Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr 4/16
Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
z dnia 16 maja 2016 r.

W Kryteriach wyboru projektów stanowiących załącznik nr 2, 3, 4, 5, 8 oraz 12 do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 1/16 z dnia 25 lutego 2016 r., zmienionej
Uchwałą nr 2/16 z dnia 31 marca 2016 r. oraz zmienionej uchwałą nr 3/16 z dnia 12 kwietnia 2016 r. proponuje się następujące zmiany:
L.p.
1.

2.

Lokalizacja
Kryteria wyboru projektów dla
Osi Priorytetowych III Transport,
IV Gospodarka niskoemisyjna, V
Ochrona
środowiska,
VI
Rewitalizacja
i
potencjał
endogeniczny regionu, VII
Infrastruktura
dla
usług
społecznych
KRYTERIA
FORMALNE
DOPUSZCZAJĄCE
Kryterium nr 1
Kryteria wyboru projektów dla
Osi Priorytetowych III Transport,
IV Gospodarka niskoemisyjna, V
Ochrona
środowiska,
VI
Rewitalizacja
i
potencjał
endogeniczny regionu, VII
Infrastruktura
dla
usług
społecznych
KRYTERIA
FORMALNE

Zapis przed zmianą

Zapis po zmianie
Kryterium

Sposób oceny kryterium

Tak / nie / nie
dotyczy

Tak / nie
(niespełnienie
skutkować
będzie
negatywną
oceną wniosku)

Złożenie wniosku
o dofinansowanie
we właściwej
instytucji (nie
dotyczy
poddziałań ZIT).

W ramach kryterium ocenie
podlegać będzie, czy wniosek o
dofinansowanie
złożono
we
właściwej instytucji. Instytucja, do
której składane są wnioski o
dofinansowanie określona zostanie
w Regulaminie konkursu w
przypadku trybu konkursowego lub
w wezwaniu do złożenia wniosku o
dofinansowanie
w
trybie
pozakonkursowym.

Tak / nie / nie
dotyczy
(niespełnienie
skutkować
będzie
negatywną
oceną wniosku)

Sposób oceny kryterium

Tak / nie / nie
dotyczy

Kryterium

Sposób oceny kryterium

Tak / nie / nie
dotyczy

W ramach kryterium ocenie podlegać
będzie, czy:
wniosek o dofinansowanie
złożono w określonej formie
(elektronicznej lub papierowej) i w
terminie podanym w Regulaminie
konkursu w przypadku trybu
konkursowego

Tak / nie
(niespełnienie
skutkować
będzie
negatywną
oceną wniosku)

Złożenie wniosku
o dofinansowanie
w określonej
formie i w
określonym
terminie (nie
dotyczy
poddziałań ZIT).

W ramach kryterium ocenie
podlegać będzie, czy:
wniosek o dofinansowanie
złożono w określonej formie
(elektronicznej lub papierowej) i w
terminie podanym w Regulaminie
konkursu w przypadku trybu
konkursowego

Tak / nie
(niespełnienie
skutkować
będzie
negatywną
oceną wniosku)

Kryterium

Sposób oceny kryterium

Złożenie wniosku
o dofinansowanie
we właściwej
instytucji.

W ramach kryterium ocenie podlegać
będzie,
czy
wniosek
o
dofinansowanie
złożono
we
właściwej instytucji. Instytucja, do
której składane są wnioski o
dofinansowanie określona zostanie w
Regulaminie konkursu w przypadku
trybu konkursowego lub w wezwaniu
do
złożenia
wniosku
o
dofinansowanie
w
trybie
pozakonkursowym.

Kryterium
Złożenie wniosku
o dofinansowanie
w określonej
formie i w
określonym
terminie

Tak / nie / nie
dotyczy

1

DOPUSZCZAJĄCE
Kryterium nr 2

W ramach kryterium ocenie podlegać
będzie, czy:
wniosek o dofinansowanie
złożono w określonej formie
(elektronicznej lub papierowej) i w
terminie podanym w wezwaniu do
złożenia wniosku o dofinansowanie w
trybie pozakonkursowym

Tak/Nie
(niespełnienie w
przypadku
terminu
podanego w
pierwszym
wezwaniu
skutkować
będzie
skierowaniem
drugiego
wezwania z
ostatecznym
terminem
złożenia
wniosku;
niespełnienie w
przypadku
drugiego
ostatecznego
terminu
skutkować
będzie
negatywną
oceną wniosku i
wykreśleniem
go z wykazu
projektów
zidentyfikowany
ch
stanowiącego
załącznik do
Szczegółowego
opisu osi
priorytetowych
RPO WŁ na lata
2014-2020)

W ramach kryterium ocenie
podlegać będzie, czy:
wniosek o dofinansowanie
złożono w określonej formie
(elektronicznej lub papierowej) i w
terminie podanym w wezwaniu do
złożenia wniosku o dofinansowanie
w trybie pozakonkursowym

Tak / nie / nie
dotyczy
(niespełnienie w
przypadku
terminu
podanego w
pierwszym
wezwaniu
skutkować
będzie
skierowaniem
drugiego
wezwania z
ostatecznym
terminem
złożenia
wniosku;
niespełnienie w
przypadku
drugiego
ostatecznego
terminu
skutkować
będzie
negatywną
oceną wniosku i
wykreśleniem
go z wykazu
projektów
zidentyfikowany
ch
stanowiącego
załącznik do
Szczegółowego
opisu osi
priorytetowych
RPO WŁ na lata
2014-2020)
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3.

Kryteria wyboru projektów dla
Osi Priorytetowych III Transport,
IV Gospodarka niskoemisyjna, V
Ochrona
środowiska,
VI
Rewitalizacja
i
potencjał
endogeniczny regionu, VII
Infrastruktura
dla
usług
społecznych
KRYTERIA
FORMALNE
DOPUSZCZAJĄCE
Kryterium nr 9 Wnioskodawca
(partner)
nie
jest
przedsiębiorstwem w trudnej
sytuacji w rozumieniu unijnych
przepisów dotyczących pomocy
publicznej (jeśli dotyczy)
Sposób oceny kryterium

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy wnioskodawca (partner) nie
jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów
dotyczących pomocy publicznej – definicja przedsiębiorstwa znajdującego się w
trudnej sytuacji zamieszczona jest w pkt 24 Wytycznych dotyczących pomocy
państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych
znajdujących się w trudnej sytuacji (2014/C 249/01).

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy wnioskodawca (partner) nie jest
przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy
publicznej – definicja przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji zamieszczona jest
w pkt 24 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację
przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (2014/C 249/01), zaś w
przypadku projektów z pomocą publiczną udzielaną na podstawie rozporządzenia ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego opartego o Rozporządzenie 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 – definicja zawarta jest w art. 2 pkt. 18
Rozporządzenia Nr 651/2014.

4.

Kryteria wyboru projektów dla
Osi Priorytetowych III Transport,
IV Gospodarka niskoemisyjna, V
Ochrona
środowiska,
VI
Rewitalizacja
i
potencjał
endogeniczny regionu, VII
Infrastruktura
dla
usług
społecznych
KRYTERIA MERYTORYCZNE
DOSTĘPU
Kryterium nr 2 Wykonalność
finansowa
/
ekonomiczna
projektu
Sposób oceny kryterium

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy:
- analizy finansowa i ekonomiczna / kosztów i korzyści projektu zostały
przeprowadzone poprawnie; weryfikacji podlegać będą: przyjęte założenia
(czy podane źródła szacunku nakładów i przychodów są poprawne, czy
założenia i uwarunkowania ekonomiczne są racjonalne i umożliwiają
osiągnięcie jak najwyższego stopnia wykorzystania inwestycji przez
odbiorców) oraz prawidłowość metodologiczna i rachunkowa (poprawność
dokonanych wyliczeń, poprawność kalkulacji przychodów, poprawność
prognozy kosztów);
- koszty kwalifikowalne w projekcie są uzasadnione i zaplanowane w
odpowiedniej wysokości; badaniu podlega niezbędność wydatków do
realizacji projektu i osiągania jego celów;
- poprawność ustalenia poziomu dofinansowania z uwzględnieniem przepisów
w zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów
generujących dochód; sprawdzana jest poprawność określenia poziomu
wsparcia wynikająca z rozporządzeń MIR w sprawie udzielania pomocy na
inwestycje określonego rodzaju w ramach regionalnych programów
operacyjnych, a także obowiązujących wytycznych MIR regulujących zasady
dofinansowania z programów operacyjnych określonych kategorii
wnioskodawców (m.in. Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy:
- analizy finansowa i ekonomiczna / kosztów i korzyści projektu zostały przeprowadzone
poprawnie; weryfikacji podlegać będą: przyjęte założenia (czy podane źródła szacunku
nakładów i przychodów są poprawne, czy założenia i uwarunkowania ekonomiczne są
racjonalne i umożliwiają osiągnięcie jak najwyższego stopnia wykorzystania inwestycji
przez odbiorców) oraz prawidłowość metodologiczna i rachunkowa (poprawność
dokonanych wyliczeń, poprawność kalkulacji przychodów, poprawność prognozy
kosztów);
- koszty kwalifikowalne w projekcie są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej
wysokości; badaniu podlega niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego
celów;
- poprawność ustalenia poziomu dofinansowania z uwzględnieniem przepisów w zakresie
pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód;
sprawdzana jest poprawność określenia poziomu wsparcia wynikająca z rozporządzeń
MIR w sprawie udzielania pomocy na inwestycje określonego rodzaju w ramach
regionalnych programów operacyjnych, a także obowiązujących wytycznych MIR
regulujących zasady dofinansowania z programów operacyjnych określonych kategorii
wnioskodawców (m.in. Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów
operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie
gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami oraz
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5.

Kryteria wyboru projektów dla
Osi Priorytetowej III Transport

programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia
usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych
samorządu gminy w gospodarce odpadami oraz wytycznych w zakresie
zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących
obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym) oraz
poprawność dokonanych wyliczeń, w szczególności wyliczeń mających
wpływ na wysokość wydatków kwalifikowanych, w tym wielkość luki
finansowej (jeśli dotyczy);
- wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu
unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej - definicja
przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji zamieszczona jest w
pkt 24 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i
restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej
sytuacji (2014/C 249/01).


wytycznych w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów
realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym) oraz
poprawność dokonanych wyliczeń, w szczególności wyliczeń mających wpływ na
wysokość wydatków kwalifikowanych, w tym wielkość luki finansowej (jeśli dotyczy);
- wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych
przepisów dotyczących pomocy publicznej - definicja przedsiębiorstwa znajdującego się w
trudnej sytuacji zamieszczona jest w pkt 24 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na
ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej
sytuacji (2014/C 249/01), zaś w przypadku projektów z pomocą publiczną udzielaną na
podstawie rozporządzenia ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego opartego o
Rozporządzenie 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 – definicja zawarta jest w art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia Nr 651/2014.
KRYTERIA OCENY STRATEGICZNEJ ZGODNOŚCI PROJEKTÓW ZE STRATEGIĄ ZIT –
KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.
Kryterium
Sposób oceny kryterium
Tak / Nie
PODDZIAŁANIE III.1.1 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI – ZIT
Złożenie wniosku
Niespełnienie
o dofinansowanie Czy wniosek o dofinansowanie złożono skutkować będzie
1
do właściwej
we właściwej instytucji?
negatywną oceną
instytucji
wniosku
Czy wniosek o dofinansowanie został
złożony w określonym terminie?
Niespełnienie
kryterium
w przypadku terminu podanego w
pierwszym wezwaniu skutkować będzie
Złożenie wniosku
skierowaniem drugiego wezwania z
Niespełnienie
o dofinasowanie
ostatecznym terminem złożenia wniosku; skutkować będzie
2 w określonym w
niespełnienie w przypadku drugiego negatywną oceną
wezwaniu
ostatecznego terminu skutkować będzie
wniosku
terminie
negatywną oceną wniosku i wykreśleniem
go z wykazu projektów zidentyfikowanych
stanowiącego załącznik nr 4 do
Szczegółowego opisu osi priorytetowych
RPO WŁ na lata 2014-2020
Złożenie wniosku Czy wniosek o dofinansowanie został
Niespełnienie
3
dofinansowanie
złożony w określonej w wezwaniu formie? skutkować będzie

4

w określonej w
wezwaniu formie

4

Wskazanie
prawidłowej
wartości
dofinansowania

Czy
wartość
wnioskowanego
dofinansowania jest mniejsza lub równa
wartości dofinansowania wskazanego w
Strategii ZIT?

5

Kwalifikowalność
wnioskodawcy

Czy wnioskodawcą jest podmiot
wskazany w Strategii ZIT właściwy dla
przedmiotowego naboru?

6

Wskazanie
prawidłowego
źródła
dofinansowania

Czy wskazane we wniosku o
dofinansowanie źródło dofinansowania
jest zgodne ze źródłem dofinansowania
wskazanym w Strategii ZIT?

7

Zgodność
uzasadnienia
realizacji i celu
projektu z
diagnozą
strategiczną
Łódzkiego
Obszaru
Metropolitalnego

Czy potrzeba realizacji projektu wynika ze
zdiagnozowanych
problemów/potrzeb/wyzwań Łódzkiego
Obszaru Metropolitalnego?

8

Zgodność
projektu z
celami/prioryteta
mi Strategii ZIT

Czy projekt jest zgodny z co najmniej
jednym celem/priorytetem wskazanymi w
Strategii ZIT, adekwatnym do przedmiotu
projektu?

negatywną oceną
wniosku
Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników
Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku.
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników
Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników
Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Możliwość

5

poprawienia
formularza
wniosku i
załączników

9

Zgodność
oczekiwanych
wskaźników
rezultatu i
produktu z
wykazem
wskaźników dla
kompleksowych
programów
Strategii ZIT

Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia
wskaźników monitoringu określonych w
Strategii ZIT?

Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników

Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
Komplementarny
wniosku
10 charakter
Możliwość
projektu
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników
KRYTERIA OCENY STRATEGICZNEJ ZGODNOŚCI PROJEKTÓW ZE STRATEGIĄ ZIT –
KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.
Kryterium
Sposób oceny kryterium
Tak / Nie
PODDZIAŁANIE IV.1.1 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – ZIT
PODDZIAŁANIE IV.2.1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW – ZIT
PODDZIAŁANIE IV.3.1 OCHRONA POWIETRZA – ZIT
Złożenie wniosku
Niespełnienie
o dofinansowanie Czy wniosek o dofinansowanie złożono skutkować będzie
1
do właściwej
we właściwej instytucji?
negatywną oceną
instytucji
wniosku
Złożenie wniosku Czy wniosek o dofinansowanie został
Niespełnienie
o dofinasowanie
złożony w określonym terminie?
skutkować będzie
2 w określonym w
Niespełnienie
kryterium
negatywną oceną
wezwaniu
w przypadku terminu podanego w
wniosku
terminie
pierwszym wezwaniu skutkować będzie
Czy projekt jest zintegrowany z innymi
projektami zrealizowanymi, trwającymi lub
zaplanowanymi do realizacji w ramach
ZIT lub czy projekt jest komplementarny z
trwającym lub zakończonym projektem
finansowanym z RPO WŁ 2014-2020 lub
innych źródeł, w tym środków własnych.

6.

Kryteria wyboru projektów dla
Osi
Priorytetowej
IV
Gospodarka niskoemisyjna



6

skierowaniem drugiego wezwania z
ostatecznym terminem złożenia wniosku;
niespełnienie w przypadku drugiego
ostatecznego terminu skutkować będzie
negatywną oceną wniosku i wykreśleniem
go z wykazu projektów zidentyfikowanych
stanowiącego załącznik nr 4 do
Szczegółowego opisu osi priorytetowych
RPO WŁ na lata 2014-2020
3

Złożenie wniosku
dofinansowanie
w określonej w
wezwaniu formie

Czy wniosek o dofinansowanie został
złożony w określonej w wezwaniu formie?

4

Wskazanie
prawidłowej
wartości
dofinansowania

Czy
wartość
wnioskowanego
dofinansowania jest mniejsza lub równa
wartości dofinansowania wskazanego w
Strategii ZIT?

5

Kwalifikowalność
wnioskodawcy

Czy wnioskodawcą jest podmiot
wskazany w Strategii ZIT właściwy dla
przedmiotowego naboru?

6

Wskazanie
prawidłowego
źródła
dofinansowania

Czy wskazane we wniosku o
dofinansowanie źródło dofinansowania
jest zgodne ze źródłem dofinansowania
wskazanym w Strategii ZIT?

7

Zgodność
uzasadnienia
realizacji i celu

Czy potrzeba realizacji projektu wynika ze
zdiagnozowanych
problemów/potrzeb/wyzwań Łódzkiego

Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników
Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku.
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników
Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną

7

projektu z
diagnozą
strategiczną
Łódzkiego
Obszaru
Metropolitalnego

Obszaru Metropolitalnego?

8

Zgodność
projektu z
celami/prioryteta
mi Strategii ZIT

Czy projekt jest zgodny z co najmniej
jednym celem/priorytetem wskazanymi w
Strategii ZIT, adekwatnym do przedmiotu
projektu?

9

Zgodność
oczekiwanych
wskaźników
rezultatu i
produktu z
wykazem
wskaźników dla
kompleksowych
programów
Strategii ZIT

Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia
wskaźników monitoringu określonych w
Strategii ZIT?

wniosku
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników
Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników
Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników

Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
Komplementarny
wniosku
10 charakter
Możliwość
projektu
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników
KRYTERIA OCENY STRATEGICZNEJ ZGODNOŚCI PROJEKTÓW ZE STRATEGIĄ ZIT –
KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.
Kryterium
Sposób oceny kryterium
Tak / Nie
PODDZIAŁANIE V.3.1 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA – ZIT
Czy projekt jest zintegrowany z innymi
projektami zrealizowanymi, trwającymi lub
zaplanowanymi do realizacji w ramach
ZIT lub czy projekt jest komplementarny z
trwającym lub zakończonym projektem
finansowanym z RPO WŁ 2014-2020 lub
innych źródeł, w tym środków własnych.

7.

Kryteria wyboru projektów dla
Osi Priorytetowej V Ochrona
środowiska



8

Złożenie wniosku
o dofinansowanie
do właściwej
instytucji

Czy wniosek o dofinansowanie złożono
we właściwej instytucji?

Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku

2

Złożenie wniosku
o dofinasowanie
w określonym w
wezwaniu
terminie

Czy wniosek o dofinansowanie został
złożony w określonym terminie?
Niespełnienie
kryterium
w przypadku terminu podanego w
pierwszym wezwaniu skutkować będzie
skierowaniem drugiego wezwania z
ostatecznym terminem złożenia wniosku;
niespełnienie w przypadku drugiego
ostatecznego terminu skutkować będzie
negatywną oceną wniosku i wykreśleniem
go z wykazu projektów zidentyfikowanych
stanowiącego załącznik nr 4 do
Szczegółowego opisu osi priorytetowych
RPO WŁ na lata 2014-2020

Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku

3

Złożenie wniosku
dofinansowanie
w określonej w
wezwaniu formie

Czy wniosek o dofinansowanie został
złożony w określonej w wezwaniu formie?

4

Wskazanie
prawidłowej
wartości
dofinansowania

Czy
wartość
wnioskowanego
dofinansowania jest mniejsza lub równa
wartości dofinansowania wskazanego w
Strategii ZIT?

5

Kwalifikowalność
wnioskodawcy

Czy wnioskodawcą jest podmiot
wskazany w Strategii ZIT właściwy dla
przedmiotowego naboru?

Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku

6

Wskazanie
prawidłowego
źródła

Czy wskazane we wniosku o
dofinansowanie źródło dofinansowania
jest zgodne ze źródłem dofinansowania

Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną

1

Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników

9

dofinansowania

wskazanym w Strategii ZIT?

wniosku.
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników
Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników
Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników

7

Zgodność
uzasadnienia
realizacji i celu
projektu z
diagnozą
strategiczną
Łódzkiego
Obszaru
Metropolitalnego

Czy potrzeba realizacji projektu wynika ze
zdiagnozowanych
problemów/potrzeb/wyzwań Łódzkiego
Obszaru Metropolitalnego?

8

Zgodność
projektu z
celami/prioryteta
mi Strategii ZIT

Czy projekt jest zgodny z co najmniej
jednym celem/priorytetem wskazanymi w
Strategii ZIT, adekwatnym do przedmiotu
projektu?

9

Zgodność
oczekiwanych
wskaźników
rezultatu i
produktu z
wykazem
wskaźników dla
kompleksowych
programów
Strategii ZIT

Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia
wskaźników monitoringu określonych w
Strategii ZIT?

Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników

10

Komplementarny
charakter
projektu

Czy projekt jest zintegrowany z innymi
projektami zrealizowanymi, trwającymi lub
zaplanowanymi do realizacji w ramach
ZIT lub czy projekt jest komplementarny z
trwającym lub zakończonym projektem

Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Możliwość

10

finansowanym z RPO WŁ 2014-2020 lub
innych źródeł, w tym środków własnych.

8.

Kryteria wyboru projektów dla
Osi
Priorytetowej
VI
Rewitalizacja
i
potencjał
endogeniczny regionu



poprawienia
formularza
wniosku i
załączników
KRYTERIA OCENY STRATEGICZNEJ ZGODNOŚCI PROJEKTÓW ZE STRATEGIĄ ZIT –
KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.
Kryterium
Sposób oceny kryterium
Tak / Nie
PODDZIAŁANIE VI.1.1 DZIEDZICTWO KULTUROWE I INFRASTRUKTURA KULTURY
– ZIT
PODDZIAŁANIE VI.3.1 REWITALIZACJA I ROZWÓJ POTENCJAŁU SPOŁECZNOGOSPODARCZEGO – ZIT
Złożenie wniosku
Niespełnienie
o dofinansowanie Czy wniosek o dofinansowanie złożono skutkować będzie
1
do właściwej
we właściwej instytucji?
negatywną oceną
instytucji
wniosku
Czy wniosek o dofinansowanie został
złożony w określonym terminie?
Niespełnienie
kryterium
w przypadku terminu podanego w
pierwszym wezwaniu skutkować będzie
Złożenie wniosku
skierowaniem drugiego wezwania z
Niespełnienie
o dofinasowanie
ostatecznym terminem złożenia wniosku; skutkować będzie
2 w określonym w
niespełnienie w przypadku drugiego negatywną oceną
wezwaniu
ostatecznego terminu skutkować będzie
wniosku
terminie
negatywną oceną wniosku i wykreśleniem
go z wykazu projektów zidentyfikowanych
stanowiącego załącznik nr 4 do
Szczegółowego opisu osi priorytetowych
RPO WŁ na lata 2014-2020
Złożenie wniosku
Niespełnienie
dofinansowanie
Czy wniosek o dofinansowanie został skutkować będzie
3
w określonej w
złożony w określonej w wezwaniu formie? negatywną oceną
wezwaniu formie
wniosku
Niespełnienie
Czy
wartość
wnioskowanego
Wskazanie
dofinansowania jest mniejsza lub równa skutkować będzie
prawidłowej
4
wartości dofinansowania wskazanego w negatywną oceną
wartości
wniosku
Strategii ZIT?
dofinansowania
Możliwość

11

poprawienia
formularza
wniosku i
załączników
5

Kwalifikowalność
wnioskodawcy

Czy wnioskodawcą jest podmiot
wskazany w Strategii ZIT właściwy dla
przedmiotowego naboru?

6

Wskazanie
prawidłowego
źródła
dofinansowania

Czy wskazane we wniosku o
dofinansowanie źródło dofinansowania
jest zgodne ze źródłem dofinansowania
wskazanym w Strategii ZIT?

7

Zgodność
uzasadnienia
realizacji i celu
projektu z
diagnozą
strategiczną
Łódzkiego
Obszaru
Metropolitalnego

Czy potrzeba realizacji projektu wynika ze
zdiagnozowanych
problemów/potrzeb/wyzwań Łódzkiego
Obszaru Metropolitalnego?

8

Zgodność
projektu z
celami/prioryteta
mi Strategii ZIT

Czy projekt jest zgodny z co najmniej
jednym celem/priorytetem wskazanymi w
Strategii ZIT, adekwatnym do przedmiotu
projektu?

9

Zgodność
oczekiwanych
wskaźników

Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia
wskaźników monitoringu określonych w
Strategii ZIT?

Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku.
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników
Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników
Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników
Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
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rezultatu i
produktu z
wykazem
wskaźników dla
kompleksowych
programów
Strategii ZIT

wniosku
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników

Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
Komplementarny
wniosku
10 charakter
Możliwość
projektu
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników
KRYTERIA OCENY STRATEGICZNEJ ZGODNOŚCI PROJEKTÓW ZE STRATEGIĄ ZIT –
KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.
Kryterium
Sposób oceny kryterium
Tak / Nie
PODDZIAŁANIE VII.1.1 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE – ZIT
Złożenie wniosku
Niespełnienie
o dofinansowanie Czy wniosek o dofinansowanie złożono skutkować będzie
1
do właściwej
we właściwej instytucji?
negatywną oceną
instytucji
wniosku
Czy wniosek o dofinansowanie został
złożony w określonym terminie?
Niespełnienie
kryterium
w przypadku terminu podanego w
pierwszym wezwaniu skutkować będzie
Złożenie wniosku
skierowaniem drugiego wezwania z
Niespełnienie
o dofinasowanie
ostatecznym terminem złożenia wniosku; skutkować będzie
2 w określonym w
niespełnienie w przypadku drugiego negatywną oceną
wezwaniu
ostatecznego terminu skutkować będzie
wniosku
terminie
negatywną oceną wniosku i wykreśleniem
go z wykazu projektów zidentyfikowanych
stanowiącego załącznik nr 4 do
Szczegółowego opisu osi priorytetowych
RPO WŁ na lata 2014-2020
Czy projekt jest zintegrowany z innymi
projektami zrealizowanymi, trwającymi lub
zaplanowanymi do realizacji w ramach
ZIT lub czy projekt jest komplementarny z
trwającym lub zakończonym projektem
finansowanym z RPO WŁ 2014-2020 lub
innych źródeł, w tym środków własnych.

9.

Kryteria wyboru projektów dla
Osi
Priorytetowej
VII
Infrastruktura
dla
usług
społecznych
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3

Złożenie wniosku
dofinansowanie
w określonej w
wezwaniu formie

Czy wniosek o dofinansowanie został
złożony w określonej w wezwaniu formie?

4

Wskazanie
prawidłowej
wartości
dofinansowania

Czy
wartość
wnioskowanego
dofinansowania jest mniejsza lub równa
wartości dofinansowania wskazanego w
Strategii ZIT?

5

Kwalifikowalność
wnioskodawcy

Czy wnioskodawcą jest podmiot
wskazany w Strategii ZIT właściwy dla
przedmiotowego naboru?

6

7

8

Wskazanie
prawidłowego
źródła
dofinansowania

Zgodność
uzasadnienia
realizacji i celu
projektu z
diagnozą
strategiczną
Łódzkiego
Obszaru
Metropolitalnego
Zgodność
projektu z
celami/prioryteta

Czy wskazane we wniosku o
dofinansowanie źródło dofinansowania
jest zgodne ze źródłem dofinansowania
wskazanym w Strategii ZIT?

Czy potrzeba realizacji projektu wynika ze
zdiagnozowanych
problemów/potrzeb/wyzwań Łódzkiego
Obszaru Metropolitalnego?

Czy projekt jest zgodny z co najmniej
jednym celem/priorytetem wskazanymi w
Strategii ZIT, adekwatnym do przedmiotu

Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników
Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku.
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników
Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników
Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną

14

mi Strategii ZIT

9

10

10.

11.

Kryteria wyboru projektów dla
Osi
Priorytetowej
X
Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie
DZIAŁANIE
X.2
Rozwój
pracowników
i
przedsiębiorstw
Poddziałanie
X.2.1
Konkurencyjność
przedsiębiorstw
i
ich
pracowników
Kryteria wyboru projektów dla
Osi
Priorytetowej
X

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE
OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

projektu?

wniosku
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników

Zgodność
oczekiwanych
wskaźników
rezultatu i
produktu z
wykazem
wskaźników dla
kompleksowych
programów
Strategii ZIT

Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia
wskaźników monitoringu określonych w
Strategii ZIT?

Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników

Komplementarny
charakter
projektu

Czy projekt jest zintegrowany z innymi
projektami zrealizowanymi, trwającymi lub
zaplanowanymi do realizacji w ramach
ZIT lub czy projekt jest komplementarny z
trwającym lub zakończonym projektem
finansowanym z RPO WŁ 2014-2020 lub
innych źródeł, w tym środków własnych.

Niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku
Możliwość
poprawienia
formularza
wniosku i
załączników

TRYB KONKURSOWY
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY
FORMALNO-MERYTORYCZNEJ



TRYB POZAKONKURSOWY
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Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie
DZIAŁANIE
X.2
Rozwój
pracowników
i
przedsiębiorstw
Poddziałanie
X.2.1
Konkurencyjność
przedsiębiorstw
i
ich
pracowników

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY
FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

1

2

3

Kryterium

Sposób oceny kryterium

Projekt zakłada
rozliczenie
kosztów usług
rozwojowych
zrealizowanych
wyłącznie przez
podmioty
wpisane
do
Rejestru Usług
Rozwojowych
(RUR).

Wsparcie udzielone na rzecz
przedsiębiorców i pracowników
przedsiębiorstw sektora MMŚP
zostanie
udzielone
na
dofinansowanie usług rozwojowych
świadczonych
przez
podmioty
wpisane do RUR zgodnie z
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w
zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze
przystosowania przedsiębiorców i
pracowników do zmian na lata 20142020.

Projekt zakłada
dystrybucję
środków
w
ramach
Podmiotowego
Systemu
Finansowania
WŁ,
z
wykorzystaniem
systemu
bonowego.

W ramach projektu wsparcie
udzielone na rzecz przedsiębiorców i
pracowników przedsiębiorstw sektora
MMŚP dystrybuowane będzie za
pośrednictwem bonów rozwojowych

Projekt zapewni

W projekcie

zapewnione będzie

Tak / Nie
Na podstawie zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie.
Kryterium
zerojedynkowe
weryfikacja polega na
przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium kierowane
są do poprawy lub
uzupełnienia.
Na podstawie zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie.
Kryterium
zerojedynkowe
weryfikacja polega na
przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium kierowane
są do poprawy lub
uzupełnienia.
Na podstawie zapisów

16

preferencyjne
wsparcie
dla
osób
pracujących w
wieku 50 lat i
więcej.

4

5

Projekt zapewni
preferencyjne
wsparcie
dla
osób
pracujących o
niskich
kwalifikacjach.

Projekt zapewni
preferencyjne

narzędzie preferencji w postaci
zwiększenia poziomu dofinansowania
do 80% kosztów pojedynczej usługi
rozwojowej dla pracowników w wieku
50 lat i więcej (Pracownik –
rozumiany jako personel zgodnie z
Rozporządzeniem MIR z dnia 2 lipca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy
de minimis oraz pomocy publicznej w
ramach programów operacyjnych
finansowanych z EFS na lata 20142020. Wiek uczestnika określany na
podstawie daty urodzenia i ustalany
w dniu rozpoczęcia udziału w
projekcie).
W projekcie zapewnione będzie
narzędzie preferencji w postaci
zwiększenia poziomu dofinansowania
do 80% kosztów pojedynczej usługi
rozwojowej dla pracowników o niskich
kwalifikacjach. (Pracownik rozumiany
jako
personel
zgodnie
z
Rozporządzeniem MIR z dnia 2 lipca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy
de minimis oraz pomocy publicznej w
ramach programów operacyjnych
finansowanych z EFS na lata 20142020. Niskie kwalifikacje rozumiane
jako posiadanie wykształcenia na
poziomie do ISCED 3 włącznie.
Definicja poziomów wykształcenia
zawarta jest w załączniku nr 2 do
Wytycznych
w
zakresie
monitorowania postępu rzeczowego
realizacji programów operacyjnych na
lata 2014-2020. )
W projekcie zapewnione będzie
narzędzie preferencji w postaci

we
wniosku
dofinansowanie.

o

Kryterium
zerojedynkowe
weryfikacja polega na
przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium kierowane
są do poprawy lub
uzupełnienia.

Na podstawie zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie.
Kryterium
zerojedynkowe
weryfikacja polega na
przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium kierowane
są do poprawy lub
uzupełnienia.

Na podstawie zapisów
we
wniosku
o

17

wsparcie
dla
przedsiębiorstw z
sektorów
strategicznych
dla województwa
łódzkiego oraz z
sektorów
mających
największy
potencjał
w
generowaniu
miejsc pracy.

6

7

zwiększenia poziomu dofinansowania
do 80% kosztów pojedynczej usługi
rozwojowej
dla
pracowników
przedsiębiorstw
z sektorów
strategicznych dla województwa
łódzkiego wynikających z Regionalnej
Strategii Innowacji dla Województwa
Łódzkiego LORIS 2030 oraz
sektorów
mających
największy
potencjał w generowaniu miejsc
pracy określonych w analizie Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Łódzkiego dotyczącej zdefiniowania
sektorów o najwyższym potencjale
generowania nowych miejsc pracy

Projekt zapewni
preferencyjne
wsparcie
na
dofinansowanie
kosztów
pojedynczej
usługi
rozwojowej
kończącej
się
nabyciem
lub
potwierdzeniem
kwalifikacji

W projekcie zapewnione będzie
narzędzie preferencji (w postaci
zwiększenia poziomu dofinansowania
do 80% kosztów pojedynczej usługi
rozwojowej) dla usług rozwojowych
prowadzących
do
zdobycia
kwalifikacji, o których mowa w art. 2
pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji lub polegających na
walidacji, o której mowa w art. 2 pkt
22 tej ustawy..

Projekt zapewni
preferencyjny
poziom
dofinansowania
dla MMŚP .

W projekcie zapewniony zostanie
preferencyjny
poziom
dofinansowania:
 dla mikro i małych
przedsiębiorstw
zwiększenie
dofinansowania do 80%

dofinansowanie.
Kryterium
zerojedynkoweweryfikacja polega na
przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium kierowane
są do poprawy lub
uzupełnienia.
Na podstawie zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie.
Kryterium
zerojedynkoweweryfikacja polega na
przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium kierowane
są do poprawy lub
uzupełnienia.
Na podstawie zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie.
Kryterium
zerojedynkowe
weryfikacja polega na

18



Adaptacja
rozwiązań

8

kosztów usługi rozwojowej
dla
średnich
przedsiębiorstw
–
zwiększenie
dofinansowania do 70%
kosztów usługi rozwojowej

Projekt
zakłada
wykorzystanie
rozwiązań
wypracowanych
z udziałem środków EFS w
poprzednich
perspektywach
finansowych i jest komplementarny z
rozwiązaniami wypracowanymi w
obecnej perspektywie.

przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium kierowane
są do poprawy lub
uzupełnienia.
Na podstawie zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie.
Kryterium
zerojedynkowe
weryfikacja polega na
przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium kierowane
są do poprawy lub
uzupełnienia
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