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Os priorytetowa VI Pomoc techniczna PO WER 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 

Opis 

sposobu 

oceny 

kryterium 

Opis znaczenia 

1 Zgodność wniosku o 

dofinansowanie z dokumentami 

programowymi i finansowymi 

Zakres projektu opisany we wniosku o dofinasowanie zostanie oceniony pod 

kątem zgodności z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój oraz 

Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER. 

Ocena 0/1 - 

spełnia/nie 

spełnia 

Tak - konieczne 

do 

zatwierdzenia 

2 Zgodność wniosku o 

dofinansowanie z prawodawstwem 

unijnym oraz krajowym 

Ocena zgodności działań ujętych we wniosku o dofinansowanie z prawem 

unijnym i krajowym, w tym z: 

a) politykami horyzontalnymi UE (w tym z zasadą równych szans kobiet i 
mężczyzn, zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasadą 
zrównoważonego rozwoju); 

b) zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

Ocena 0/1 - 

spełnia/nie 

spełnia 

Tak - konieczne 

do 

zatwierdzenia 

3 Kwalifikowalność wydatków Weryfikacja kwalifikowalności wydatków ujętych we wniosku 

o dofinansowanie z właściwymi wytycznymi, w tym z Wytycznymi Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy 

technicznej na lata 2014-2020 oraz Instrukcją dotyczącą realizacji Pomocy 

technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Ocena efektywności kosztowej projektu, w tym ocena wysokości środków 

przewidzianych na poszczególne zadania ujęte we wniosku o dofinansowanie 

oraz ocena proporcjonalności przyjętej relacji „nakład-rezultat" 

 

Ocena 0/1 - 

spełnia/nie 

spełnia 

Tak - konieczne 

do 

zatwierdzenia 
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4 Prawidłowość sporządzenia planu 

rzeczowo-finansowego 

Budżet projektu zostanie zweryfikowany pod kątem wysokości dostępnych 

środków oraz prawidłowości rachunkowej. 

Ocena 0/1 - 

spełnia/nie 

spełnia 

Tak - konieczne 

do 

zatwierdzenia 

6 Zasadność realizacji zadań ujętych 

we wniosku o dofinansowanie w 

kontekście efektywności działań 

związanych z realizacją PO WER 

Weryfikacja zasadności realizacji poszczególnych zadań wskazanych we 

wniosku o dofinansowanie w kontekście realizacji celów PO WER oraz funkcji 

pełnionych przez Wnioskodawcę w systemie realizacji PO WER oraz ocena 

niezbędności poniesienia poszczególnych wydatków do realizacji projektu i 

osiągania jego celów. 

Zgodność działań ujętych we wniosku o dofinansowanie z Wytycznymi 

Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów 

operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Strategią komunikacji 

PO WER. 

Zgodność działań ujętych we wniosku o dofinansowanie z Planem Ewaluacji 

PO WER. 

Ocena 0/1 - 

spełnia/nie 

spełnia 

Tak - konieczne 

do 

zatwierdzenia 

7 Wykonalność projektu 
Weryfikacja potencjału instytucjonalno-organizacyjnego Wnioskodawcy, w tym 

posiadanie kadry oraz zaplecza technicznego, gwarantujących zrealizowanie 

projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. 

Ocena możliwości realizacji zadań ujętych we wniosku o dofinansowanie 

w planowanym okresie realizacji projektu. 

Ocena 0/1 - 

spełnia/nie 

spełnia 

Tak - konieczne 

do 

zatwierdzenia 

8 Właściwy dobór wskaźników we 

wniosku o dofinansowanie 
Weryfikacja prawidłowości doboru wskaźników do poszczególnych zadań 

ujętych we wniosku o dofinansowanie oraz określenia ich wartości. 

Ocena 0/1 - 

spełnia/nie 

spełnia 

Tak - konieczne 

do 

zatwierdzenia 

 

 

 


