
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
 

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia 

 

IV. Kryteria wyboru projektów 

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona  

w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania. 

 

4.1. Ogólne kryteria formalne  

4.1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów 

projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny 

formalnej.  

 Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz  

wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami.  Stosowane będą 

następujące kryteria formalne: 

- wniosek złoŜono we właściwej instytucji, 

- wniosek wypełniono w języku polskim, 

- wniosek jest kompletny i został sporządzony i złoŜony zgodnie z obowiązującą 

instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i dokumentacją konkursową1, 

- wraz z wnioskiem złoŜono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie z 

systemem realizacji PO KL), 

- działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych 

instrumentów finansowych, 

- wniosek złoŜono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór 

projektów,  

- okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL, 

- wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podst. 

art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych), 

                                                
1 Patrz niŜej: Lista wymogów formalnych, których niespełnienie skutkuje negatywnym wynikiem oceny formalnej 
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach projektu ze względu na niespełnienie tego kryterium. 



- wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o 

konkursie).  

 
4.1.2  Lista wymogów formalnych, których niespełnienie skutkuje negatywnym 

wynikiem oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL ze 

względu na niespełnienie kryterium: wniosek jest kompletny i został sporządzony i złoŜony 

zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz 

dokumentacją konkursową:  

 
1. Brak w części V wniosku wymaganej (wymaganych) w dokumentacji konkursowej 
pieczęci oraz 

czytelnego podpisu osoby upowaŜnionej; 

2. Podpisanie wniosku w części V przez inną osobę (osoby) niŜ wskazana (wskazane) w pkt. 
2.6 wniosku; 

3. NiezłoŜenie wniosku w 2 egzemplarzach papierowych (oryginał + kopia poświadczona                       
za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w dokumentacji konkursowej 
albo 

2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (plik XML); 

4. NiezłoŜenie wraz z wnioskiem 2 egzemplarzy wymaganych załączników (oryginał + kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w dokumentacji 
konkursowej albo 2 kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem 
określonym w dokumentacji konkursowej): 

a) dokumentu potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy oraz partnerów projektu 

– w przypadku projektu partnerskiego (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych); 

5. Inna suma kontrolna w wersji papierowej i elektronicznej wniosku i/lub róŜne sumy 
kontrolne na 

stronach wersji papierowej; 

6. Typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną, jest niezgodny z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej; 

7. Brak co najmniej jednej strony w którymkolwiek egzemplarzu wniosku. 

 

4.1.3 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1”,  

tzn. „spełnia – nie spełnia”. Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są 

odrzucane  

na etapie oceny formalnej, bez moŜliwości ich uzupełnienia.  



4.1.4 Dopuszczalne jest uzupełnienie lub korekta wniosku zawierającego błędy formalne 

na warunkach określonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie i dotyczących: 

� Podpisania wniosku przez jedną upowaŜnioną do tego osobę w przypadku 

reprezentacji łącznej, 

� Braku pieczątki instytucji składającej wniosek, 

� Braku kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego w części V wniosku – dotyczy 

jednostek sektora finansów publicznych, 

� Niedającej się odczytać wersji elektronicznej wniosku (plik XML). 

Poprawienie wniosku będzie moŜliwe w terminie określonym kaŜdorazowo przez WUP                           

w Szczecinie, nie późniejszym jednak, niŜ 14 dni roboczych przed danym posiedzeniem 

Komisji Oceny Projektów. 

 

4.2. Szczegółowe kryteria dost ępu 

4.2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i 

podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. Projekty, które nie spełniają 

kryteriów dostępu,  

są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć, np.: wnioskodawcy, grup docelowych, 

obszaru realizacji projektu, poziomu wymaganego wkładu własnego itp.  

W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu: 

� Kryterium grupy docelowej:  

- wsparcie kierowane do osób mających miejsce zamieszkania na terenie 

województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego. 

Uwaga: Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego – Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zapis Kodeksu 
Cywilnego nie odnosi się do obowiązku meldunkowego. 
 

� Kryterium Beneficjenta:  

 -  rejestracja działalności gospodarczej przez Beneficjenta nastąpi w województwie 

zachodniopomorskim; 

� Kryterium wysoko ści finansowej projektu: 

-    minimalna wartość projektu wynosi:     300 000 zł.; 

 



� Kryterium okresu realizacji projektu:  

- maksymalny termin realizacji projektu do 31 grudnia 2010 roku. 

4.2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1”,  

tzn. „spełnia – nie spełnia”. Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są 

odrzucane  

na etapie oceny formalnej, bez moŜliwości ich uzupełnienia. 

 

4.3. Ogólne kryteria horyzontalne 

4.3.1 Ocena wniosków złoŜonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o 

następujące kryteria horyzontalne: 

− zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką 

równych szans i koncepcją zrównowaŜonego rozwoju) oraz prawodawstwem 

wspólnotowym; 

− zgodność z prawodawstwem krajowym; 

− zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. 

4.3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1”,  

tzn. „spełnia – nie spełnia”. Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są 

odrzucane  

na pierwszym etapie oceny merytorycznej. 

 

4.4. Ogólne kryteria merytoryczne 

4.4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności 

projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach 

PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do 

wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu. Stosowane będą następujące 

ogólne kryteria merytoryczne: 

− jakości projektu: 

� uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych 

określonych dla danego Priorytetu PO KL; 

� sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup 

docelowych; 

� wartość dodana projektu; 



� adekwatność doboru instrumentów słuŜących realizacji projektu do sytuacji i 

potrzeb grupy docelowej; 

� rezultaty projektu; 

� racjonalność harmonogramu działań; 

− beneficjenta: 

� wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał 

instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy); 

� sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji); 

− finansowania projektu: 

� niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów; 

� efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat); 

� kwalifikowalność wydatków. 

 

4.4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie 

dokonywana  

w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do 

uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza 

uzyskanie  

60 punktów. 

4.5. Szczegółowe kryteria strategiczne 

4.5.1 Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów,  

co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w trakcie 

oceny merytorycznej (premia przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom, które otrzymają 

wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych). 

Spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe.  

W konkursie stosowane będą następujące kryteria strategiczne: 

� projekty skierowane jedynie do grup docelowych w których  30 % stanowić będą 

osoby z co najmniej jednej z poniŜszych grup (20 pkt): 

� osoby pracujące poza granicami kraju minimum 6 miesięcy w okresie ostatnich 

12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu (dzień rekrutacji),  

� osoby, które nie ukończyły 25 rok Ŝycia.   



4.5.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów strategicznych będzie 

dokonywana  

w formie „0-1” tzn. „spełnia - nie spełnia”. Wnioski, które spełnią kryterium strategiczne, 

otrzymają premię punktową. Wnioski które nie spełnią kryterium strategicznego nie tracą 

punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej. 

4.6. Procedura odwoławcza 

4.6.1 Ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt nie został wyłoniony do 

dofinansowania,  

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie moŜe złoŜyć 

pisemny protest. Wniesienie protestu po terminie skutkuje jego odrzuceniem, o czym 

niezwłocznie informuje się wnioskodawcę.  Protest moŜe dotyczyć zarówno oceny formalnej, 

jak i merytorycznej. 

4.6.2 Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu znajdują  

się w dokumencie  Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL dostępnym na 

stronie internetowej: www.efs.gov.pl oraz www.pokl.wup.pl 

4.6.3 W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu projektodawca, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, moŜe skierować wniosek o 

ponowne rozpatrzenie sprawy do Instytucji Zarządzającej PO KL. Wniesienie wniosku do 

innej instytucji lub złoŜenie go po terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez 

rozpatrzenia. 

4.6.4 Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy znajdują się w dokumencie  Zasady dokonywania wyboru projektów w 

ramach PO KL dostępnym na stronie internetowej: www.efs.gov.pl oraz www.pokl.wup.pl. 

 

 

 


