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Załącznik 
do Uchwały nr 8/KM RPO-L2020/2015 
Komitetu Monitorującego RPO-L2020  
z dnia 21.08.2015 r. 

 
 

KRYTERIA FORMALNE 

 
 

Kryteria formalne mające zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) 

 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Kwalifikowalność 
Wnioskodawcy oraz Partnerów 

projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega: 
ü czy dany typ Wnioskodawcy i Partnera (jeśli dotyczy) jest wymieniony w Ogłoszeniu 

o konkursie/naborze w trybie pozakonkursowym jako uprawniony do otrzymania 
dofinansowania, 

ü czy Wnioskodawca i Partner (jeśli dotyczy) nie podlega  wykluczeniu z otrzymania 
pomocy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 

ü czy Wnioskodawca i Partner (jeśli dotyczy) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się 
o dofinansowanie na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769), 

ü czy Wnioskodawca i Partner (jeśli dotyczy) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się 
o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 2e ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.), 

ü czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu w oparciu o kryteria określone w 
odpowiednich rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej. 

tak/nie 
niespełnienie kryterium skutkuje 

odrzuceniem wniosku bez możliwości 
poprawy 

Kwalifikowalność kosztów 
projektu 

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać kwalifikowalność kosztów projektu zgodnie 
z zasadami określonymi dla  

Programu, uściślonymi w SZOOP i Regulaminie konkursu 

tak/nie 
niespełnienie kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku-istnieje 

możliwość poprawy 
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Kwalifikowalność projektu 

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać kwalifikowalność projektu z uwzględnieniem 
kryteriów szczegółowych: 

ü projekt realizowany na obszarze województwa lubuskiego, 
ü projekt jest zgodny z zapisami linii demarkacyjnej, 
ü projekt jest zgodny z obowiązującymi zasadami udzielania pomocy 

publicznej/pomocy de minimis1 2(jeśli dotyczy), 
ü działalność gospodarcza, której dotyczy projekt nie podlega wykluczeniu z 

ubiegania się o dofinansowanie (jeśli dotyczy), 
ü projekt nie został fizycznie (rzeczowo) ukończony lub w pełni zrealizowany przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu/naboru w 
trybie pozakonkursowym, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności 
zostały dokonane przez Wnioskodawcę3, 

ü typ projektu jest zgodny z typem projektu określonym w Ogłoszeniu o 
konkursie/naborze w trybie pozakonkursowym. 

tak/nie 
niespełnienie kryterium skutkuje 

odrzuceniem wniosku bez możliwości 
poprawy 

ü wersja elektroniczna i papierowa wniosku została 
złożona/przygotowana/wypełniona w sposób poprawny, tj. zgodnie z Regulaminem 
konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym i/lub Instrukcją wypełniania wniosku, 

ü obszar wsparcia – kategorie interwencji w dostarczonych dokumentach są tożsame 
z kategoriami interwencji wymienionymi w Ogłoszeniu i/lub Regulaminie 
konkursu/naborze w trybie pozakonkursowym, 

ü harmonogram realizacji projektu: 

· termin poniesienia pierwszego wydatku kwalifikowalnego w projekcie 
został określony zgodnie z okresem kwalifikowalności, 

· termin poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego w projekcie został 

tak/nie 
niespełnienie kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku – istnieje 

możliwość poprawy 

                                                 
1 Weryfikacji podlega również: 
- czy pomoc publiczna spełnia kryterium inwestycji początkowej, o której mowa w art. 14 Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, czyli takiej, która nie prowadzi jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych. Dofinansowanie nie może również 
zostać wykorzystane na bieżące wydatki przedsiębiorstwa (np. opłaty) oraz na środki obrotowe, jak również działalność operacyjną przedsiębiorstwa; Przyznane środki finansowe powinny 
zostać wykorzystane do wygenerowania wartości dodanej, a nie służyć jedynie bezpośredniemu czerpaniu korzyści; 
- czy został zachowany tzw. efekt zachęty określony w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu poprzez okoliczność, iż przedsiębiorca przed rozpoczęciem prac nad projektem złożył do IZ RPO wniosek o dofinansowanie; 
- czy inwestycja objęta wnioskiem nie jest kontynuacją wcześniej rozpoczętej, niezakończonej inwestycji; 
- czy inwestycja powstała w wyniku podzielenia innego przedsięwzięcia. 
2 Rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna, każdorazowo zostanie określona w Regulaminie konkursu/ naboru w trybie pozakonkursowym. 
3 Na mocy art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 133/2013 z dnia 17 grudnia 2014 r. wsparcia nie otrzymają projekty , jeśli zostały one fizycznie ukończone lub 
w pełni zrealizowane przed przedłożeniem IZ RPO-L2020 wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Beneficjenta. Zasady i 
dopuszczalność wsparcia projektów, których realizacja rozpoczęła się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zostanie określona w Regulaminie konkursu/ naboru w trybie 
pozakonkursowym. 
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określony zgodnie z okresem kwalifikowalności, 
ü budżet realizacji projektu: 

· czy kwota dofinansowania nie przekracza kwoty określonej w Ogłoszeniu o 
konkursie/naborze w trybie pozakonkursowym4, 

· czy poziom dofinansowania projektu nie przekracza poziomu określonego 
w Ogłoszeniu o konkursie/naborze w trybie pozakonkursowym,  

· czy poziom dofinansowania projektu nie przekracza poziomu określonego 
za pomocą metodologii obliczania luki w finansowaniu/zryczałtowanej 
stawki procentowej dochodu (jeśli dotyczy), 

· czy poziom dofinansowania wydatków w ramach finansowania krzyżowego 
jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – 
Lubuskie 2020/Ogłoszenia o konkursie/ naborze w trybie 
pozakonkursowym (jeśli dotyczy), 

· czy projekt jest zgodny ze szczegółowymi zasadami kwalifikowania 
inwestycji określonymi w Ogłoszeniu/ Regulaminie konkursu/naboru w 
trybie pozakonkursowym dla danego naboru wniosków, 

ü wybrane wskaźniki projektu są zgodne z Regulaminem konkursu/  
naboru w trybie pozakonkursowym i wytycznymi dotyczącymi monitorowania5. 

 

W trakcie weryfikacji zgodności projektu z kryteriami formalnymi, w ramach składanych korekt i uzupełnień, niedopuszczalne jest wprowadzenie przez 
wnioskodawcę następujących zmian w projekcie: 
- dodawanie, usuwanie partnerów, 
- dodawanie wydatku kwalifikowanego, 
- zwiększenie wartości/poziomu dofinansowania wydatku (z zastrzeżeniem sytuacji, w której zwiększenie wartości/poziomu dofinansowania, jest konsekwencją 
zidentyfikowanego przez oceniającego błędu i dokonywane jest na jego polecenie), 
- dołączanie dodatkowych załączników, nieujętych pierwotnie w spisie załączników (z zastrzeżeniem sytuacji, w której dołączenie dodatkowych załączników, jest 
dokonywane na polecenie oceniającego). 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Ustalona kwota dofinansowania pojedynczego projektu i/lub alokacja przeznaczona na konkurs. 
5 Weryfikacji podlega wyłącznie prawidłowość doboru wskaźników do danego typu projektu, tj. czy wskazany przez wnioskodawcę wskaźnik jest zgodny ze wskaźnikami dedykowanymi/ 
przeznaczonymi dla danego Działania/ Poddziałania oraz czy jest adekwatny dla danego typu projektu. 
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Kryteria formalne dedykowane dla Działania 3.3 „Ograniczenie niskiej emisji w miastach”  

TYP I, II, III, IV   

 
KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE 

OCENA: TAK/NIE 
Kryteria formalne dopuszczające mają charakter bezwzględny. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wniosku pod względem ich spełniania, wniosek zostaje 

odrzucony. 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Poniższe kryterium będzie miało zastosowanie do wszystkich możliwych do zrealizowania inwestycji wpisujących się w Typ I projektów. 

Posiadanie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej 

W ramach kryterium ocenie podlega: 
ü Czy dla obszaru, na którym realizowany jest/realizowany będzie projekt, został 

opracowany PGN? 
ü Czy PGN posiada pozytywną opinię NFOŚiGW (dotyczy PGN przygotowanych w 

ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013; przez pozytywną opinię NFOŚiGW należy 
rozumieć uzyskanie potwierdzenia, że opracowany przez beneficjenta dokument 
spełnia wszystkie wymagania konkursu i uzyskał podczas weryfikacji ocenę 
pozytywną)?/ 
Czy PGN posiada pozytywną opinię doradcy energetycznego WFOŚiGW w Zielonej 
Górze (dotyczy PGN przygotowanych poza konkursem nr 2/POIiŚ/9.3/2013; przez 
pozytywną opinię doradcy energetycznego należy rozumieć dokument wydany 
przez WFOŚiGW w Zielonej Górze, który potwierdza, że opracowany przez 
beneficjenta dokument spełnia wszystkie wymagania i uzyskał podczas weryfikacji 
ocenę pozytywną)?  

tak/nie 
niespełnienie kryterium skutkuje 

odrzuceniem wniosku bez możliwości 
poprawy 

 
 


