Załącznik 3. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań

Działanie: 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury
Poddziałanie: n/d
Oś priorytetowa: 4 Region przyjazny środowisku
Priorytet Inwestycyjny: 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego
Cel szczegółowy: Zwiększona atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego

Kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia Kryterium

A. Kryteria Formalne

A.1

Wniosek o dofinansowanie projektu
został złożony we właściwym
terminie i do właściwej instytucji

Ocenie podlega czy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie w terminie oraz do
instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej.

A.2

Ostateczna wersja wniosku
o dofinansowanie projektu

Ocenie podlega czy Wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie
projektu w wersji papierowej. Wydruk wniosku o dofinansowanie projektu zawierający
napis „wersja próbna” nie jest ostateczną wersją wniosku o dofinansowanie projektu.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
B. Kryteria merytoryczne - ogólne

B.1

Kwalifikowalność wnioskodawcy/
partnerów

Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę tj. Samorząd
Województwa oraz czy partnerem (jeśli dotyczy) jest uprawniony podmiot tj. jednostka
samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
samorządowa jednostka organizacyjna; organizacja pozarządowa; kościół; związek
wyznaniowy; osoba prawna kościoła; osoba prawna związku wyznaniowego; partner
prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
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w formule partnerstwa publiczno-prywatnego; inny podmiot posiadający osobowość
prawną; państwowa jednostka organizacyjna; organy władzy, administracji rządowej;
przedsiębiorstwo.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść
załączników.

B.2

B.3

Prawidłowość wyboru partnerów
uczestniczących/ realizujących
projekt

Niepodleganie wykluczeniu
z możliwości otrzymania
dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej

Ocenie podlega czy Wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie 2014-2020 [Dz. U. poz. 1146 ze zm.].

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną
część wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy Wnioskodawca oraz partnerzy nie podlegają wykluczeniu z możliwości
otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:
-art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 ze zm.],
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary [tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1417
ze zm.]

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną
część wniosku o dofinansowanie projektu.

B.4

Miejsce realizacji projektu

Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawskopomorskiego (art. 70 Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
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
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 [Dz. U. UE L 2013,
nr 347, s.320 z późn. zm.]).

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
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B.5

Gotowość techniczna projektu do
realizacji

Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uzyskana
została ostateczna decyzja zezwalająca na realizację projektu (jeśli dotyczy), np.: decyzja
o pozwoleniu na budowę/ pozwolenie na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym/
właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, co do zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub
robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (Wnioskodawca obowiązany
jest przedłożyć informację od właściwego organu, że na dzień złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu ww. organ nie wniósł sprzeciwu).

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załącznika nr 4 do wniosku o dofinansowanie
projektu.

B.6

Zgodność dokumentacji projektowej
z Regulaminem konkursu

Ocenie podlega czy Wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie
z Regulaminem konkursu.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.

B.7

B.8

B.9

Załączniki do wniosku o
dofinansowanie są poprawne, zgodne
z przepisami prawa polskiego i
unijnego oraz wymogami Instytucji
Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020

Zgodność projektu z wymaganiami
prawa dotyczącego ochrony
środowiska

Zgodność z prawem pomocy
publicznej/ pomocy de minimis

Ocenie podlega czy Wnioskodawca wypełnił załączniki o dofinansowanie projektu zgodnie
z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz z Instrukcją wypełniania załączników do
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników do wniosku o dofinansowanie
projektu.
Ocenie podlega czy działania zaplanowane w projekcie zostały przygotowane zgodnie
z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska oraz Regulaminem konkursu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników nr 2.1 i 2.2 do wniosku
o dofinansowanie projektu.

Ocena będzie polegać na sprawdzeniu czy w projekcie nie wystąpi pomoc publiczna lub czy
jest ona zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015
r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej.
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B.10

Cele projektu wspierają realizację
celów określonych w Działaniu

Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu działania. W tym kontekście
należy zbadać czy zaplanowane wydatki są niezbędne do realizacji projektu i w konsekwencji
do osiągnięcia jego celów.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej.

B.11

B.12

Projekt jest zgodny z typami
projektów przewidzianymi do
wsparcia w ramach działania/
poddziałania

Wskaźniki realizacji projektu

Projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach
zabytkowych1, w otoczeniu zabytku2 i na obszarach zabytkowych, obszarach
poprzemysłowych o wartościach historycznych oraz projekty polegające na konserwacji
zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących dziedzictwo dokumentacyjne.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy wskaźniki realizacji (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo
oraz podano czas ich osiągnięcia. Czy zostały ujęte precyzyjnie w odniesieniu do zakresu
projektu? Czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu?

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy maksymalna wartość projektu stanowi nie więcej niż 5 mln Euro.
B.13

Maksymalna wartość projektu
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.

B.14

Prawidłowość określenia wkładu
własnego i kwoty wsparcia

Ocenie podlega czy wkład własny Wnioskodawcy stanowi nie mniej niż 15 % wydatków
kwalifikowalnych projektu.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
B.15

Projekt nie został zakończony przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie

Na podstawie art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

1

Wsparciem objęte będą projekty dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Definicja w
rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.].
2
Przez otoczenie należy rozumieć teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego
ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

4

projektu

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 [Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013
r.) projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub
w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P
2014-2020 niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane
przez Beneficjenta.
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy oraz informacje zawarte
w dokumentacji projektowej.

B.16

Trwałość operacji

Ocenie podlega czy Wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy oraz treść dokumentacji
projektowej.

B.17

Wykonalność techniczna,
technologiczna i instytucjonalna
projektu

Ocenie podlega czy:
Harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas
niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne do realizacji
procedur;
Założenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami
prawnymi;
Wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu;
Zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny;
Wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej realizacji projektu.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść dokumentacji projektowej.

B.18

Kwalifikowalność wydatków

Ocenie podlegać będzie czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki
kwalifikowalności, tj. czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj.
między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 30 czerwca 2023 r.); czy wydatki są zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego; czy wydatki są zgodne z

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
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RPO WK-P SzOOP; czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu; czy wydatki są
niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją projektu;
czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad
uzyskiwania lepszych efektów z danych nakładów; czy wydatki zostaną dokonane w sposób
oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak
najniższej kwocie wydatku; czy koszty kwalifikowalne są uzasadnione w odpowiedniej
wysokości.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść dokumentacji projektowej.

B.19

Strategiczny charakter projektu
i komplementarność z innymi
przedsięwzięciami

Ocenie podlega wynikająca z dokumentów strategicznych, planów wieloletnich bądź innych
dokumentów planistycznych Wnioskodawcy komplementarność rozumiana jako dopełnianie
się interwencji prowadzące do realizacji określonego celu oraz powiązanie projektu
z projektami realizowanymi bądź zrealizowanymi ze środków Unii Europejskiej i środków
własnych, a w szczególności zgodność ze Strategią Rozwoju WK-P oraz innymi dokumentami
strategicznymi. Warunkiem koniecznym dla uznania projektów za komplementarne jest brak
sprzeczności pomiędzy zakładanymi w nich działaniami oraz ich wzajemne niepowielanie
się.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.

B.20

Zgodność z zasadami horyzontalnymi

Ocenie podlega czy Wnioskodawca wykazał pozytywny lub neutralny wpływ projektu na
zasady horyzontalne UE:
- równość szans i niedyskryminacja (zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)
- równouprawnienie płci (zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)
- zrównoważony rozwój (zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej.
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B.21

Wykonalność finansowa
i ekonomiczna projektu

Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została
przeprowadzona poprawnie, w szczególności:
czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów
dotyczących projektów generujących dochód; czy z analizy finansowej wynika zdolność do
utrzymania nowej infrastruktury; czy wskazano źródła finansowania.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej.
C. Kryteria merytoryczne szczegółowe
C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe - dostępowe

C.1.1

Zgodność ze Strategią rozwoju
województwa kujawskopomorskiego do roku 2020 - Plan
modernizacji 2020 + lub Kontraktem
Terytorialnym

Ocenie podlega czy inwestycje w obiekty zabytkowe mają znaczenie regionalne oraz czy są
zgodne z kierunkami określonymi w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego
do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+, lub czy są inwestycjami uzgodnionymi w
Kontrakcie Terytorialnym.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

C.1.2

Wykluczenia z możliwości uzyskania
wsparcia

W ramach kryterium sprawdzić należy czy projekt nie dotyczy: obiektów wpisanych na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO3 lub uznanych przez Prezydenta RP za pomniki historii.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe - punktowe
minimalna
liczba punktów

C.2.1

Stopień, w jakim projekt przyczyni
się do poprawy jakości i dostępności
usług turystycznych

maksymalna
liczba
punktów

Przewidywana liczba osób korzystających rocznie z wszystkich obiektów
kultury/dziedzictwa narodowego objętych projektem (po roku od ukończenia projektu)4:
nie ulegnie zwiększeniu
zwiększy się do 5% włącznie
zwiększy się powyżej 5% do 10% włącznie
zwiększy się powyżej 10%

3

0
3
6
10

3

Obiekty zabytkowe znajdujące się na obszarze objętym wpisem na listę UNESCO (nie będące jednak objęte indywidualnym wpisem) mogą ubiegać się o
dofinansowanie.
4
Za rok bazowy należy uznać rok 2014
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Działanie: 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy
Poddziałanie: n/d
Oś priorytetowa: 8 Aktywni na rynku pracy
Priorytet
Inwestycyjny:
8i
Dostęp
do
zatrudnienia
dla
osób
poszukujących
pracy
i
osób
biernych
zawodowo,
w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności
pracowników
Cel szczegółowy działania: zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r.ż. znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku
życia, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

1. kryteria ogólne
1.1 kryteria ogólne formalne
Kompletność wniosku o
dofinansowanie

Wniosek opatrzony podpisem

Kwalifikowalność wnioskodawcy

Właściwe działanie/typ projektu

Miejsce realizacji projektu

Zgodność z okresem
kwalifikowania wydatków

Ocenie podlega czy wniosek jest kompletny i został
sporządzony zgodnie z obowiązującą instrukcją jego
wypełniania oraz czy został złożony zgodnie z
wezwaniem.
Sprawdzeniu podlega czy wniosek został opatrzony
podpisem osoby uprawnionej do złożenia wniosku i
opatrzony pieczęciami Wnioskodawcy.
Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez
powiatowy urząd pracy.
Ocenie podlega czy projekt wpisuje się we właściwe
działanie oraz typ projektu wynikający ze
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P
2014-2020.
Weryfikacji podlega czy projekt realizowany jest na
terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Tak/Nie (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów skutkuje
skierowaniem wniosku do poprawy lub uzupełnienia)

Ocenie podlega czy wszystkie działania podjęte w
ramach projektu zostaną faktycznie przeprowadzone
oraz wszystkie wydatki będą poniesione i opłacone
pomiędzy 01.01.2015-30.06.2016.

8

Brak współfinansowania z innych
źródeł publicznych

Wnioskodawca wykazał, że wydatki przewidziane w
projekcie nie są współfinansowane z innych źródeł
publicznych.

1.2 kryteria ogólne horyzontalne
Zgodność projektu z zasadą
równości szans i niedyskryminacji
w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.
Zgodność projektu z zasadą
równości szans kobiet i mężczyzn
w oparciu o standard minimum
Zgodność z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych i
innymi właściwymi regulacjami
prawnymi

Zgodność z zasadami pomocy
publicznej/pomocy de minimis

Wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami (pozytywny lub
neutralny jej wpływ na projekt).
Wnioskodawca wykazał, że projekt należy do wyjątku,
do którego nie stosuje się standardu minimum lub
projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i
mężczyzn (na podstawie standardu minimum).

Tak/Nie (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów skutkuje
skierowaniem wniosku do poprawy lub uzupełnienia)

Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych i innymi
właściwymi regulacjami prawnymi.

Projekt spełnia przesłanki do objęcia pomocą publiczną,
występuje zgodność z warunkami wsparcia
dotyczącymi pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
wynikającymi z odpowiednich aktów prawnych
określających zasady udzielania pomocy publicznej lub
pomocy de minimis.

Tak/nie/nie dotyczy(niespełnienie któregokolwiek z
kryteriów skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy lub
uzupełnienia)

1.3 kryteria ogólne merytoryczne
Zgodność projektu z celami RPO
WKP 2014-2020

a) jakości projektu
Wskaźniki rezultatu i produktu

Ocenie podlega zgodność projektu z właściwym celem
szczegółowym RPO WK-P 2014-2020/SZOOP oraz
diagnozą zawartą w Programie.
Ocenie podlega możliwość osiągnięcia w ramach
projektu skwantyfikowanych wskaźników rezultatu i
produktu, w tym:
- adekwatność i założona do osiągnięcia wartość
wskaźników;
- opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do
pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru.

Tak/Nie (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów skutkuje
skierowaniem wniosku do poprawy lub uzupełnienia)

9

Adekwatność projektu do
problemów

Niezbędność wydatków

Racjonalność i efektywność
wydatków
b) finansowania
projektu
Kwalifikowalności wydatków

Prawidłowość sporządzenia
budżetu projektu

Ocenie podlega adekwatność projektu do problemów,
które ma rozwiązać albo złagodzić jego realizacja, w
tym:
- opis grupy docelowej;
- opis problemów grupy docelowej;
- opis sposobu rekrutacji;
- właściwy dobór instrumentów realizacji projektu.
Ocenie podlegają wydatki, pod względem ich
niezbędności do realizacji zaplanowanych działań.
Ocenie podlega czy wydatki zaplanowane w specyfikacji
wydatków, charakteryzują się racjonalnością i
przyczynią się do efektywnej realizacji projektu
(efektywność kosztowa projektu).
Ocenie podlega czy wskazane w projekcie wydatki
wpisują się w rodzaje wydatków dopuszczalnych
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Ocenie podlega czy budżet projektu został sporządzony
poprawnie.

2. Kryteria szczegółowe
2.1 Kryteria szczegółowe dostępu

Grupy docelowe

Uczestnikami projektu są osoby zarejestrowane w
Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne
(zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej kategorii
oddalenia od rynku pracy ), powyżej 29 roku życia
należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Tak/Nie (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów skutkuje
skierowaniem wniosku do poprawy lub uzupełnienia)
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Efektywność zatrudnieniowa
projektów

Aktywizacja osób z
niepełnosprawnościami

Aktywizacja osób powyżej 50 roku
życia

Projekt zakłada ogólny wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej na poziomie 43%.
Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób z
niepełnosprawnościami - w proporcji co najmniej takiej
samej, jak proporcja osób z niepełnosprawnościami
zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku
do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych wg stanu na 31.12.2014 r.
Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób powyżej
50 roku życia w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób
powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w rejestrze
danego PUP w stosunku do ogólnej liczby
zarejestrowanych osób bezrobotnych - wg stanu na
31.12.2014 r.
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Działanie: 10.2 Edukacja ogólna i zawodowa
Poddziałanie: 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Oś priorytetowa: 10 Innowacyjna edukacja
Priorytet Inwestycyjny: 10 iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z
etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez
mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez
praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami
Cel szczegółowy: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności
kształcenia zawodowego
Kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

A Kryteria ogólne

A.1 Kryteria formalne

A.1.1

A.1.2

A.1.3

Tak/nie
Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie w terminie
Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony we
oraz do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na właściwy (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie
właściwym terminie, do właściwej instytucji i w odpowiedzi na konkurs.
wniosku)
właściwy konkurs
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej.

Wnioskodawca składa maksymalnie 1 wniosek o
dofinansowanie projektu w odpowiedzi na dany konkurs.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na
właściwym formularzu

Ocenie podlega złożenie nie więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie projektu
Tak/nie
w ramach danego konkursu. W przypadku projektów partnerskich kryterium
dotyczy wyłącznie Lidera projektu. Złożenie więcej niż jednego wniosku o (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie
dofinansowanie projektu przez danego wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem
wniosku)
wszystkich projektów przez niego złożonych.
Kryterium weryfikowane na podstawie rejestru wpływu wniosków.
Tak/nie
Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na
(niespełnienie kryterium
formularzu udostępnionym przez IZ RPO.
oznacza odrzucenie
Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.
wniosku)

12

A.1.4

A.1.5

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli
dotyczy) został wypełniony w języku polskim

Tak/nie
Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli
dotyczy) został sporządzony w języku polskim (język urzędowy).
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie
wniosku)
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie oraz treść
załączników (o ile dotyczy).

Wybór partnera/ów projekt został dokonany zgodnie
z obowiązującymi przepisami

Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
Tak/nie/nie dotyczy
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(niespełnienie kryterium
(Dz. U poz. 1146 ze zm.) – jeżeli dotyczy.
oznacza odrzucenie
wniosku)
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną
część wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega, czy wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
na podstawie: −art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2013 r. 885 ze zm.),

A.1.6

Wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej

− art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U.
z 2014 r. poz. 1417 ze zm.).

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie
wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną
część wniosku o dofinansowanie projektu.

A.1.7

Uczestnicy projektu kwalifikują się do objęcia wsparciem
w ramach RPO WK-P 2014-2020

Ocenie podlega, czy projekty w ramach EFS są realizowane na obszarze objętym
RPO, tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P 2014-2020
Tak/nie
obejmują osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub
uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie
podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa
wniosku)
kujawsko-pomorskiego.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
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A.1.8

A.1.9

Wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane
z innych wspólnotowych instrumentów finansowych

Tak/nie
Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane
(niespełnienie
kryterium
z innych wspólnotowych instrumentów finansowych.
oznacza odrzucenie
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną
wniosku)
część wniosku o dofinansowanie projektu.

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że:
− projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku
ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Tak/nie
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Realizacja projektu jest zgodna z przepisami art. 65 ust. 6
(niespełnienie
kryterium
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE,
i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu
oznacza odrzucenie
L
347/320
z
20.12.2013
r.;
dalej:
rozporządzenie
1303/2013);
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
wniosku)
− nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
r.
albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał
obowiązujących przepisów prawa dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125
ust. 3 lit. e) rozporządzenia 1303/2013;
− projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać
objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013)
w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty
programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną
część wniosku o dofinansowanie projektu.
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A.1.10

Roczny obrót wnioskodawcy i partnera/ów (jeśli dotyczy) jest
równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie.

Ocenie podlega, czy roczny obrót wnioskodawcy i partnera/ów (jeśli dotyczy) jest
Tak/nie/nie dotyczy
równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. Kryterium nie dotyczy
jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów będących partnerem/ami projektu, (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie
w którym Liderem projektu jest jednostka samorządu terytorialnego i projektów
wniosku)
przewidzianych do realizacji w ramach Poddziałania 9.4.1.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.

A.1.11

Wnioskodawca prowadzi biuro projektu na obszarze
województwa kujawsko-pomorskiego

Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu wnioskodawca prowadzi biuro
projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W biurze
Tak/nie
przechowywana jest pełna oryginalna dokumentacja
wdrażanego projektu
(niespełnienie kryterium
(z wyłączeniem dokumentów, których miejsce przechowywania uregulowano
oznacza odrzucenie
odpowiednimi przepisami).
wniosku)
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.

A.2 Kryteria horyzontalne

5

A.2.1

Zgodność Projektu
Ocenie podlega zgodność projektu z RPO WK-P 2014-2020 oraz SzOOP dla danego
Tak/nie
z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
działania/poddziałania.
(niespełnienie kryterium
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Szczegółowym
oznacza odrzucenie
Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
wniosku)

A.2.2

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy
Tak/nie/ nie dotyczy
Projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej publicznej/pomocy de minimis.
(niespełnienie kryterium
(lub pomocy de minimis)
oznacza odrzucenie
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
wniosku)

Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów

operacyjnych oraz przychodów finansowych.
W przypadku jednostek sektora finansów publicznych (nie dotyczy JST) jako obrót należy przyjąć wartość wydatków. Natomiast, w przypadku publicznych uczelni wyższych jako obrót należy przyjąć wysokość
kosztów związanych z prowadzoną działalnością.
W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów
osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez danego wnioskodawcę/partnera (o ile dotyczy).
W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali
wnioskodawca/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym roku obrotowym.
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A.2.3

Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa
wspólnotowego i krajowego

A.2.4

Projekt zakłada rozliczenie kosztów usługi szkoleń językowych
w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze edukacji na lata 2014-2020

A.2.5

Projekt zakłada rozliczanie kosztów w oparciu o uproszczone
metody rozliczania wydatków

Tak/nie
Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa
(niespełnienie kryterium
wspólnotowego i krajowego.
oznacza odrzucenie
wniosku)
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega, czy w projekcie założono rozliczenie kosztów usługi szkoleń
Tak/nie/ nie dotyczy
językowych w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie
(niespełnienie kryterium
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oznacza odrzucenie
w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
wniosku)
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega, czy w projekcie o wartości wkładu publicznego (środków
publicznych) nieprzekraczającej kwoty 100 000 EUR (wyrażonej w PLN) wydatki są
Tak/nie/ nie dotyczy
rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie
(niespełnienie kryterium
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
oznacza odrzucenie
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
wniosku)
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.

A.2.6

Ocenie podlega prawidłowość założonego poziomu kosztów pośrednich zgodnie ze
stawkami ryczałtowymi określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
Projekt zakłada prawidłowy poziom kosztów pośrednich zgodnie
wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Tak/nie
ze stawkami ryczałtowymi określonymi w Wytycznych w zakresie
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
(niespełnienie kryterium
kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu
oznacza odrzucenie
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
wniosku)
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.

A.2.7

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Tak/nie
Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, (pozytywny lub neutralny jej wpływ na projekt).
(niespełnienie kryterium
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oznacza odrzucenie
wniosku)
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.

A.2.8

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
w oparciu o standard minimum

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał, że projekt należy do wyjątku, do
Tak/nie
którego nie stosuje się standardu minimum lub projekt jest zgodny z zasadą (niespełnienie kryterium
równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum).
oznacza odrzucenie
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wniosku)
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
A.3 Kryteria merytoryczne - punktowe
Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście:
- problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymI jej cechami, na
obszarze realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi cel projektu,
- wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających
występowanie opisanego/ych problemu/ów.

A.3.1

jakości
projektu

A.3.2

Ocena spełniania
kryteriów
merytorycznych
punktowych polega na
przyznaniu uznaniowej
Potrzeba realizacji projektu oraz zasadność grupy
liczby punktów w sposób
docelowej
Ocenie podlega, czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu
bezwarunkowy lub
i regulaminu konkursu.
warunkowy (z wyjątkiem
kryterium A.3.4
Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt.
ocenianego
bezwarunkowo)
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
w ramach
Ocenie podlega:
dopuszczalnych limitów
- trafność doboru celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej,
wyznaczonych
- możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników minimalną i maksymalną
rezultatu i produktu, w tym:
liczbą punktów, które
można uzyskać za dane
• adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników;
Cel projektu oraz poprawność doboru
kryterium. Ocena
• opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników
wskaźników
dokonywana jest
i częstotliwości pomiaru.
niezależnie przez dwóch
członków Komisji Oceny
Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt.
Projektów wybranych
w drodze losowania.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
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A.3.3

beneficjenta

A.3.4

Spełnienie przez projekt
wskazanych kryteriów
oznacza uzyskanie
w świetle
bezwarunkowo od
każdego z obydwu
oceniających co najmniej
60% punktów za
spełnianie
poszczególnych
Projekt może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
kryteriów.
Ostateczna
ocena
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
projektu stanowi średnią
Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia wnioskodawcy i partnera/ów, tj.:
arytmetyczną ogólnej
- doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, którego
liczby punktów
dotyczy realizowany projekt, na danym terytorium i w pracy z daną grupą docelową ,
przyznanych przez
- potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu,
obydwu oceniających.
- potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu.

Ocenie podlega opis zadań, tj. :
- opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu,
- adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość
zdiagnozowanego problemu/ów,
- trwałość projektu (o ile dotyczy),
Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście
- racjonalność harmonogramu zadań,
osiągnięcia celów/wskaźników projektu
- sposób zarządzania projektem.

Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy
i partnera/ów

Projekt może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
A.4 Kryteria merytoryczne - zero-jedynkowe

jakości
projektu

A.4.1

Projekt jest zgodny z regulaminem konkursu

finansowania
projektu

A.4.2

Budżet - niezbędność wydatków do realizacji
zaplanowanych działań

Ocena spełnienia
kryteriów
merytorycznych – zerojedynkowych projektu
polega na dokonaniu
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
oceny bezwarunkowej
TAK/NIE lub oceny
warunkowej.
Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu:
Warunkowa ocena
- czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do
spełnienia kryteriów
osiągnięcia produktów projektu,
finansowania
projektu
- czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że
ma miejsce w przypadku
stanowią wkład własny).
zidentyfikowania
wydatków
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
(niezasadnych,
Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie
konkursu.
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A.4.3

Ocenie podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków:
- czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz
planowanych produktów projektu,
- czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków,
Budżet - racjonalność i efektywność wydatków
- czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie
najkorzystniejszych efektów realizacji zadań.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.

A.4.4

Budżet - kwalifikowalność wydatków

nieracjonalnych
i niekwalifikowanych),
których łączna wartość
wynosi maksymalnie
25% wartości projektu
oraz w przypadku
błędów związanych
z poprawnością
sporządzenia budżetu
projektu.

Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.

A.4.5

Budżet - prawidłowość sporządzenia budżetu
projektu

Ocenie podlega prawidłowość sporządzenia budżetu projektu pod kątem zgodności
z zapisami regulaminu konkursu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.

B. Kryteria szczegółowe
B.1 Kryteria dostępu PODDZIAŁANIE 10.2.3

B.1.1

Działania w ramach projektu wspierają realizację celu
określonego w Poddziałaniu

Tak/nie
Ocenie podlega, czy zaplanowane działania w ramach projektu są zgodne z celem
(niespełnienie kryterium
Poddziałania, tj. zwiększeniem szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych,
oznacza odrzucenie
w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.
wniosku)
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.

B.1.2

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z 2. typem projektu, tzn. Realizacją
Tak/nie
wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek
kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym (niespełnienie kryterium
Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu przewidzianym
oznacza odrzucenie
podniesieniem kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów
do wsparcia w ramach Poddziałania
wniosku)
u pracodawców.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
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B.1.3

Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem
uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) są podmiotami
kwalifikującymi się do wsparcia. Do wsparcia kwalifikują się wszystkie podmioty,
Tak/nie
z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność (niespełnienie kryterium
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
oznacza odrzucenie
wniosku)
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenia podlega, czy projekt jest skierowany do grup docelowych:
•

B.1.4

B.1.5

B.1.6

Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej

Wartość projektu jest wyższa od minimalnej możliwej wartości
projektu i niższa od maksymalnej możliwej wartości projektu

Wkład własny został określony na prawidłowym poziomie

Koszty cross-financingu oraz wartość zakupionych środków
trwałych nie wykraczają poza ustalony limit
B.1.7

•
•

Uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących
Tak/nie
kształcenie zawodowe,
(niespełnienie kryterium
Słuchacze szkół policealnych,
oznacza odrzucenie
Opiekunowie praktyk lub staży u pracodawców
wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega, czy wartość projektu stanowi nie więcej niż 1.000.000 zł i nie mniej
Tak/nie
niż 100.000 zł.
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
wniosku)
Tak/nie
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5% kosztów
(niespełnienie kryterium
kwalifikowalnych projektu.
oznacza odrzucenie
wniosku)
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega, czy wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych
Tak/nie
o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów
(niespełnienie kryterium
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie przekracza
oznacza odrzucenie
łącznie 10% wydatków projektu.
wniosku)
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
Projekt zostanie zakończony w wyznaczonym terminie
oznacza odrzucenie
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
wniosku)
Ocenie podlega, czy przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły
Tak/nie
Projekt stanowi uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez (niespełnienie kryterium
lub placówki systemu oświaty
oznacza odrzucenie
szkoły lub placówki systemu oświaty.
wniosku)
Ocenie podlega, czy projekt zostanie zakończony do 31.12.2017 r.

B.1.8

B.1.9
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Skala działań prowadzonych równolegle z realizacją projektu przez szkoły lub
placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie
zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły
lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie
realizacji projektu (średniomiesięcznie).
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega, czy realizacja wsparcia została zaplanowana na podstawie
indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu
oświaty w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona
przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność
o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ
prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę może skorzystać ze wsparcia
instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli,
poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.

B.1.10

Z diagnozy powinno wynikać uzasadnienie wyboru zawodów, w których
Tak/nie
organizowane będą staże lub praktyki. Diagnoza powinna zawierać analizę sytuacji (niespełnienie kryterium
Realizacja wsparcia została zaplanowana na podstawie diagnozy
oznacza odrzucenie
na lokalnym i regionalnym rynku pracy (z uwzględnieniem wyników badań
wniosku)
wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy z terenu województwa,
w szczególności: monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, barometr
zawodów, badania pracodawców) lub innych raportów z badań dotyczących
zapotrzebowania na pracowników z określonymi kwalifikacjami.
Niezbędne informacje w powyższym zakresie dostępne są na stronie internetowej
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (www.wup.torun.pl) w zakładkach:
Statystyki, Publikacje.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
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B.1.11

Tak/nie
Ocenie podlega, czy w projekcie założono realizację staży i/lub praktyk
W projekcie założono realizację staży i/lub praktyk zawodowych zawodowych wyłącznie dla uczniów/słuchaczy szkół i placówek kształcenia (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie
wyłącznie dla uczniów/słuchaczy szkół i placówek kształcenia
zawodowego.
wniosku
zawodowego
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.

B.2 Kryteria premiujące
Ocenie podlegają zapisy wniosku ze względu na wskazaną liczbę uczestników.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

B.2.1

Wnioskodawca zakłada udział w stażach i/lub praktykach co
najmniej 50 uczestników
w ramach jednego projektu

1. 50-99 uczestników = 5 pkt.
2. 100-149 uczestników = 9 pkt.
3. 150 i powyżej = 13 pkt.
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega realizacja praktyk/staży zawodowych w zawodach znajdujących się
na wspólnej liście zawodów rekomendowanych przez Wojewódzką Radę Rynku
Pracy uwzględniającej potencjały rozwojowe w ramach inteligentnych specjalizacji
(lista stanowi załącznik do regulaminu konkursu).

B.2.2

Praktyki i/lub staże są realizowane w zawodach
rekomendowanych przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy

Punkty będą przyznawane w zależności od udziału procentowego
uczniów/słuchaczy kształcących się w zawodach rekomendowanych w stosunku do
ogólnej liczby uczniów/słuchaczy kierowanych na staże i/lub praktyki w projekcie:
≥ 50% do ≤ 70% - 5 pkt.
powyżej 70% - 10 pkt.

B.2.3

Udział finansowy pracodawców w kosztach organizacji
i prowadzenia staży i/lub praktyk zawodowych

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega partycypacja finansowa pracodawcy, w wymiarze co najmniej 5%,
w kosztach organizacji i prowadzenia praktyk i/lub staży zawodowych.

Projekty, które otrzymały
bezwarunkowo
minimum punktowe od
obydwu oceniających
podczas oceny spełniania
ogólnych kryteriów
merytorycznych oraz
spełniają kryteria
premiujące, otrzymują
premię punktową
(maksymalnie 40
punktów).
Projekty, które nie
spełniają kryteriów
premiujących, nie tracą
punktów uzyskanych
w ramach oceny
formalno-merytorycznej.
Waga punktowa
poszczególnych
kryteriów premiujących
określona jest przy
definicji kryterium.

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

22

Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega zdawalność egzaminów zawodowych w celu zmniejszenia
zróżnicowania międzyszkolnego w odniesieniu do osiąganych rezultatów. Ocenie
podlega udział % zdanych egzaminów w zawodach, w których wnioskodawca i/lub
partner/zy planuje/ą realizację wsparcia, na podstawie danych wojewódzkich.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

B.2.4

Projekt zakłada realizację staży i/lub praktyk zawodowych
w zawodach o niskiej zdawalności egzaminów zawodowych

zdawalność ≤ 30% - 2 pkt.
gdzie „%” oznacza średnią zdawalność we wnioskowanych do wsparcia projektach
w ramach staży/praktyk zawodach.
W celu spełnienia kryterium należy korzystać z danych zawartych na stronie
internetowej:
oke.gda.pl
„INFORMACJA
O
WYNIKACH
EGZAMINÓW
POTWIERDZAJACYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE” - dane za rok szkolny 2014/2015.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie
Premia punktowa przysługuje, jeśli przynajmniej 50% uczniów/słuchaczy objętych
projektem posiada miejsce zamieszkania w powiecie, w którym stopa bezrobocia
rejestrowanego
w grudniu
roku
poprzedzającego
złożenie
wniosku
o dofinansowanie projektu (tj. grudzień 2014 r.) jest wyższa niż 130% średniej
wojewódzkiej.

B.2.5

Projekt zakłada realizację staży i/lub praktyk zawodowych dla
uczniów/słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego
z powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w województwie
kujawsko-pomorskim

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
Wykaz zawierający informacje dotyczące stopy bezrobocia rejestrowanego dla
powiatów został opracowany na podstawie danych zawartych na stronie
internetowej www.wup.torun.pl i stanowi załącznik do regulaminu konkursu.
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Ocenie podlega położenie szkół lub placówek kształcenia zawodowego na terenach
wiejskich [zgodnie z załącznikiem 8 do SZOOP: Obszary wiejskie (o małej gęstości
zaludnienia) określone według klasyfikacji DEGURBA].

B.2.6

Projekt zakłada realizację staży i/lub praktyk zawodowych dla
uczniów/słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego
zlokalizowanych na terenach wiejskich

Punkty będą przyznawane projektom, w których udział szkół lub placówek
kształcenia zawodowego położonych na terenach wiejskich będzie ≥ 50%.
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu .

Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Poddziałanie: n/d
Oś priorytetowa: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
Priorytet Inwestycyjny: 9vi Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność
Cel szczegółowy: Wzrost aktywizacji społeczno- zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

A - Kryteria formalne
A.1
Wniosek o przyznanie pomocy na wsparcie
przygotowawcze został złożony we właściwym
terminie, do właściwej instytucji i w
odpowiedzi na właściwy konkurs.

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy na wsparcie
przygotowawcze
w
terminie
oraz
do
instytucji
wskazanej
w regulaminie konkursu, a także w odpowiedzi na właściwy konkurs.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

A.2

Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy na
wsparcie przygotowawcze są ważne i zgodne z
właściwymi polskimi oraz unijnymi przepisami.

A.3

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z
możliwości otrzymania dofinansowania ze

Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej
Ocenie
podlega
aktualność
i
zgodność
wymaganych
z właściwymi polskimi oraz unijnymi przepisami.

załączników

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej.
Ocenie podlega, czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
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środków Unii Europejskiej

oznacza odrzucenie wniosku)
−art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
885 ze zm.),
−art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769),
−art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst
jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 768 ze zm.).

A.4

A.5

Wydatki
przewidziane
we
wniosku
o
przyznanie
pomocy
na
wsparcie
przygotowawcze
nie
są
finansowane
z innych funduszy EFSI
Realizacja
projektu
jest
zgodna
z przepisami art. 65 ust. 6 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia, stanowiącego integralną część
wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze
Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie nie są finansowane
z innych funduszy EFSI.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia, stanowiącego integralną część
wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze.
Wnioskodawca
złożył
oświadczenie,
że
projekt
nie
został
zakończony
w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia, stanowiącego integralną część
wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze.
B - Kryteria horyzontalne
B.1
Projekt jest zgodny
Ocenie podlega zgodność projektu z RPO oraz SzOOP dla danego działania/poddziałania,
z Regionalnym Programem Operacyjnym oraz m.in. w zakresie:
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO 1. Czy projekt jest zgodny z właściwym typem/ami projektów;
WK-P 2014-2020
2. Czy wnioskodawca jest podmiotem kwalifikującym się do wsparcia;
3. Czy zagwarantowany jest wymagany wkład własny na poziomie 5%;
4. Czy projekt jest zgodny z limitami i ograniczeniami w realizacji projektów.

B.2

Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie
przygotowawcze.
Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i
krajowego.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
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B.3

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie
przygotowawcze.
Ocenie podlega, czy w projekcie o wartości wkładu publicznego (środków publicznych)
nieprzekraczającej kwoty 100 000 EUR (wyrażonej w PLN) wydatki są rozliczane
uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
Projekt
zakłada
rozliczanie
kosztów
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
w oparciu o uproszczone metody rozliczania
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
wydatków

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie
przygotowawcze.
C - Kryteria dostępu
C.1
Obszar
planowany
do
objęcia
LSR
zlokalizowany jest na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego, na obszarze miasta
6
liczącego powyżej 20 tys. mieszkańców .

C.2

C.3.

Liczba ludności na obszarze planowanym do
objęcia LSR wynosi od powyżej 20 tys. do 150
1
tys. mieszkańców .

Miasto, którego obszar lub część obszaru
planowana jest do objęcia LSR, jest członkiem
podmiotu ubiegającego się o pomoc na
wsparcie przygotowawcze lub zobowiązało się
do współpracy z tym podmiotem.

Ocenie podlega, czy wsparcie przygotowawcze zostanie udzielone podmiotom, które
zamierzają przygotować LSR i objąć nią wyłącznie obszar zlokalizowany na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego, na obszarze miast powyżej 20 tys. mieszkańców.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie
przygotowawcze oraz opis obszaru planowanego do objęcia LSR stanowiący załącznik do
wniosku.
Ocenie podlega, czy wsparcie przygotowawcze zostanie udzielone podmiotom, które
zamierzają przygotować LSR i objąć nią obszar liczący od powyżej 20 tys. do 150 tys.
mieszkańców.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie
przygotowawcze oraz opis obszaru planowanego do objęcia LSR stanowiący załącznik do
wniosku.
Ocenie podlega, czy zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, gmina /miasto, na obszarze którego obszar lub
część obszaru planuje się objąć LSR, powinno być członkiem podmiotu ubiegającego się o
pomoc na wsparcie przygotowawcze lub zobowiązać się do współpracy z tym podmiotem.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie
przygotowawcze oraz kopie dokumentów potwierdzających członkostwo lub zobowiązanie
do współpracy stanowiące załącznik do wniosku.
C.4

6

Miasto, którego obszar lub część obszaru
planowana jest do objęcia LSR, jest członkiem
wyłącznie podmiotu ubiegającego się o pomoc

Ocenie podlega, czy zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności gmina /miasto, na obszarze którego obszar lub
część obszaru planuje się objąć LSR, nie może być członkiem innego podmiotu ubiegającego

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR na dzień 31 grudnia 2013 r.
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na wsparcie przygotowawcze lub zobowiązało
się do współpracy wyłącznie z tym podmiotem.

C.5

C.6

C.7

Wniosek o przyznanie pomocy na wsparcie
przygotowawcze
został
złożony
przez
organizację pozarządową, w rozumieniu art. 3
ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o
działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie albo przez podmiot
wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Wśród członków podmiotu ubiegającego się o
pomoc na wsparcie przygotowawcze lub wśród
podmiotów, które zobowiązały się do
współpracy
z tym podmiotem, znajduje się przynajmniej po
jednym przedstawicielu władz publicznych,
lokalnych partnerów społecznych, lokalnych
partnerów gospodarczych oraz mieszkańców.

Podmiot ubiegający się o pomoc na wsparcie
przygotowawcze zatrudnia pracowników o
1
łącznym wymiarze co najmniej :
a) 1 etatu – w przypadku, gdy obszar
planowany do objęcia LSR jest

się o pomoc na wsparcie przygotowawcze lub zobowiązać się do współpracy z tym
podmiotem.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie
przygotowawcze oraz kopie dokumentów potwierdzających członkostwo lub zobowiązanie
do współpracy stanowiące załącznik do wniosku.
Ocenie podlega, czy wniosek o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze został
złożony przez organizację pozarządową, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Zgodnie z ideą RLKS instrument ten skierowany jest w głównej mierze na wsparcie
aktywności społeczności lokalnej realizowane w sposób oddolny. Aktywność oddolna
przejawia się m.in. poprzez działania organizacji pozarządowych, których znaczenie
zamierza się dodatkowo wesprzeć poprzez umożliwienie im pełnienia funkcji lidera w
planowaniu realizacji instrumentu RLKS.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie
przygotowawcze oraz odpis aktualny z KRS wnioskodawcy, stanowiący załącznik do
wniosku.
Ocenie podlega, czy wśród członków podmiotu ubiegającego się o pomoc na wsparcie
przygotowawcze lub wśród podmiotów, które zobowiązały się do współpracy z tym
podmiotem, znajduje się przynajmniej po jednym przedstawicielu władz publicznych,
lokalnych partnerów społecznych, lokalnych partnerów gospodarczych oraz mieszkańców.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt b) rozporządzenia 1303/2013 instrument RLKS kierowany jest
przez LGD, w skład których wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych
partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Na etapie oceny wniosków o
pomoc na wsparcie przygotowawcze zamierza się weryfikować zdolność podmiotu
składającego wniosek do wypełnienia powyższego warunku w przypadku późniejszej
realizacji LSR.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie
przygotowawcze oraz kopie dokumentów potwierdzających członkostwo lub zobowiązanie
do współpracy stanowiące załącznik do wniosku.
Ocenie podlega zdolność administracyjna i organizacyjna podmiotu ubiegającego się o
pomoc na wsparcie przygotowawcze, biorąc m.in. pod uwagę zdolność podmiotu do
obsługi zainteresowanej społeczności i realizacji planu włączenia społeczności lokalnej.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o kopie umów o pracę stanowiące załącznik do wniosku
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C.8

C.9

zamieszkany przez powyżej 20 tys. i
mniej niż 60 tys. mieszkańców,
b) 1,5 etatu – w przypadku, gdy obszar
planowany do objęcia LSR jest
zamieszkany przez co najmniej 60 tys.
i mniej niż 100 tys. mieszkańców,
c) 2 etatów – w przypadku, gdy obszar
planowany do objęcia LSR jest
zamieszkany przez co najmniej 100
tys. i nie więcej niż 150 tys.
mieszkańców.
Czy załączony do wniosku o przyznanie pomocy
na wsparcie przygotowawcze plan włączenia
społeczności
lokalnej
w
przygotowanie
LSR
wraz
z
harmonogramem
jego
realizacji
przygotowany jest zgodnie ze wzorem
określonym w regulaminie konkursu .

Plan
włączenia
społeczności
lokalnej
w przygotowanie LSR zakłada co najmniej:
a) przygotowanie LSR:
− z udziałem lokalnej społeczności, w tym
przeprowadzenie
konsultacji
społecznych,
− która ma być współfinansowana ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–
2020,
b) utrzymanie zatrudnienia na wymaganym
poziomie co najmniej do końca okresu
realizacji
pomocy
na
wsparcie
przygotowawcze,

o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze.

Ocenie podlega, czy załączony do wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie
przygotowawcze
plan
włączenia
społeczności
lokalnej
w przygotowanie LSR wraz z harmonogramem jego realizacji przygotowany został zgodnie
ze wzorem, określonym w regulaminie konkursu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Zaangażowanie społeczeństwa w przygotowanie LSR jest jedną z zasad związanych z
realizacją instrumentu RLKS. Plan włączenia społeczności lokalnej stanowi wizualizację
koncepcji
włączenia
społeczeństwa
w przygotowanie LSR.
Kryterium weryfikowane w oparciu o plan włączenia społeczności stanowiący załącznik do
wniosku.
Ocenie podlega, czy załączony do wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie
przygotowawcze plan włączenia społeczności lokalnej spełnia minimalne wymogi.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść planu włączenia społeczności stanowiącego
załącznik do wniosku.
Możliwość zastosowania oceny warunkowej.
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c)

C.10

C.11

C.12

funkcjonowanie biura zapewniającego
obsługę mieszkańców obszaru,
d) prowadzenie strony internetowej na
potrzeby przygotowania LSR.
Biuro zapewniające obsługę mieszkańców
obszaru planowanego do objęcia LSR powinno
zapewniać obsługę mieszkańców tego obszaru
1
przez co najmniej 4 godziny, co najmniej :
a) 2 dni w tygodniu – w przypadku, gdy
obszar planowany do objęcia LSR jest
zamieszkany przez powyżej 20 tys. i
mniej niż 60 tys. mieszkańców;
b) 3 dni w tygodniu – w przypadku, gdy
obszar planowany do objęcia LSR jest
zamieszkany przez co najmniej 60 tys. i
mniej niż 100 tys. mieszkańców;
c) 4 dni w tygodniu – w przypadku, gdy
obszar planowany do objęcia LSR jest
zamieszkany przez co najmniej 100 tys. i
nie więcej niż 150 tys. mieszkańców.
Konsultacje
społeczne
dotyczące
przygotowania LSR obejmują co najmniej jedno
spotkanie na obszarze całego miasta lub - w
przypadku, gdy obszarem objętym LSR jest
część miasta - każdej z dzielnic/osiedla
planowanego do objęcia LSR, poświęcone
w
szczególności
analizie
mocnych
i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów
LSR i odbywają się według harmonogramu
określonego w planie włączenia społeczności
lokalnej
w przygotowanie LSR.
Wnioskowana kwota pomocy na wsparcie
przygotowawcze nie może wynosić więcej niż:
− 110 000 zł - w przypadku gdy obszar
planowany do objęcia LSR jest
zamieszkany przez co najmniej 20 000 i
mniej niż 60 000 mieszkańców;
− 132 000 zł - w przypadku gdy obszar

Ocenie podlega zdolność podmiotu ubiegającego się o pomoc na wsparcie przygotowawcze
do
obsługi
zainteresowanej
społeczności
w
jego
biurze
w wymaganym przez IZ RPO WK-P minimalnym zakresie.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść planu włączenia społeczności stanowiącego
załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze.
Możliwość zastosowania oceny warunkowej.

Ocenie podlega
plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR
w odniesieniu do planowanych do przeprowadzenia konsultacji społecznych, w
minimalnym zakresie wymaganym przez IZ RPO WK-P.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść planu włączenia społeczności stanowiącego
załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze.
Możliwość zastosowania oceny warunkowej.

Ocenie podlega czy wnioskodawca ubiega się o prawidłową kwotę pomocy
w odniesieniu do liczby osób zamieszkujących obszar planowany do objęcia LSR.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie
przygotowawcze.

29

planowany do objęcia LSR jest
zamieszkany przez co najmniej 60 000 i
mniej niż 100 000 mieszkańców;
− 154 000 zł - w przypadku gdy obszar
planowany do objęcia LSR jest
zamieszkany przez co najmniej 100 000 i
mniej niż 150 000 mieszkańców.
D - Kryteria merytoryczne - zero-jedynkowe
D.1
Projekt jest zgodny z regulaminem konkursu
Ocenie
podlega,
czy
w regulaminie konkursu.

projekt

jest

zgodny

z

wymogami

określonymi

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie
przygotowawcze i załączników.
Możliwość zastosowania oceny warunkowej.
Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu pod kątem:
- czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do osiągnięcia
produktów projektu,
- czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy.
D.2

Budżet - niezbędność wydatków do realizacji
zaplanowanych działań
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu
wsparcie przygotowawcze.

o treść wniosku o przyznanie pomocy na

Możliwość zastosowania oceny warunkowej.

D.3

D.4

Budżet - racjonalność i efektywność wydatków

Budżet - kwalifikowalność wydatków

Ocenie podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:
- czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz planowanych
rezultatów projektu,
- czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków,
- czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie
najkorzystniejszych efektów realizacji zadań.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie
przygotowawcze.
Możliwość zastosowania oceny warunkowej.
Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
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Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie
przygotowawcze.
Możliwość zastosowania oceny warunkowej.
Ocenie podlega prawidłowość sporządzenia budżetu projektu pod kątem zgodności
z regulaminem konkursu.
D.5

D.6

D.7

Budżet - prawidłowość sporządzenia budżetu
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie
projektu
przygotowawcze.

Opis obszaru planowanego do objęcia LSR
zawiera opis spójności tego obszaru tj.
wskazano właściwe merytorycznie kryteria,
które stanowiły podstawę jego wyłonienia.

Działania określone w planie włączenia
społeczności lokalnej w przygotowanie LSR
nakierowane
są
na
szeroki
udział
społeczeństwa w przygotowanie LSR.

Możliwość zastosowania oceny warunkowej.
Ocenie podlega poprawność metodologiczna wyznaczenia obszaru planowanego do objęcia
LSR, zgodnie z Podręcznikiem przygotowanym przez IZ RPO WK-P .

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o opis spójności obszaru planowanego do objęcia LSR
stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze.
Możliwość zastosowania oceny warunkowej.
Ocenie podlega zakres planowanych działań wraz z racjonalnością harmonogramu tych
działań,
pod
kątem
zaangażowania
społeczeństwa
w przygotowanie LSR.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść planu włączenia społeczności stanowiącego
załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze.
Możliwość zastosowania oceny warunkowej.
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