
Kryteria wyboru projektów

 

Wybór projektów do dofinansowania nast?puje w trybie konkursowym.

Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020 s? za??cznikiem nr
3  Szczegó?owego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP), który znajduje si? w zak?adce zapoznaj
si? z prawem i dokumentami. 

Konkurs przebiega w nast?puj?cych etapach:

Z?o?enie wniosku o dofinansowanie
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych schematów ma charakter
zamkni?ty i jest prowadzony w trybie ci?g?ym, w terminie i w godzinach wskazanych w
og?oszeniu o naborze.

Data wp?ywu wniosku oznacza rok, miesi?c, dzie?, godzin?, minut? i sekund? rejestracji
wniosku w internetowym systemie rejestracji i naboru wniosków b?d?cym serwisem
internetowym zarz?dzanym przez instytucj? organizuj?c? konkurs.

Obowi?zuje nast?puj?ca procedura sk?adania wniosków o dofinansowanie:

Wnioskodawca musi z?o?y? wniosek o dofinansowanie wype?niony za pomoc? aplikacji
dost?pnej na stronie DIP.

Zarejestrowanie wniosku o dofinansowanie w internetowym systemie rejestracji i naboru
wniosków umo?liwia rozpocz?cie realizacji projektu, poniewa? po zarejestrowaniu wniosku
rozpoczyna si? okres kwalifikowalno?ci wydatków w ramach projektu (z wy??czeniem
wydatków na zakup nieruchomo?ci oraz zakup analiz przygotowawczych i us?ug doradczych
zwi?zanych z przygotowaniem nowej inwestycji). Nale?y mie? na uwadze, i? Wnioskodawca
rozpoczynaj?c projekt wcze?niej ni? po podpisaniu umowy o dofinansowanie czyni to na
w?asne ryzyko.

Formalnej i merytorycznej oceny wniosków dokonuje Komisja Oceny Projektów na podstawie
regulaminu pracy KOP zamieszczonego na stronie internetowej DIP.

Ocena formalna (obligatoryjna) - dokonywana jest w oparciu o katalog kryteriów formalnych,
zatwierdzonych przez Komitet Monitoruj?cy Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolno?l?skiego.

Komisja Oceny Projektów dokonuje oceny formalnej projektów zgodnie z kryteriami formalnymi
wyboru projektów zatwierdzonymi przez KM RPO WD.
W trakcie oceny formalnej DIP mo?e równie? wyst?pi? do Wnioskodawcy o wyja?nienia w
sprawie projektu, które s? niezb?dne do przeprowadzenia oceny kryteriów formalnych wyboru
projektu.
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W ramach ww. kryteriów sprawdzane jest m. in. czy przedstawiony we wniosku o
dofinansowanie projekt nie zosta? fizycznie uko?czony lub w pe?ni wdro?ony, zanim
Wnioskodawca z?o?y? wniosek o dofinansowanie projektu (projekt zako?czony zgodnie z art.
65 ust. 6 rozporz?dzenia ogólnego ), czy Wnioskodawca/ Partner projektu nie jest wykluczony z
mo?liwo?ci otrzymania dofinansowania, czy projekt przedstawiony we wniosku o
dofinansowanie jest zgodny z typem projektów upowa?nionych do dofinansowania, okre?lonych
w og?oszeniu o konkursie, czy projekt nie obejmuje przedsi?wzi?? b?d?cych cz??ci? operacji,
które zosta?y obj?te lub powinny by?y zosta? obj?te procedur? odzyskiwania zgodnie z art. 71
rozporz?dzenia ogólnego , w nast?pstwie przeniesienia dzia?alno?ci produkcyjnej poza obszar
obj?ty programem oraz czy przy realizacji projektu, który rozpocz?? si? przed dniem z?o?enia
wniosku o dofinansowanie do DIP, przestrzegano obowi?zuj?cych przepisów prawa
dotycz?cych tego projektu. Weryfikacja ww. kryteriów odbywa si? na podstawie o?wiadcze?
Wnioskodawcy/ Partnerów projektu lub zapisów wniosku o dofinansowanie wraz z
za??cznikami.

Projekty, które spe?ni?y wszystkie kryteria formalne zostaj? ocenione pozytywnie oraz
przekazywane s? do oceny merytorycznej. W przypadku niespe?nienia któregokolwiek z
kryteriów formalnych kluczowych, Wnioskodawca nie ma mo?liwo?ci poprawy projektu, a
projekt jest negatywnie oceniany. Pismo informuj?ce Wnioskodawc? o negatywnej ocenie
projektu zostanie wys?ane po zatwierdzeniu wyników oceny formalnej wszystkich wniosków w
konkursie. W pi?mie podaje si? informacj? o zako?czeniu oceny formalnej projektu i jej wyniku
wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem informacji o spe?nieniu albo niespe?nieniu kryteriów
formalnych wyboru projektów. Ww. informacja zawiera dodatkowo pouczenie o mo?liwo?ci
wniesienia ?rodka odwo?awczego do w?a?ciwej instytucji.

Po zatwierdzeniu wyników oceny formalnej wszystkich projektów w konkursie i zatwierdzeniu
listy projektów (skierowanych do oceny merytorycznej, wycofanych, odrzuconych) DIP
zamieszcza list? na stronie internetowej DIP. 

Ocena merytoryczna (obligatoryjna) – oceny merytorycznej projektów dokonuje Komisja
Oceny Projektów zgodnie z kryteriami merytorycznymi wyboru projektów zatwierdzonymi przez
KM RPO WD.

Ocen? merytoryczn? przeprowadzaj? eksperci zewn?trzni, o których mowa w art. 49 ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno?ci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, tak?e pracownicy DIP w zale?no?ci od
etapu oceny merytorycznej lub specyfiki naboru.
W trakcie oceny merytorycznej DIP mo?e wyst?pi? do Wnioskodawcy o wyja?nienia i/lub
dokumenty w sprawie projektu, które s? niezb?dne do przeprowadzenia oceny kryteriów
merytorycznych wyboru projektu. Wnioskodawca nie mo?e uzupe?nia? wniosku o dodatkowe
informacje/ dane, a jedynie wyja?nia? zapisy zamieszczone we wniosku o dofinansowanie.

W sk?ad kryteriów merytorycznych wyboru projektów wchodz? kryteria merytoryczne kluczowe
oraz kryteria merytoryczne punktowe. Ocena merytoryczna obejmuje ocen? finansowo-
ekonomiczn? projektu oraz ocen? projektu pod k?tem spe?niania kryteriów merytorycznych
dziedzinowych.
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Weryfikacja kryteriów merytorycznych punktowych odbywa si? na podstawie o?wiadcze?
Wnioskodawcy/Partnerów projektu lub zapisów wniosku o dofinansowanie wraz z
za??cznikami. W przypadku niespe?nienia któregokolwiek z kryteriów merytorycznych
kluczowych, projekt jest negatywnie oceniany.
Po zatwierdzeniu oceny wszystkich projektów i zatwierdzeniu listy projektów przez
Przewodnicz?cego KOP (projekty ocenione pozytywnie, negatywnie, wycofane) DIP (w
przypadku negatywnej oceny projektu) przekazuje wnioskodawcy pisemn? informacj? o
zako?czeniu oceny merytorycznej jego projektu i jej wyniku wraz z uzasadnieniem oceny i
podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt oraz informacji o spe?nieniu albo
niespe?nieniu kryteriów merytorycznych wyboru projektów. Ww. informacja zawiera dodatkowo
pouczenie o mo?liwo?ci wniesienia ?rodka odwo?awczego do w?a?ciwej instytucji.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Dyrektora DIP mo?e podj?? decyzj? o
przed?u?eniu terminu oceny formalnej/merytorycznej.

rozstrzygni?cie konkursu - po zako?czeniu oceny merytorycznej wszystkich projektów w
danym konkursie, Komisja Oceny Projektów sporz?dza protokó? zawieraj?cy informacje o
przebiegu i wynikach oceny. Za??cznikiem do protoko?u jest lista wszystkich ocenionych
projektów w konkursie zawieraj?ca projekty ocenione negatywnie na etapie oceny formalnej/
projekty ocenione negatywnie na etapie oceny merytorycznej oraz projekty które przesz?y
pozytywnie ocen? formaln? oraz merytoryczn?. Projekty ocenione pozytywnie uszeregowane s?
od tych, które uzyska?y najwi?ksz? ilo?? punktów do projektów najni?ej ocenionych.
Informacja o projektach wybranych do dofinansowania jest upubliczniana w formie odr?bnej
listy, któr? DIP zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu Funduszy
Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl nie pó?niej ni? 7 dni od dnia rozstrzygni?cia
konkursu. Lista ta ró?ni si? od listy, o której mowa powy?ej zakresem informacji dotycz?cych
projektów. Lista, o której mowa powy?ej b?dzie zawiera?a projekty, które spe?ni?y kryteria i
uzyska?y wymagan? liczb? punktów (z wyró?nieniem projektów wybranych do dofinansowania),
natomiast nie obejmie tych projektów, które bra?y udzia? w konkursie, ale nie uzyska?y
wymaganej liczby punktów lub nie spe?ni?y kryteriów wyboru projektów. DIP rozstrzyga
konkurs, zatwierdzaj?c list? ocenionych projektów, stanowi?c? za??cznik do protoko?u
sporz?dzonego przez Komisj? Oceny Projektów.
Dodatkowo po rozstrzygni?ciu konkursu DIP zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na
portalu Funduszy Europejskich informacj? o sk?adzie Komisji Oceny Projektów.

DIP przekazuje niezw?ocznie wnioskodawcy pisemn? informacj? o wynikach przeprowadzonej
oceny, tj. wyborze projektu do dofinansowania, negatywnej ocenie. W przypadku negatywnej
oceny ww. informacja zawiera dodatkowo pouczenie o mo?liwo?ci wniesienia ?rodka
odwo?awczego do w?a?ciwej instytucji.

[1] Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno?ci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z pó?n. zm.) wraz z aktami wykonawczymi

[2]
Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiaj?ce wspólne

przepisy dotycz?ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, Funduszu
Spójno?ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiaj?ce przepisy ogólne dotycz?ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
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Funduszu Spo?ecznego, Funduszu Spójno?ci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj?ce
rozporz?dzenie Rady (WE) nr 1083/2006

[3] jw.
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