
FORMALNE I MERYTORYCZNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W  DZIAŁANIU 3.2 POPC – TRYB NADZWYCZAJNY – Cyfrowe Koła Gospody ń Wiejskich   
 

CEL SZCZEGÓŁOWY 5: ZWIĘKSZENIE STOPNIA ORAZ POPRAWA UMIEJ ĘTNOŚCI KORZYSTANIA Z INTERNETU, W TYM E-USŁUG PUBLICZNY CH 

DZIAŁANIE 3.2 Innowacyjne rozwi ązania na rzecz aktywizacji cyfrowej 

KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Typ kryterium (dotyczy 

projektu czy 

wnioskodawcy) 

Skala oceny  

(0-1) 

 

1. 
Kwalifikowalność wnioskodawcy 
i partnerów 

 

Wnioskodawca i partnerzy są podmiotami kwalifikującymi się do 
wsparcia w ramach działania, zgodnie  

• z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
(POPC)  

• Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (SZOOP)1. 

Do uzyskania pozytywnej oceny kryterium konieczne jest spełnienie 
łącznie obu warunków.  

wnioskodawca 

 

0-1 

2. Niepodleganie wykluczeniu 
z możliwości otrzymania 
dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej 

Wnioskodawca oraz partnerzy nie podlegają wykluczeniu z możliwości 
otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej jeśli nie 
zachodzą przesłanki /okoliczności, o których mowa w: 

− art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 305), 

− art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
2021 r. poz. 1745), 

− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.  
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

wnioskodawca 0-1 

 
1 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wersji aktualnej na moment wezwania wnioskodawcy do złożenia wniosku o 
dofinansowanie. Przypis odnosi się do wszystkich kryteriów, w których znajdują się odwołania do SZOOP. 
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pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 358). 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia 
wnioskodawcy oraz partnerów dołączonego do wniosku  
o dofinansowanie projektu.  

Dodatkowo, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu 
Instytucja Organizująca Nabór wystąpi do Ministra Finansów 
o informację czy wyłoniony wnioskodawca oraz partnerzy nie widnieją 
w Rejestrze podmiotów wykluczonych. 

3. 
Miejsce realizacji projektu Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. projekt 0-1 

4. Zgodność z okresem 
kwalifikowania wydatków 
w POPC 

Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POPC, 
określonych datami od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r. 

projekt 0-1 

5. Zgodność z SZOOP w zakresie 
wartości projektu oraz kwoty 
dofinansowania 

Wartość projektu oraz wnioskowana kwota dofinansowania są zgodne z 
załącznikiem nr 10 do SZOOP (wykaz projektów zgłoszonych w trybie 
nadzwyczajnym wprowadzonym w związku z wystąpieniem COVID-19).  

projekt 0-1 

           6. Zgodność z przepisami art. 65 
ust. 6 i art. 71 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. 

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 

− projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6, 

− projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, 
które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą 
odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji)  
w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza 
obszar objęty programem. 

projekt 0-1 

7. Zgodność z zasadą równości 
szans kobiet i mężczyzn 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać pozytywny 
wpływ projektu na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn (zgodnie  
z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). 

W szczególności weryfikacja dotyczy wymogów określonych  
w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans  
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet  
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

projekt 0-1 
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8. Zgodność z zasadą 
zrównoważonego rozwoju 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać pozytywny lub 
neutralny wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju  
(w szczególności należy wskazać i uzasadnić, czy projekt będzie 
wymagał oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - tekst 
jednolity: Dz.U. z 2020  r. poz. 283 wraz ze zm.). 

projekt 0-1 

9. Projekt został zidentyfikowany 
jako projekt nadzwyczajny 

Dofinansowanie może uzyskać wyłącznie projekt, który znajduje się w 
wykazie projektów zgłoszonych w trybie nadzwyczajnym 
wprowadzonym w związku z wystąpieniem COVID-19 stanowiącym 
załącznik nr 10 do SZOOP. 

projekt 0-1 

 

 

 KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 

Typ kryterium (dotyczy 

projektu czy 

wnioskodawcy) 

Skala oceny 

(0-1) 

1.  Doświadczenie i potencjał 
wnioskodawcy  

Weryfikacji podlega przedstawiony opis potencjału instytucjonalnego 
wnioskodawcy lub partnerów, a także czy wnioskodawca lub partnerzy posiadają 
lub dysponują potencjałem kadrowym i technicznym (m.in. zespół ludzi, 
posiadane zaplecze sprzętowe) umożliwiającym prawidłową realizację projektu. 
Jeżeli wnioskodawca dowiedzie, że poszczególne osoby zaangażowane w 
realizację projektu mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie to uznaje się, 
że wnioskodawca lub partnerzy posiadają lub dysponują odpowiednim 
potencjałem kadrowym. 

wnioskodawca 0-1 

2.  Dostępność działań w 
projekcie dla osób z 
niepełnosprawnościami 

Weryfikacji podlega, czy wnioskodawca zapewni osobom z 
niepełnosprawnościami dostępność na zasadach równości z innymi osobami do: 
infrastruktury, narzędzi, sprzętu informatycznego/ komputerowego oraz 
wytworzonych treści – zgodnie z postanowieniami Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach 
kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że projekt uwzględni standardy 
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1). 

projekt 0-1 
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W szczególności weryfikacja dotyczy wymogów określonych w Wytycznych w 
zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

3.  Zakres planowanych w 
projekcie działań 

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca: 

− przedstawił opis działań planowanych do realizacji w projekcie zgodnie 
z Koncepcją realizacji projektu;  

− opisał niezbędne działania informacyjno-promocyjne, które przyczynią 
się do rozpowszechnienia informacji na temat możliwości skorzystania 
ze wsparcia w projekcie; 

− opisał sposób zarządzania projektem, w tym opisał strukturę zespołu 
projektowego, komunikacji i metody koordynacji realizowanych zadań, 
metodykę zarządzania projektem, w tym współpracę z partnerem (jeśli 
dotyczy). 

projekt 0-1 

4.  Projekt jest wykonalny w 
danym zakresie, czasie i 
koszcie 

W ramach kryterium będzie oceniana wykonalność projektu w szczególności w 
obszarze możliwości realizacji zadań projektu, w tym również w kontekście procesu 
udzielania zamówień publicznych. 
 
W ramach kryterium oceniana będzie czy Wnioskodawca wykazał m.in. że:  

− przedstawiony harmonogram realizacji projektu jest możliwy do realizacji z 
technicznego oraz organizacyjnego punktu widzenia, czy oparty został o 
prawidłowe założenia oraz czy harmonogram opisany został odpowiednio 
szczegółowo z uwzględnieniem wszystkich etapów projektu.  

− opis przebiegu wdrożenia projektu precyzyjnie określa logicznie ułożony 
plan działań prowadzących do osiągnięcia założonych celów w założonym 
terminie, planowany sposób zarządzania projektem gwarantuje jego 
efektywną oraz terminową realizację, poprawnie zaplanowano system 
działań monitoringowych i kontrolnych.  

− przebieg rzeczowo – finansowy projektu jest opisany w sposób 
jednoznaczny i precyzyjny oraz odzwierciedla opis planu działań. 

− zaplanowano badanie/ocenę efektywności podjętych w ramach jego 
działań, tj. pod kątem adekwatności, skuteczności, użyteczności i trwałości. 

projekt 0-1 
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5.  Kwalifikowalność i 
racjonalność wydatków 
zaplanowanych w budżecie 
projektu 

Weryfikacji podlega czy: 

− wydatki przewidziane w projekcie są zgodne z katalogiem wydatków 
kwalifikowanych dla działania, 

− wydatki są uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia realizacji 
danego projektu oraz adekwatne do jego zakresu i celu (czy są 
niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, a ich wysokość nie 
została zawyżona),  

− kalkulacja kosztów została przygotowana w oparciu o realne dane oraz 
podano wiarygodną metodę ich oszacowania.  

projekt 0-1 

6.  Poprawność doboru 
i oszacowania wartości 
wskaźników 

 

Weryfikacji podlega, czy wnioskodawca podał wartości dla wskaźników 
wymaganych w naborze.  

Ponadto ocenie podlega realność osiągnięcia wskaźników i ich adekwatność dla 
danego rodzaju i zakresu projektu, a także sposób obliczeń (metodologia) 
wskaźników przyjętych we wniosku o dofinansowanie.  

Wskaźniki muszą być opisane zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji 
wypełnienia wniosku. 

projekt 0-1 

7.  Otwartość dostępu do 
produktów projektu 

 

Weryfikacji podlega, czy wnioskodawca zapewni publikację utworów 
przygotowanych w ramach realizowanego projektu w sposób otwarty, przez co 
należy rozumieć dostępność materiałów na jednej z wolnych licencji, 
zapewniających możliwość dowolnego wykorzystywania utworu, tworzenia i 
rozpowszechniania kopii utworu w całości lub we fragmentach oraz 
wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. 

projekt 0-1 

8.  Pomoc publiczna W ramach kryterium Wnioskodawca powinien wykazać, że wsparcie udzielone 
zarówno jemu, jak i partnerom (jeżeli projekt realizowany będzie w 
partnerstwie) nie będzie spełniało przesłanek pomocy publicznej, o których 
mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

projekt 0-1 

9. Analiza ryzyka  Weryfikacji podlega określenie przez Wnioskodawcę uzasadnionej, adekwatnej  
i realizowalnej reakcji na zidentyfikowane ryzyka. 

projekt 0-1 

 

10. Komplementarność działań Weryfikacji podlega czy zakres merytoryczny projektu jest komplementarny z 
innymi działaniami lub projektami zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji 
lub planowanymi do realizacji), w tym ze środków UE, powiązanymi tematycznie 

projekt 0-1 
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z interwencją działania. 

 

 


