Załącznik do uchwały nr 180 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 11 grudnia 2017 r.
Załącznik nr 3 do SZOOP
Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań
OGÓLNE KRYTERIA1 WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH I POZAKONKURSOWYCH2 ORAZ SYSTEMATYKA KRYTERIÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
I.

OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

Nazwa kryteriów:

1. KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENIANE W SYSTEMIE 0-1
Zastosowanie

Lp.

Brzmienie kryterium

3.

Wnioskodawca oraz partnerzy
krajowi3 (o ile dotyczy),
Definicja kryterium
ponoszący wydatki w danym
projekcie z EFS, posiadają łączny
obrót za ostatni zatwierdzony
rok obrotowy zgodnie z ustawą z
dnia 29 września 1994 r. (Dz. U.
1994 nr 121 poz. 591 z późń.
zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni

Projekty
konkursowe

Projekty
pozakonkursowe

Kryterium wynika
bezpośrednio z przepisów
prawa powszechnie
obowiązującego - TAK/NIE

Opis znaczenia
kryterium
X

NIE

1

Na dalszym etapie wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PO WER może opracować i przedstawić do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu PO WER
odrębne ogólne kryteria wyboru dla projektów wybieranych do dofinansowania w ramach określonych Działań / Poddziałań PO WER.
2
Z wyłączeniem projektów, dla których kryteria wyboru zatwierdził stosownymi uchwałami Prekomitet Monitorujący PO WER, a następnie zatwierdził Komitet Monitorujący PO WER.
3

W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na
realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego wnioskodawcę/ partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora
finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostką sektora finansów publicznych porównywane są
tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych. 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 i zatwierdzonym roku obrotowym.

zamknięty i zatwierdzony rok
kalendarzowy równy lub wyższy
od łącznych rocznych wydatków
w ocenianym projekcie i innych
projektach realizowanych w
ramach EFS, których stroną
umowy o dofinansowanie jest
instytucja, w której dokonywana
jest ocena merytoryczna
wniosku w roku kalendarzowym,
w którym wydatki są najwyższe4.

4

W przypadku gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa.
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