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Nr 
Nr 

działania/ typ 
projektu 

Kryterium Obecny zapis Propozycja zmian Uzasadnienie 

1.  

Działanie 
10.1 
Pomoc 
Techniczna 

Kryterium 
formalne 

Wniosek złożono 
w wyznaczonym 
terminie 

Kryterium będzie oceniane pod 
katem tego, czy Wnioskodawca 
złożył pierwszą wersję wniosku o 
dofinansowanie w terminie 
wyznaczonym przez IZ POIiŚ 2014-
2020 

Usunięcie kryterium.  Zmiana wynika z przepisów ustawy z dnia 7 
lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych 
ustaw znoszących kryteria odnoszących się 

do kompletności, formy oraz terminu złożenia 
wniosku o dofinansowanie (elementy te będą 
stanowiły warunki formalne). 

2.  

Działanie 
10.1 
Pomoc 
Techniczna 

Kryterium 
formalne 

Poprawność 
wypełnienia 
wniosku o 
dofinansowanie 

Kryterium będzie ocenione pod 
kątem poprawności wypełnienia 
przez Wnioskodawcę wszystkich 
wymaganych pól znajdujących się 
we wniosku o dofinansowanie. 

Usunięcie kryterium. j.w. 

3.  

Działanie 
10.1 
Pomoc 
Techniczna 

Kryterium 
formalne 

Kompletność 
wniosku o 
dofinansowanie 

W ramach oceny kryterium analizie 
poddana zostanie kompletność 
dokumentów załączonych do 
wniosku o dofinansowanie oraz 
informacja nt. załączonych 
dokumentów znajdująca się we 
wniosku. 

Usunięcie kryterium. j.w. 

4.  

Działanie 
10.1 
Pomoc 
Techniczna 

Kryterium 
merytoryczne 

Zgodność z 
założeniami dot. 
prowadzenia 
działań 
informacyjno-

Zadania w zakresie informacji i 
promocji finansowane w ramach PT 
PO IiŚ muszą być zgodne z 
założeniami określonymi w 
szczególności w Strategii 
komunikacji PO IiŚ 2014-2020 lub w 
rocznych planach działań 

Usunięcie kryterium. Badanie zgodności z założeniami dot. 
prowadzenia działań informacyjno-
promocyjnych mieści się w obszarze 
weryfikowanym w ramach kryterium 
„Zgodność wniosku z prawem 
wspólnotowym i krajowym oraz 
dokumentami programowymi”. Nie  
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promocyjnych informacyjnych i promocyjnych. zachodzi zatem potrzeba utrzymywania 
wyodrębnionego kryterium w tym zakresie. 

5.  

Działanie 
10.1 
Pomoc 
Techniczna 

Kryterium 
merytoryczne 

Zgodność z 
założeniami 
działań 
ewaluacyjnych 

Ocenie będzie podlegała zgodność 
planowanych działań ewaluacyjnych 
z Planem Ewaluacji PO IiŚ 2014-
2020 

Usunięcie kryterium. Badanie zgodność z założeniami działań 
ewaluacyjnych mieści się w obszarze 
weryfikowanym w ramach kryterium 
„Zgodność wniosku z prawem 
wspólnotowym i krajowym oraz 
dokumentami programowymi”. Nie  

zachodzi zatem potrzeba utrzymywania 
wyodrębnionego kryterium w tym zakresie. 

6.  

Działanie 
10.1 
Pomoc 
Techniczna 

Kryterium: 

Zgodność 
wniosku z 
prawem 
wspólnotowym i 
krajowym oraz 
dokumentami 
programowymi 

pkt a) 

a) ustawą PZP (w tym poprawność 
proponowanego trybu zamówień 
publicznych), 

Propozycja zmiany: 

a) ustawą PZP 

Na etapie oceny WND PT możliwa jest 
jedynie ocena, czy beneficjent zadeklarował 

zgodność projektu z zasadami zamówień 
publicznych. Natomiast ocena poprawności 
zastosowanego trybu jest możliwa dopiero 
po przeprowadzeniu kontroli zamówienia 
publicznego, co nie realizowane na etapie 
weryfikacji WND. 

 


