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Kryteria wyboru projektów  

Program Operacyjny Polska Wschodnia  

Działanie 4.1 WSPARCIE PROCESU WDRAŻANIA ORAZ PROMOCJA PROGRAMU  

 

KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny 

1.  Zgodność wniosku z wyznaczonymi terminami. 0-1 

2.  Poprawność wypełnienia wniosku o dofinansowanie. 0-1 

3.  Kompletność wniosku o dofinansowanie. 0-1 

4.  Zgodność strony formalnej wniosku o dofinansowanie z dokumentami programowymi i finansowymi. 0-1 

5.  Aktualność ocenianego wniosku. 0-1 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Lp. Nazwa kryterium  

1.  Zasadność realizacji projektu. 0-1 

2.  Zgodność wniosku z prawem wspólnotowym i krajowym oraz z dokumentami programowymi. 0-1 

3.  Wykonalność projektu. 0-1 
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4.  Kwalifikowalność. 0-1 

5.  Efektywność zaproponowanych rozwiązań. 0-1 
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KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Sposób oceny 

KRYTERIA FORMALNE – WNIOSKODAWCA 

1.  Zgodność wniosku z wyznaczonymi 

terminami. 

Kryterium zostanie ocenione pod kątem tego, czy Wnioskodawca złożył pierwszą wersję 

wniosku o dofinansowanie w terminie wyznaczonym przez IZ POPW 2014-2020. 

0-1 

2.  Poprawność wypełnienia wniosku o 

dofinansowanie. 

Kryterium zostanie ocenione pod kątem poprawności wypełnienia przez Wnioskodawcę 

wszystkich wymaganych pól znajdujących się we wniosku o dofinansowanie. 

0-1 

3.  Kompletność wniosku o 

dofinansowanie. 

W ramach oceny kryterium analizie poddana zostanie kompletność dokumentów załączonych 

do wniosku o dofinansowanie oraz informacja nt. załączonych dokumentów znajdująca się we 

wniosku o dofinansowanie. 

0-1 

4.  Zgodność strony formalnej wniosku 

o dofinansowanie z dokumentami 

programowymi i finansowymi. 

Zakres projektu zostanie przeanalizowany pod kątem zapisów dokumentów programowych. 

Budżet projektu zostanie przeanalizowany pod kątem dostępności środków finansowych dla 

Wnioskodawcy. 

Wskaźniki wybrane przez Wnioskodawcę zostaną przeanalizowane pod kątem zadań 

zaplanowanych do realizacji w ramach projektu. 

0-1 

5.  Aktualność ocenianego wniosku. Podczas oceny wniosku sprawdzona zostanie jego aktualność. IZ PO PW zweryfikuje, czy od 

momentu wpłynięcia wniosku, beneficjent nie złożył jego aktualizacji/korekty. 

0-1 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Sposób oceny 
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1.  Zasadność realizacji projektu. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, w kontekście celów POPW 2014-2020, mierzonej 

wpływem projektu na osiąganie wskaźników produktu osi priorytetowej oraz możliwego 

wpływu na wskaźniki rezultatu. 

0-1 

2.  Zgodność wniosku z prawem 

wspólnotowym i krajowym oraz z 

dokumentami programowymi. 

Zgodność z prawem krajowym i wspólnotowym, w tym z ustawą PZP, zasadą równości kobiet i 

mężczyzn, zasadą niedyskryminacji oraz zasadą zrównoważonego rozwoju. 

0-1 

3.  Wykonalność projektu. Beneficjent posiada kadrę i zaplecze techniczne gwarantujące wykonalność projektu. 0-1 

4.  Kwalifikowalność. Planowane wydatki są kwalifikowalne a ich wysokość jest adekwatna do działań i ich 

rezultatów (relacja nakład/rezultat). 

0-1 

5.  Efektywność zaproponowanych 

rozwiązań. 

1)Proponowane rozwiązania i instrumenty służące realizacji projektu są zasadne. 

2)Beneficjent zapewnił udział określonych grup docelowych. 

0-1 

 

 


