NAJWAŻNIEJSZE
KRYTERIA WYBORU
PROJEKTÓW ORAZ TRYB
OCENY PROJEKTÓW
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Ocena projektów - etapy
1. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek
2. Ocena formalno – merytoryczna i negocjacje
a) Ocena kryteriów formalnych
b) Ocena kryteriów horyzontalnych
c) Ocena kryteriów dostępu
d) Ocena kryteriów merytorycznych - punktowych
e) Ocena kryteriów premiujących

1. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych
omyłek
W trakcie weryfikacji wymogów formalnych sprawdzeniu podlegać będzie, czy:
1) wniosek został złożony w terminie, do instytucji wskazanej w Regulaminie
konkursu, w odpowiedzi na właściwy nabór;
2) Wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku w formie wydruku z generatora
udostępnionego przez IZ RPO; wydruk wniosku zawierający napis „wersja próbna”
nie jest ostateczną wersją wniosku;
3) suma kontrolna wersji papierowej jest zgodna z sumą kontrolną wersji
elektronicznej;
4) złożono wymagana liczbę egzemplarzy wniosku wraz z załącznikami;
5) we wniosku wypełniono pola: nazwa wnioskodawcy, opis projektu, tytuł projektu,
kwota dofinansowania;
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1. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych
omyłek
6) wniosek zawiera wszystkie strony z zachowaniem ciągłości numeracji;
7) do wniosku dołączono wymagane załączniki (jeśli dotyczy);
8) podczas weryfikacji projektu stwierdzono oczywiste omyłki, które uniemożliwiają
rozpoczęcie oceny;
9) podpis pod wnioskiem o dofinansowanie jest czytelny.
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1. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych
omyłek
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Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek trwa nie dłużej niż 15 dni
roboczych od zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca
dokonuje uzupełnia wniosku w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu
wysłania wezwania przekazanego drogą elektroniczną pod rygorem pozostawienia wniosku
o dofinansowanie projektu bez rozpatrzenia.
Dopuszczalne jest jednokrotne, w zakresie wskazanym przez IP, dokonanie przez
wnioskodawcę uzupełnienia lub poprawy złożonego wniosku.
Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek nie jest etapem oceny wniosku o
dofinansowanie projektu, jest przeprowadzana przed dwóch pracowników IP na podstawie
Karty weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek (stanowiącej zał. nr 6 do RK),
w związku z czym nie podlega procedurze odwoławczej wskazanej w Regulaminie
konkursu.

2. Ocena formalnoformalno-merytoryczna i negocjacje
a) Kryteria formalne
1) Roczny obrót wnioskodawcy i partnera/ów (o ile budżet projektu uwzględnia
wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie
- obrót za zamknięty i zatwierdzony rok obrotowy lub za zamknięty i zatwierdzony
rok kalendarzowy, dotyczący jednego z trzech ostatnich lat,
- obrót równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (łącznie z kosztami
pośrednimi) w roku, w którym planowane wydatki w projekcie są najwyższe,
- nie dotyczy projektów, w których wnioskodawcą lub partnerem jest jednostka
sektora finansów publicznych.
2) Wnioskodawca prowadzi biuro projektu na obszarze województwa kujawskopomorskiego
- biuro na terenie województwa prowadzone jest przez cały okres realizacji
projektu,
- w biurze przechowywana jest pełna oryginalna dokumentacja projektu.
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2. Ocena formalnoformalno-merytoryczna i negocjacje
a) Kryteria formalne
Kryterium weryfikowane jest na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną
część wniosku o dofinansowanie projektu.
3) Rzetelność wnioskodawcy
- weryfikacja, czy w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających datę złożenia
wniosku o dofinansowanie WUP w Toruniu nie rozwiązał z własnej inicjatywy
z Wnioskodawcą umowy o dofinansowanie projektu z przyczyn leżących po jego
stronie w trybie natychmiastowym/bez wypowiedzenia.

Ocena 0-1 (spełnia/nie spełnia). Wnioski, które nie spełniają kryteriów
formalnych, są odrzucane.
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2. Ocena formalnoformalno-merytoryczna i negocjacje
b) Wybrane kryteria horyzontalne
1)

Projekt zakłada rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o uproszczone
metody rozliczania wydatków
- obligatoryjne dla projektów, których suma wnioskowanego dofinansowania
oraz wkładu własnego publicznego nie przekracza 100 000 Euro (420 720
PLN).

2) Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju
- projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju określoną w art. 8
rozporządzenia 1303/2013,
- wspieranie celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska
naturalnego, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”.
Kryteria są oceniane w systemie 0-1 (spełnia/nie spełnia).
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2. Ocena formalnoformalno-merytoryczna i negocjacje
c) Wybrane kryteria dostępu
1) Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu
- wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu
kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia
zawodowego,
- wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej.
2) Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
- Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest: instytucją rynku pracy
publiczną służbą zatrudnienia, agencją zatrudnienia, instytucją szkoleniową,
instytucją dialogu społecznego, instytucją partnerstwa lokalnego,
- rozszerzenie grupy wnioskodawców o publiczne służby zatrudnienia.

9

2. Ocena formalnoformalno-merytoryczna i negocjacje
c) Wybrane kryteria dostępu
3) Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej: osób bezrobotnych i
osób biernych zawodowo powyżej 29 roku życia z obszaru województwa
kujawsko-pomorskiego (osób fizycznych zamieszkujących na obszarze
województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego), w szczególności do: osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób
długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich
kwalifikacjach, imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich
rodziny
- rozszerzona grupa docelowa - możliwość objęcia wsparciem, oprócz osób
biernych zawodowo, również osób bezrobotnych.
4) Wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00% wydatków kwalifikowalnych.
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2. Ocena formalnoformalno-merytoryczna i negocjacje
c) Wybrane kryteria dostępu
5) Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej
aktywizacji zawodowej zdefiniowanej w oparciu o obligatoryjne opracowanie
Indywidualnego Planu Działania
- z definicji kryterium usunięto zapis dotyczący wsparcia opierającego się na co
najmniej trzech różnych elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy,
- nadal obligatoryjne pozostaje opracowanie Indywidualnego Planu Działania.
6) Jeśli projekt przewiduje realizację szkoleń zawodowych to ich efektem jest
uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji (w rozumieniu Wytycznych
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020), potwierdzonych formalnym dokumentem
(np. certyfikatem). Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo
weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia
(np. w formie egzaminu).
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Możliwości uzyskiwania kwalifikacji:

oświata i
szkolnictwo
wyższe

kwalifikacje
nadawane poza
systemami
oświaty i
szkolnictwa
wyższego przez
organy władz
publicznych i
samorządów
zawodowych

kwalifikacje
rynkowe

+ lista
sprawdzająca
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Kwalifikacje nadawane w systemie oświaty
i szkolnictwa wyższego
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Podstawą prawną regulującą uzyskiwanie kwalifikacji są:
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz.
425 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr
164 poz. 1365),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2012 poz. 7),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 poz.
186).

Kwalifikacje nadawane poza systemami oświaty i
szkolnictwa wyższego
Do tej grupy należą kwalifikacje nadawane przez ministrów, szefów urzędów
centralnych, instytutów badawczo-rozwojowych (m.in: Urząd Dozoru
Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Instytut Spawalnictwa, Urząd
Regulacji Energetyki, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego)i innych podmiotów (np. izby rzemieślnicze, samorządy zawodowe).
Podstawą prawną regulującą uzyskiwanie kwalifikacji są ustawy lub
rozporządzenia, które regulują uzyskiwanie kwalifikacji zgodnie ze
wspomnianymi wcześniej przesłankami (walidacja, certyfikacja).
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Kwalifikacje rynkowe
Do czasu pełnego uruchomienia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji można wskazać
przykłady kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego, które mają
znaczenie w określonych środowiskach działalności społecznej lub zawodowej oraz mają
stworzony własny system walidacji i certyfikowania. Ponadto pomimo braku regulacji ze
strony państwa polskiego, kwalifikacjami są również certyfikaty, dla których wypracowano
już system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym.
Do takich kwalifikacji należą m.in.:
- Kwalifikacje finansowe np. Specjalista ds. rachunkowości (Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce);
- Kwalifikacje komputerowe/informatyczne np. Certyfikaty kwalifikacji komputerowych;
- Kwalifikacje językowe;
- Kwalifikacje zarządzania projektami.
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2. Ocena formalnoformalno-merytoryczna i negocjacje
c) Wybrane kryteria dostępu
7) Jeżeli projekt zakłada szkolenia zawodowe muszą one odpowiadać bieżącym
potrzebom rynku pracy.
- w zawodach wskazanych jako deficytowe w woj. kujawsko-pomorskim i/lub
w powiecie/powiatach, z których pochodzą uczestnicy projektu (w oparciu
o dane dokumentu: Barometr zawodów 2018. Raport podsumowujący badanie
w województwie kujawsko-pomorskim, barometrzawodow.pl),
- jako potwierdzona odpowiedź na potrzeby konkretnych pracodawców
(wnioskodawca powinien na etapie składania wniosku lub przed rozpoczęciem
realizacji szkolenia posiadać potwierdzenie takiego zapotrzebowania od
konkretnych pracodawców, np. w formie wstępnych deklaracji zatrudnienia).
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2. Ocena formalnoformalno-merytoryczna i negocjacje
c) Wybrane kryteria dostępu
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8) Wnioskodawca lub partner posiada co najmniej roczne doświadczenie
w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego
- ocena kryterium dotyczy realizowanych działań na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego, a nie siedziby wnioskodawcy lub partnera.
9) Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z
zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego
9 w RPO
- np. w ramach rekrutacji wnioskodawca założy, że w pierwszej kolejności zostaną
przyjęci do projektu byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego
realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO lub np. osoby te uzyskają
dodatkowe punkty w procesie rekrutacji.

2. Ocena formalnoformalno-merytoryczna i negocjacje
c) Wybrane kryteria dostępu
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10) Wartość wydatków na zakup środków trwałych i w ramach cross-financingu nie
przekracza 10% wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona
zostanie trwałość projektu
- zakup środków trwałych dotyczy środków o wartości jednostkowej równej
i wyższej niż 3 500 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu,
- trwałość projektu obowiązuje w stosunku do wydatków objętych crossfinancingiem i wynosi 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

2. Ocena formalnoformalno-merytoryczna i negocjacje
c) Wybrane kryteria dostępu
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Tylko w przypadku kryteriów dotyczących uprawnionego wnioskodawcy,
właściwej grupy docelowej, doświadczenia wnioskodawcy lub partnera nie
dopuszcza się możliwości skierowania kryteriów do negocjacji. Ocena 0-1
(spełnia/nie spełnia). Wnioski, które nie spełniają kryteriów dostępu, są
odrzucane.
W przypadku pozostałych kryteriów dopuszcza się możliwość skierowania
kryterium do negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.

2. Ocena formalnoformalno-merytoryczna i negocjacje
d) Wybrane kryteria merytoryczne –
punktowe (suma punktów: 80)
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Zmianie uległ sposób oceny budżetu z zero-jedynkowego na punktowy.
Wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Weryfikowana
jest:
- zgodność budżetu z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków,
- niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu,
- racjonalność i efektywność planowanych wydatków,
- poprawność sporządzenia budżetu (m.in. koszty pośrednie, cross-financing,
środki trwałe, wkład własny, jednostki miar, błędne wyliczenia).
W przypadku wszystkich kryteriów, z wyjątkiem dotyczącego potencjału
i doświadczenia wnioskodawcy i partnera/ów, dopuszcza się możliwość
skierowania kryterium do negocjacji w pełnym zakresie wskazanym
w nazwie i definicji kryterium, niezbędnym do uznania kryterium za
spełnione.

2. Ocena formalnoformalno-merytoryczna i negocjacje
e) Wybrane kryteria premiujące
1) Projekt obejmuje wsparciem mieszkańców co najmniej jednej gminy z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego poszkodowanej w wyniku działania żywiołu
5 pkt.
w sierpniu 2017 r.
- wykaz gmin województwa kujawsko-pomorskiego poszkodowanych w wyniku
działania żywiołu w sierpniu 2017 r. stanowi załącznik nr 34 do Regulaminu
konkursu,
- wnioskodawca w celu otrzymania 5 punktów powinien wskazać konkretną/e
gminę/y wymienioną/e w Regulaminie konkursu, do których kieruje wsparcie;
wskazanie całego powiatu nie będzie wystarczające aby uzyskać punkty.
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2. Ocena formalnoformalno-merytoryczna i negocjacje
e) Wybrane kryteria premiujące
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2) Uczestnikami projektu w co najmniej 30% są osoby zamieszkujące (w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje
5 pkt.
społeczno-gospodarcze
- lista miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi
załącznik nr 32 do Regulaminu konkursu,
- miasta średnie to miasta powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast
wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców
będące stolicami powiatów.

2. Ocena formalnoformalno-merytoryczna i negocjacje
e) Wybrane kryteria premiujące
3) Projekt wynika z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji
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5 pkt.

- ocenie podlega czy projekt znajduje się na liście głównych
przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych Gminnego/Lokalnego Programu
Rewitalizacji, posiadającego pozytywną opinię IZ RPO i wpisanego do Wykazu
programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Wykaz programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowi
załącznik do uchwały Nr 18/816/18 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 9 maja 2018 r.

2. Ocena formalnoformalno-merytoryczna i negocjacje
Wniosek o dofinansowanie projektu, aby mógł otrzymać dofinansowanie (w ramach
dostępnej alokacji) musi spełniać wszystkie kryteria formalne, dostępu,
horyzontalne oraz merytoryczne.
Za spełnienie wszystkich kryteriów merytorycznych punktowych oceniający może
przyznać maksymalnie 80 punktów. Dodatkowo za spełnienie kryteriów
premiujących wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 35 punktów.
Ocena formalno-merytoryczna i negocjacje przeprowadzane są w terminie 85 dni
roboczych od dnia rozpoczęcia oceny, czyli od dnia przekazania do oceny
wszystkich poprawnych wniosków w zakresie warunków formalnych i oczywistych
omyłek, do dnia rozstrzygnięcia konkursu, czyli zatwierdzenia przez Dyrektora WUP
listy wszystkich ocenionych projektów.
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Dziękuję za uwagę

