
Konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18 na wzmocnienie 
procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania  

i zagospodarowania przestrzennego 



INFORMACJE OGÓLNE  
 Jest to drugi konkurs w PO WER na wzmocnienie procesu konsultacji 

społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego.  
W ramach pierwszego konkursu, ogłoszonego w 2015 r., dofinansowanie 
otrzymało 7 projektów zakładających, że do końca 2018 łącznie 181 gmin 
przeprowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi konsultacje 
dokumentów planistycznych. 

 W ramach konkursu realizowane będą projekty grantowe. 

 Zadaniem Beneficjentów będzie: 

a) przekazanie gminom (uczestnikom projektu) grantu na przeprowadzenie 
procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących 
planowania przestrzennego 

b) wsparcie gmin w przeprowadzeniu ww. procesu konsultacji 

 



INFORMACJE OGÓLNE  
 Konkurs ma charakter otwarty – nabór wniosków będzie 

prowadzony w ramach rund konkursowych 

 Termin naboru w ramach I rundy konkursowej:  
30 maja 2018 r. – 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00 

 Alokacja: 30 mln PLN 

 Maksymalna wartość projektu: 2 mln PLN 

 Poziom dofinansowania: 100% (brak wkładu własnego) 

 Poszczególne rundy konkursu będą rozstrzygane w 
terminie ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru 
wniosków w ramach danej rundy 



PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O 
DOFINANSOWANIE 

 Wnioskodawcą może być wyłącznie organizacja pozarządowa w 
rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie. 

 Projekt może być realizowany samodzielnie lub w partnerstwie. 
Partner nie musi być organizacją pozarządową, niemniej proszę 
wziąć pod uwagę, że zgodnie z założeniami konkursu w ramach 
każdego projektu co najmniej 20 gmin przeprowadzi we współpracy 
z NGO konsultacje dokumentów dotyczących planowania 
przestrzennego. Oznacza to, że nawet jeśli nie wszystkie podmioty 
tworzące partnerstwo będą organizacjami pozarządowymi, to 
jednak kluczową rolę w projekcie musi odgrywać NGO.  

 O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają 
wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, w tym na podstawie 
art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. 



UZUPEŁNIANIE/POPRAWIANIE ZŁOŻONEGO WNIOSKU 

 Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie 
dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków 
aplikacyjnych SOWA (www.sowa.efs.gov.pl) 

 Braki w zakresie warunków formalnych są weryfikowane za 
pośrednictwem SOWA, który nie dopuszcza do złożenia wniosków 
niekompletnych, złożonych  po terminie i w niewłaściwej formie 

 W przypadku stwierdzenia we wniosku oczywistych omyłek, 
wnioskodawca zostanie wezwany, za pośrednictwem modułu 
komunikacji w SOWA, do poprawy wniosku w terminie 7 dni 

 Wszystkie poprawne wnioski kierowane są do oceny merytorycznej 



ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) opis 4 przeprowadzonych procesów konsultacji społecznych lub 
partycypacji publicznej, przy czym muszą to być procesy, z których w każdym 
zastosowano co najmniej 3 techniki konsultacji społecznych. Opis musi 
zawierać dane kontaktowe instytucji sektora publicznego biorących udział w 
przedstawionych procesach, które mogą potwierdzić podane informacje. 
Każdy opis powinien zawierać maksymalnie 1 800 znaków; 

2) oświadczenie o doświadczeniu zawodowym związanym z procedurą 
planistyczną osoby zatrudnionej w projekcie lub partnera instytucjonalnego, 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a lub 2b do regulaminu konkursu 

3) opis narzędzi (technik) prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
planowania przestrzennego, które będą stosowane w ramach projektu. 
Załącznik powinien zawierać maksymalnie 10 000 znaków. 

 



OCENA MERYTORYCZNA 
Ocena merytoryczna projektu polega na sprawdzeniu czy projekt 
spełnia: 

 ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1 – 
projekt niespełniający któregokolwiek z tych kryteriów jest 
odrzucany 

 kryteria dostępu – możliwość uzupełniania/poprawy 
wniosku w części dotyczącej spełnienia kryterium nr 1 (z 
wyjątkiem wymogu dotyczącego możliwości złożenia 
wyłącznie jednego wniosku), 3, 5-11 

 ogólne kryteria horyzontalne - możliwość 
uzupełniania/poprawy wniosku w części dotyczącej 
spełnienia tych kryteriów 

 ogólne kryteria merytoryczne oceniane punktowo 

 kryterium premiujące 



KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENIANE W SYSTEMIE 0-1 

1. Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem 
Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem 
uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w 
ramach właściwego Działania/Poddziałania PO WER 
lub właściwego naboru, o ile ustalono w nim 
kryterium dostępu zawężające listę podmiotów 
uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie. 

 

 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 Wnioskodawcą 
może być wyłącznie organizacja pozarządowa. 



KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENIANE W SYSTEMIE 0-1 
2. W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi 
dotyczące: 

1) wyboru partnerów, o których mowa w art. 33 ust. 2-4a ustawy z 
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile 
dotyczy); - NIE DOTYCZY TEGO KONKURSU (ta część kryterium dotyczy 
wyłącznie tych projektów partnerskich, w których Beneficjentem jest 
jednostka sektora finansów publicznych) 

2) utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym z 
art. 33 ust. 3 i SzOOP, tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 
albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest 
wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Partnerstwo musi zostać utworzone/zainicjowane przed złożeniem 
wniosku lub przed rozpoczęciem realizacji projektu, na etapie składania 
wniosku nie ma jednak wymogu zawarcia umowy partnerskiej 
pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami 

 



KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENIANE W SYSTEMIE 0-1 
3. Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile 
dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z 
EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony 
rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 r. nr 121 poz. 
591, z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni 
zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy 
lub wyższy od średnich rocznych wydatków w 
ocenianym projekcie. 

 

DALSZEJ OCENIE BĘDĄ PODLEGAŁY WYŁĄCZNIE 
PROJEKTY SPEŁNIAJĄCE WSZYSTKIE 3 WW. KRYTERIA 



KRYTERIA DOSTĘPU 

Kryterium dostępu nr 1 
 
Projekt zakłada wsparcie procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów 
dotyczących planowania przestrzennego w co najmniej 20 gminach. Jeden 
wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.  
 
W ramach projektu Beneficjent będzie zobowiązany do przekazania co najmniej 20 
gminom grantów na przeprowadzenie procesów pogłębionych konsultacji dokumentu 
planistycznego  i wesprzeć je w prowadzeniu tych procesów. 
 
W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez jednego Wnioskodawcę, IOK 
odrzuci wszystkie złożone przez niego wnioski. Kryterium odnosi się wyłącznie do 
występowania danego podmiotu w charakterze Wnioskodawcy, a nie Partnera. 
Wnioskodawca może występować w innych projektach złożonych w odpowiedzi na 
konkurs w charakterze Partnera. 
 
  

 



KRYTERIA DOSTĘPU 

Kryterium dostępu nr 2 
 

Maksymalna wartość projektu to 2 000 000 PLN. 

 
Projekty niespełniające kryterium zostaną odrzucone na etapie  
oceny merytorycznej (dla tego kryterium nie przewidziano 
możliwości uzupełnień/poprawy). 



KRYTERIA DOSTĘPU 
Kryterium dostępu nr 3 
W ramach projektu wnioskodawca przydzieli granty w otwartym naborze, z 
zachowaniem zasady bezstronności i przejrzystości, co najmniej 20 gminom. 
Wnioskodawca uzyska deklaracje od władz gminy, której przydzielony zostanie grant, 
że gmina nie będzie ubiegać się o inny grant w ramach przedmiotowego konkursu. 
 
W projekcie mogą uczestniczyć gminy miejskie, miejsko – wiejskie i wiejskie. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do ich zrekrutowania w otwartym naborze, z 
zachowaniem zasady bezstronności i przejrzystości. W tym celu powinien podjąć 
działania, które: 
 umożliwią mu dotarcie do gmin przystępujących do sporządzania dokumentów 

planistycznych lub ich zmian; 

 zachęcą władze gmin do uczestnictwa w projekcie; 

 zapoznają władze gmin z możliwościami oraz wymaganiami, jakie wiążą się  
z udziałem w projekcie; 

 zapewnią obiektywną i rzetelną ocenę możliwości uczestniczenia w projekcie 
przez władze gminy 

 

 

 



KRYTERIA DOSTĘPU 

Kryterium dostępu nr 4 
Wnioskodawca jest organizacją pozarządową  w rozumieniu art. 
3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1817). 
 

Projekty niespełniające kryterium zostaną odrzucone na etapie 
oceny merytorycznej (dla tego kryterium nie przewidziano 
możliwości uzupełnień/poprawy. 

 

 



KRYTERIA DOSTĘPU 

Kryterium dostępu nr 5 
Wnioskodawca posiada doświadczenie w prowadzeniu konsultacji, na potwierdzenie 
czego  przedstawi opis czterech przeprowadzonych przez siebie procesów konsultacji 
społecznych lub partycypacji publicznej, przy czym będą to procesy, z których w 
każdym zastosował co najmniej trzy techniki konsultacji społecznych. Przedmiotowy 
opis musi zawierać dane kontaktowe instytucji sektora publicznego biorących udział w 
opisywanych procesach, które  mogą  potwierdzić podane informacje. 
 

Wnioskodawca powinien być w stanie zaoferować gminom biorącym udział w projekcie 
wysokiej jakości wsparcie merytoryczne w procesie przeprowadzenia konsultacji. W tym 
celu powinien mieć doświadczenie we współpracy z interesariuszami z sektora 
publicznego. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie  załącznika do wniosku (max 1800 znaków dla 
każdego opisanego procesu).  



KRYTERIA DOSTĘPU 
Kryterium dostępu nr 6 
Wnioskodawca zapewni gminom  przez cały okres realizacji projektu wsparcie 
merytoryczne i techniczne w zakresie prowadzonych konsultacji projektów  
dokumentów planistycznych. W tym celu wnioskodawca zobowiąże się do zapewnienia 
udziału planisty /urbanisty współpracującego z projektodawcą  lub zrealizuje projekt w 
partnerstwie z organizacją zrzeszającą planistów/urbanistów. Wnioskodawca 
przedstawi zakres proponowanego wsparcia i sposób udzielania wsparcia. 
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku oraz  na podstawie 
oświadczenia o doświadczeniu zawodowym związanym z procedurą planistyczną osoby 
zatrudnionej w projekcie lub partnera instytucjonalnego wg wzoru stanowiącego 
załącznik 2a lub 2b do regulaminu konkursu. 
Jeśli planista lub urbanista, który będzie realizował zadania w ramach projektu, jest zatrudniony u wnioskodawcy 
na podstawie umowy o pracę lub jeśli projekt realizowany będzie w partnerstwie z organizacją zrzeszającą 
planistów/urbanistów, należy wraz z wnioskiem złożyć załącznik nr 2a. 
 
Zaangażowanie planisty/urbanisty na podstawie umowy zlecenia musi zostać poprzedzony przeprowadzeniem 
postępowania zgodnie z zasadami opisanymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Jeśli 
planista/urbanista zostanie zatem zaangażowany do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie należy 
przedstawiać oświadczeń o doświadczeniu podpisanych przez konkretne osoby, tylko złożyć zobowiązanie do 
zapewnienia udziału w projekcie planisty/urbanisty, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik  
nr 2b do regulaminu konkursu. 



KRYTERIA DOSTĘPU 
 
Kryterium dostępu nr 6 – wyjaśnienia 
 
Jednym z elementów wsparcia udzielanego gminom będzie szkolenie dla jej 
pracowników dotyczące partycypacyjnego tworzenia dokumentów 
planistycznych. Zakres udzielanego wsparcia, sposób jego udzielania oraz 
ramowy plan ww. szkolenia należy opisać we wniosku o dofinansowanie.  
 
Liczbę osób, które wezmą udział w ww. szkoleniach należy monitorować w 
ramach wskaźnika liczba pracowników administracji publicznej wykonujących 
zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego lub 
zagadnień geodezyjnych i kartograficznych objętych wsparciem 
szkoleniowym. 



KRYTERIA DOSTĘPU 
 
Kryterium dostępu nr 6 – wyjaśnienia 
 
W kryterium zapisano, że Wnioskodawca zobowiąże się do zapewnienia w 
projekcie udziału planisty/urbanisty lub zrealizuje projekt w partnerstwie z  
organizacją zrzeszającą planistów/urbanistów. 
 
Jako organizację zrzeszającą planistów/urbanistów należy rozumieć podmioty 
zrzeszające lub zatrudniające na podstawie umowy o pracę 
planistów/urbanistów. 



KRYTERIA DOSTĘPU 

 
Kryterium dostępu nr 7 
Wnioskodawca opracuje we współpracy z gminą  na podstawie  ramowego planu 
konsultacji, stanowiącego załącznik do  regulaminu konkursu oraz dostępnych 
publikacji dotyczących konsultacji społecznych w tym Kanonu Lokalnych Konsultacji 
Społecznych,  indywidualny plan konsultacji dla każdej gminy realizującej projekt, 
obejmujący jeden lub dwa etapy konsultacji wymienione w załączniku. Etap pierwszy 
obejmuje okres pomiędzy przyjęciem przez gminę uchwały o przystąpieniu do 
sporządzenia/ zmiany planu miejscowego lub studium a przekazaniem sporządzonego 
projektu dokumentu planistycznego do opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej. 
Etap drugi konsultacji obejmuje okres pomiędzy wyłożeniem planu lub studium do 
publicznego wglądu a przekazaniem uzgodnionego projektu planu lub studium radzie 
gminy do uchwalenia. Minimum 75% indywidualnych planów konsultacji będzie 
obligatoryjnie dotyczyło pierwszego etapu konsultacji. 
 



KRYTERIA DOSTĘPU 
Kryterium dostępu nr 7  - wyjaśnienia 
 
IPK należy opracowywać w oparciu o ramowy plan konsultacji, stanowiący 
załącznik nr 11 do regulaminu konkursu oraz wykorzystując dostępne publikacje 
dotyczące konsultacji społecznych, w tym Kanon Lokalnych Konsultacji 
Społecznych.  

Każdy IPK powinien zawierać: 

- techniki (narzędzia) konsultacji, które zostaną zastosowane w gminie; 

- koszt realizacji każdej techniki ze wskazaniem poszczególnych wydatków niezbędnych do 
poniesienia w celu prawidłowego zastosowania danej techniki oraz sposobem oszacowania kosztów 
realizacji danej techniki; 

- harmonogram procesu konsultacji. 

IPK  powinien zakładać działania, które będą realizowane przez samą gminę oraz wsparcie, które 
zostanie zapewnione gminie bezpośrednio przez beneficjenta. 
Jeżeli uczestnikiem projektu będzie gmina, która brała udział w projekcie wybranym w ramach pierwszego 
konkursu na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania 
przestrzennego nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15, ogłoszonego w 2015 r., w  IPK należy wskazać, w jaki sposób  
podczas prowadzenia procesu konsultacji wykorzystane zostaną zasoby nabyte przez gminę ze środków 
pierwszego grantu. 



KRYTERIA DOSTĘPU 
Kryterium dostępu nr 8 
 
Wnioskodawca przedstawi zestaw narzędzi (technik) prowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących  planowania przestrzennego, z 
których w każdej gminie zostaną wykorzystane obowiązkowo przynajmniej 
3 narzędzia. Co najmniej jedno z nich będzie narzędziem internetowym. 
 
Zestaw technik konsultacji należy opisać w  załączniku do wniosku, który 
Powinien zawierać maksymalnie 10 tys. znaków. 
 
Tworząc zestaw technik Wnioskodawca powinien wykorzystać katalog technik 
prowadzenia konsultacji społecznych, który stanowi załącznik nr 12 do 
Regulaminu konkursu. 



KRYTERIA DOSTĘPU 
Kryterium dostępu nr 9 
 
Wnioskodawca zobowiąże się (również w okresie po zakończeniu realizacji projektu) do 
monitorowania w gminach uczestniczących w projekcie przedkładania radzie gminy do 
zatwierdzenia dokumentów planistycznych, wypracowanych w ramach  konsultacji. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do informowania Instytucji Ogłaszającej Konkurs o 
przedłożonych dokumentach planistycznych na koniec każdego roku kalendarzowego,  
nie dłużej jednak niż do 2023 roku. 
 
W celu właściwego monitorowania wskaźnika rezultatu liczba jednostek samorządu 
terytorialnego, które przedłożyły do zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania 
przestrzennego wypracowane wspólnie z NGO, wnioskodawca powinien przedstawić we 
wniosku o dofinansowanie opis tego, w jaki sposób zapewni weryfikację tego wskaźnika 
również po zakończeniu realizacji projektu (do końca 2023 r.). 



KRYTERIA DOSTĘPU 
Kryterium dostępu nr 10 
 
Wnioskodawca zobowiąże się do współpracy z pozostałymi wnioskodawcami   
wyłonionymi w ramach konkursu oraz Instytucją Organizującą Konkurs w 
ramach sieci współpracy  w zakresie wymiany doświadczeń, którą stworzy  
Instytucja Organizująca Konkurs w celu wspólnej ewaluacji podejmowanych  
działań i formułowania zaleceń do przeprowadzenia następnej edycji 
konkursu. Wnioskodawca będzie brał udział w spotkaniach organizowanych 
przez Instytucję Organizującą Konkurs. 
 
Koszt organizacji spotkań wynikających ze współpracy leży po stronie 
Instytucji Organizującej Konkurs i w budżecie projektu nie należy uwzględniać 
kosztów współpracy pomiędzy wnioskodawcami. 



KRYTERIA DOSTĘPU 
Kryterium dostępu nr 11 
 
Wnioskodawca zaplanował realizację działań ukierunkowanych na zapewnienie udziału 
w konsultacjach grup mieszkańców ze szczególnymi potrzebami (m.in. seniorów, osób z 
różnymi niepełnosprawnościami, rodzin z małymi dziećmi).  Działania informacyjne 
towarzyszące procesowi konsultacji będą w formie i treści dostosowane do zgłoszonych 
potrzeb grup społecznych o szczególnych potrzebach funkcjonalnych. 
 
W celu zapewnienia jak najszerszego udziału mieszkańców w procesach konsultacyjnych 
konieczne jest podjęcie działań  mających na celu uwzględnienie specyficznych potrzeb 
osób, które z różnych powodów bez dodatkowego wsparcia, nie mogłyby uczestniczyć w 
konsultacjach. Działania te powinny polegać na przygotowaniu dokumentów jak i samych 
spotkań w formach zgodnych ze zgłoszonymi potrzebami mieszkańców np. w salach 
umożliwiających udział osób z niepełnosprawnościami czy opracowaniu treści 
informacyjnych w wersji dla osób niewidomych i niesłyszących. 



KRYTERIA HORYZONTALNE 

Lp. Brzmienie kryterium  

1 Projekt jest zgodny z zasadami unijnymi dotyczącymi: 
 
- równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum*, 
- równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z   
   niepełnosprawnościami*,  
- zrównoważonego rozwoju. 
 

2 W trakcie oceny nie stwierdzono niezgodności z prawodawstwem krajowym w 
zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.  

*Oceniający jest zobowiązany traktować rozłącznie powyższe pytania. W związku z tym, jeżeli projekt nie jest zgodny ze standardem 
minimum, nie oznacza to automatycznie zaznaczenia przez oceniającego odpowiedzi „NIE” na oba ww. pytania, a jedynie na to, 
bezpośrednio dotyczące zgodności projektu z zasada równości szans kobiet i mężczyzn.  



OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE 

  Kryteria merytoryczne oceniane są w ramach skali punktowej od 0 do 100 
  Spełnienie przez projekt kryteriów merytorycznych oznacza uzyskanie od każdego z 

obydwu oceniających co najmniej 60% punktów za spełnianie poszczególnych 
kryteriów. Zasada ta nie dotyczy kryterium poprawności budżetu (przyznanie poniżej 
60% pkt nie skutkuje negatywną oceną kryterium i możliwe jest skierowanie projektu 
do etapu negocjacji, o ile ocena w zakresie pozostałych kryteriów jest pozytywna).  
 
 

 

Lp. Kryterium merytoryczne  Liczba pkt. 
(max. / 
min. ) 

1. Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego PO WER 
oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy, w tym opis: 

a) istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci 
wsparciem; 

b) potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście wsparcia, które 
ma być udzielane w ramach projektu; 

c) barier, na które napotykają uczestnicy projektu; 
d) sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji. 
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OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE 
2.  Trafność doboru i spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu, w 

tym opis: 
a)uzasadnienie potrzeby realizacji zadań; 
b)planowany sposób realizacji zadań; 
c)uzasadnienie wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy); 
d)adekwatność doboru wskaźników specyficznych dla danego projektu (określonych 
samodzielnie przez wnioskodawcę) (o ile dotyczy), 
e)wartości wskaźników realizacji właściwego celu szczegółowego PO WER i wskaźników 
specyficznych dla danego projektu określonych we wniosku o dofinansowanie (o ile 
dotyczy), które zostaną osiągnięte w ramach zadań; 
f)sposób pomiaru wskaźników realizacji właściwego celu szczegółowego PO WER (nie 
dotyczy projektów pozakonkursowych PUP) i wskaźników specyficznych dla danego 
projektu określonych we wniosku o dofinansowanie (o ile dotyczy); 
g)sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile dotyczy); 
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Wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania w projekcie następujących wskaźników :  
•Liczba przeprowadzonych we współpracy z NGO konsultacji dokumentów dotyczących planowania przestrzennego; 
•Liczba pracowników administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego lub 
zagadnień geodezyjnych i kartograficznych objętych wsparciem szkoleniowym; 
•Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które przedłożyły do zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania przestrzennego 
wypracowane wspólnie z NGO; 
•Liczba jednostek administracji publicznej, których pracownicy zostali przygotowani do opracowania aktów planistycznych oraz 
monitorowania zjawisk przestrzennych w oparciu o dane znajdujące się w systemach informacji przestrzennej 
•Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 
•Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. 
 



OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE 

3 Stopień zaangażowania potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile 

dotyczy), tj.: 

a) potencjału kadrowego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) planowanego do 

wykorzystania w ramach projektu (kluczowych osób, które zostaną zaangażowane 

do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie); 

b) potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków lokalowych 

wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) planowanego do wykorzystania w ramach 

projektu; 
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Ad. a) 

Opis potencjału kadrowego we wniosku o dofinansowanie:  

- jeśli wnioskodawca posiada potencjał kadrowy -  należy opisać kompetencje i doświadczenie osób, które 

planuje zaangażować do realizacji  projektu. Ponadto należy wskazać zakresu zadań, jakie dana osoba 

będzie realizować na rzecz projektu w kontekście posiadanej przez nią wiedzy i umiejętności. Dla każdej 

osoby stanowiącej potencjał kadrowy beneficjenta i zaangażowanej do projektu należy odrębnie opisać 

wymiar etatu w przypadku umów o pracę.  

- jeśli wnioskodawca nie posiada takiego potencjału kadrowego, powinien wskazać kluczowe stanowiska w 

projekcie z opisem minimalnych wymagań w zakresie wykształcenia i doświadczenia oraz zakres zadań. 

W przypadku osób angażowanych do projektu na podstawie umów cywilnoprawnych będzie obowiązywać 

konkurencyjna procedura wyboru (zasada konkurencyjności lub pzp).  
 



OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE 

4  Adekwatność potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) 
a) w obszarze wsparcia projektu; 
b) na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz 
c) na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu 
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5 Sposób zarządzania projektem w kontekście zakresu zadań w projekcie. 
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OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE 

6 Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, w tym:  
a) zgodność wydatków z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020, w szczególności niezbędność 
wydatków do osiągania celów projektu, 
b) zgodność z SzOOP w zakresie wymaganego poziomu cross-financingu, wkładu 
własnego oraz pomocy publicznej, 
c) zgodność ze stawkami jednostkowymi (o ile dotyczy) oraz standardem i 
cenami rynkowymi określonymi w regulaminie konkursu lub wezwaniu do 
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego, 
d) w ramach kwot ryczałtowych (o ile dotyczy) - wykazanie uzasadnienia 
racjonalności i niezbędności każdego wydatku w budżecie projektu. 
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7 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście właściwego celu 
szczegółowego PO WER. 
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KRYTERIUM PREMIUJĄCE 

Kryterium premiujące nr 1  
 
Co najmniej 15% gmin, które otrzymały grant, spełnia kryterium miasta 
średniego zgodnie z projektem strategicznym  Strategii na Rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju – Pakiet dla miast średnich  

Miasta średnie zgodnie z definicją z ww. projektu strategicznego  to miasta 
zamieszkiwane przez ponad 20 tys. osób oraz dodatkowo miasta będące stolicami 
powiatu zamieszkiwane przez 15 - 20 tysięcy osób, z wyłączeniem miast wojewódzkich.  
Obecnie jest 255 takich miast w Polsce. Ich wykaz stanowi załącznik nr 13 do regulaminu 
konkursu. 



NEGOCJACJE 

W sytuacji gdy:   
 
a) wniosek uzyskał od oceniającego co najmniej 60% punktów za spełnianie 
ogólnych kryteriów merytorycznych ocenianych punktowo, dla których ustalono 
minimalny próg punktowy  oraz  
b) oceniający stwierdził, że co najmniej jedno kryterium dostępu, horyzontalne 
lub merytoryczne wymaga negocjacji  
 
projekt kierowany jest do negocjacji 
 



BUDŻET 
• Koszty bezpośrednie – rozliczane na podstawie faktycznie poniesionych wydatków 

• Koszty pośrednie - rozliczane z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych: 

- 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 
bezpośrednich do 830 tys. PLN włącznie; 

- 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości      kosztów 
bezpośrednich powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie; 

- 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 
bezpośrednich powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie 

- 10% kosztów bezpośrednich – w  przypadku projektów owartości kosztów 
bezpośrednich przekraczających 4 550 tys. PLN 

Koszty pośrednie obejmują wszystkie koszty administracyjne związane z obsługą projektu 
np. koszty koordynatora, kierownika projektu, zarządu, koszty personelu obsługowego 
(kadrowa, finansowa, sekretariat, obsługa prawna, w tym dotycząca zamówień), działania 
informacyjno-promocyjne projektu itp. (podrozdział 8.4 wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności). 



BUDŻET 
W ramach kosztów bezpośrednich Beneficjent będzie ponosił 
następujące wydatki: 

a. granty przekazywane gminom uczestniczącym w projekcie 
zgodnie z umową o powierzenie grantu oraz procedurami 
dotyczącymi realizacji projektu grantowego zatwierdzonymi przez 
IOK.  

b. koszty innych zadań merytorycznych, realizowanych przez 
beneficjenta/partnerów zgodnie z celami projektu i wykazanych we 
wniosku (przede wszystkim będzie to wsparcie procesów 
konsultacji w gminach, którym powierzono granty). 

 



BUDŻET 
Grant może zostać uznany za kwalifikowalny, o ile zostaną spełnione łącznie poniższe 
warunki: 

a. grantobiorcy zostali wybrani w drodze otwartego naboru; 

b. kwota wydatków została ustalona w oparciu o indywidualny plan konsultacji (IPK)  i 
zweryfikowana przez Beneficjenta pod kątem efektywności finansowej przed zawarciem 
umowy o powierzenie grantu; 

c. wydatki ponoszone przez grantobiorców są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 
krajowego i unijnego; 

d. wydatki ponoszone przez grantobiorców zostały dokonane w sposób oszczędny, tzn. 
niezawyżony w stosunku do średnich cen oraz stawek rynkowych i spełniający wymogi 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; 

e. Beneficjent zweryfikował i potwierdził realizację zadań przewidzianych w IPK. 

 



PROCEDURY DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU 
GRANTOWEGO 

Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego są przygotowywane przez 
Beneficjenta i przekazywane IOK w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy 
o dofinansowanie. Zawierają one co najmniej: 

a. kryteria wyboru grantobiorców;  

b. tryb aplikacji i oceny grantów, w tym procedury dotyczące rozpatrywania skarg; 

c. informację o przeznaczeniu grantów; 

d. informację o trybie wypłacania grantów; 

e. informację o zabezpieczeniu grantów; 

f. procedury dotyczące zmian przeznaczenia grantów oraz umowy o powierzenie grantu; 

g. procedury dotyczące rozliczania grantów; 

h. procedury dotyczące monitorowania i kontroli grantów; 

i. procedury dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z 
celami projektu 

 



UMOWA O POWIERZENIE GRANTU 

Zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy wdrożeniowej, umowa o powierzenie grantu powinna 
określić w szczególności: 

a. zadania grantobiorcy objęte grantem; 

b. kwotę grantu; 

c. warunki przekazania i rozliczenia grantu; 

d. zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami 
projektu grantowego; 

e. zobowiązanie do poddania się kontroli przeprowadzanej przez grantodawcę lub 
uprawnione podmioty. 

 



Dziękuję za uwagę ! 


