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Załącznik nr 7 do Regulaminu wezwania konkursowego  
przyjętego uchwałą nr 464/153/20 Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 04 czerwca 2020 roku 

ZAŁĄCZNIK NR 7 
DO REGULAMINU WEZWANIA KONKURSOWEGO 

NR RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20 
 

WYCIĄG Z KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW  
 

OŚ PRIORYTETOWA 2 PRZEDSIĘBIORSTWA 

DZIAŁANIE 2.2. INWESTYCJE PROFILOWANE 

PODDZIAŁANIE 2.2.1. INWESTYCJE PROFILOWANE - WSPARCIE DOTACYJNE 

TRYB NADZWYCZAJNY - PROJEKTY SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NEGATYWNYCH SKUTKÓW WYSTĄPIENIA COVID-19 

KRYTERIA FORMALNE 

Rodzaj 
kryteriów 

Grupa 
kryteriów 

Obszar 
kryteriów Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia 

formalne dopuszczalności A. Podstawowe A.1. Zgodność z celem 
szczegółowym RPO WP oraz 
profilem Działania/Poddziałania 

Weryfikacja projektu pod kątem jego zgodności z celem 
polegającym na ograniczeniu negatywnych skutków 
wystąpienia COVID-19 oraz typem projektu określonym w 
wezwaniu konkursowym. 

TAK / NIE 
kryterium 

obligatoryjne 

A.2. Kwalifikowalność 
wnioskodawcy 

Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę 
warunków określonych w wezwaniu konkursowym. 
W szczególności weryfikacja statusu przedsiębiorcy. 

TAK / NIE 
kryterium 

obligatoryjne 

A.3. Kwalifikowalność wartości 
projektu 

Weryfikacja zgodności wartości lub kwoty dofinansowania 
projektu z warunkami określonymi w wezwaniu 
konkursowym. 

TAK / NIE /  
NIE DOTYCZY 

kryterium 
obligatoryjne 
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A.4. Kwalifikowalność okresu 
realizacji projektu 

Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z 
warunkami określonymi w wezwaniu konkursowym. 

TAK / NIE 
kryterium 

obligatoryjne 
A.5. Zgodność z politykami 
horyzontalnymi UE 

Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych  
w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie 
promowania: 
 zrównoważonego rozwoju, 
 równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami, 
 równości szans kobiet i mężczyzn. 

TAK / NIE 
kryterium 

obligatoryjne 

KRYTERIA WYKONALNOŚCI 

Rodzaj 
kryteriów 

Grupa 
kryteriów 

Obszar 
kryteriów Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia 

merytoryczne wykonalności A. Wykonalność 
rzeczowa 
projektu 

A.1. Zakres rzeczowy projektu Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu w kontekście jego 
zgodności z celem polegającym na ograniczeniu negatywnych 
skutków wystąpienia COVID-19, kompleksowości, konstrukcji 
budżetu, osiągnięcia deklarowanych wskaźników. 
Ocena przyjętych rozwiązań technicznych pod kątem 
spełniania obowiązujących norm i standardów (jeżeli zasadne) 
oraz efektywnego wykorzystania zasobów. 

TAK / NIE 
kryterium 

obligatoryjne 

  

B. Wykonalność 
finansowo-
ekonomiczna 
projektu 

B.1. Budżet projektu Weryfikacja poprawności i kompletności montażu 
finansowego oraz poprawności ustalenia poziomu 
dofinansowania w oparciu o zasady wskazane w wezwaniu 
konkursowym. 
Ocena budżetu projektu polegająca na weryfikacji nakładów 
na realizację projektu z uwzględnieniem ich niezbędności i 
adekwatności (zasadności i wysokości) w kontekście 
planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja 
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja 
zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z 
zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w SzOOP1, a 
doprecyzowanymi w wezwaniu konkursowym. 

TAK / NIE 
kryterium 

obligatoryjne 

   

B.2. Pomoc publiczna Weryfikacja zgodności projektu z programem pomocy 
publicznej, wybranym przez wnioskodawcę, wskazanym w 
wezwaniu konkursowym. 
W szczególności dokonywana będzie weryfikacja sytuacji 
ekonomicznej wnioskodawcy w rozumieniu przepisów dot. 

TAK / NIE 
kryterium 

obligatoryjne 

                                                           
1 W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. 
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pomocy publicznej2 w zakresie, w jakim przepisy wybranego 
programu pomocowego przewidują konieczność takiej 
weryfikacji. 

   

B.3. Trwałość instytucjonalno-
finansowa 

Analiza stabilności finansowej (w tym sposobu zapewnienia 
wkładu własnego) oraz zdolności instytucjonalnej 
wnioskodawcy do realizacji projektu. 
Ocena opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie 
w wyniku realizacji projektu oraz jego eksploatacji z 
uwzględnieniem utrzymania celów projektu. 

TAK / NIE 
kryterium 

obligatoryjne 

 

                                                           
2 Tj. art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 

roku ze zm.).   


