
  

                Załącznik do Uchwały Nr 15/2015 

 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 

 na lata 2014-2020 

z dnia 18 sierpnia 2015 r. 

Kryteria wyboru projektu 

Działanie:  4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury  

Poddziałanie:  n/d 

Oś priorytetowa: 4 Region przyjazny środowisku 

Priorytet Inwestycyjny:  6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego 

Cel szczegółowy:  Zwiększona atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego 

 
 

 

Kryterium 

 

 

Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 

A. Kryteria Formalne 

A.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony we właściwym 

terminie i do właściwej instytucji 
 

 
Ocenie podlega czy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie w terminie oraz do 
instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

A.2 
Ostateczna wersja wniosku  
o dofinansowanie projektu 

 

 
Ocenie podlega czy Wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie 
projektu w wersji papierowej. Wydruk wniosku o dofinansowanie projektu zawierający 
napis „wersja próbna” nie jest ostateczną wersją wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B. Kryteria merytoryczne - ogólne 



B.1 
Kwalifikowalność wnioskodawcy/ 

partnerów 

 
Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę tj. Samorząd 
Województwa oraz czy partnerem (jeśli dotyczy) jest uprawniony podmiot tj. jednostka 
samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; 
samorządowa jednostka organizacyjna; organizacja pozarządowa; kościół; związek 
wyznaniowy; osoba prawna kościoła; osoba prawna związku wyznaniowego; partner 
prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego  
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego; inny podmiot posiadający osobowość 
prawną; państwowa jednostka organizacyjna; organy władzy, administracji rządowej; 
przedsiębiorstwo. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść 
załączników. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.2 
Prawidłowość wyboru partnerów 

uczestniczących/ realizujących 
projekt 

 
Ocenie podlega czy Wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 2014-2020 [Dz. U. poz. 1146 ze zm.]. 
 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.3 

Niepodleganie wykluczeniu  
z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej 

 
Ocenie podlega czy Wnioskodawca oraz partnerzy nie podlegają wykluczeniu z możliwości 
otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: 
-art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885 ze zm.], 
- art. 12 ust. 1 pkt 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), 
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary [tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1417  
ze zm.] 
 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.4 Miejsce realizacji  projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-
pomorskiego (art. 70 Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

 
Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 



ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 [Dz. U. UE L 2013,  

nr 347, s.320 z późn. zm.]). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
 

 
B.5 

 
Gotowość techniczna projektu do 

realizacji 

 
Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uzyskana 
została ostateczna decyzja zezwalająca na realizację projektu (jeśli dotyczy), np.: decyzja  
o pozwoleniu na budowę/ pozwolenie na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym/ 
właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, co do zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub 
robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (Wnioskodawca obowiązany 
jest przedłożyć informację od właściwego organu, że na dzień złożenia wniosku  
o dofinansowanie projektu ww. organ nie wniósł sprzeciwu). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załącznika nr 4 do wniosku o dofinansowanie 
projektu. 
 

 
Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.6 
Zgodność dokumentacji projektowej 

z Regulaminem konkursu 

 
Ocenie podlega czy Wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie 
z Regulaminem konkursu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.7 

Załączniki do wniosku o 
dofinansowanie są poprawne, zgodne 

z przepisami prawa polskiego i 
unijnego oraz wymogami Instytucji 

Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 

 
Ocenie podlega czy Wnioskodawca wypełnił załączniki o dofinansowanie projektu zgodnie  
z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz z Instrukcją wypełniania załączników do 

wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników do wniosku o dofinansowanie 
projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.8 
Zgodność projektu z wymaganiami 

prawa dotyczącego ochrony 
środowiska 

 
Ocenie podlega czy działania zaplanowane w projekcie zostały przygotowane zgodnie  
z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska oraz Regulaminem konkursu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników nr 2.1 i 2.2 do wniosku  
o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.9 Zgodność z prawem pomocy  Tak/nie (niespełnienie kryterium 



publicznej/ pomocy de minimis  
Ocena będzie polegać na sprawdzeniu czy w projekcie nie wystąpi pomoc publiczna lub czy 
jest ona zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488). 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 
 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.10 
Cele projektu wspierają realizację 

celów określonych w Działaniu 

 
Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu działania. W tym kontekście 
należy zbadać czy zaplanowane wydatki są niezbędne do realizacji projektu i w konsekwencji 
do osiągnięcia jego celów. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.11 

 
Projekt jest zgodny z typami 

projektów przewidzianymi do 
wsparcia w ramach działania/ 

poddziałania 

 
Projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach 
zabytkowych1, w otoczeniu zabytku2 i na obszarach zabytkowych, obszarach 
poprzemysłowych o wartościach historycznych oraz projekty polegające na konserwacji 
zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących dziedzictwo dokumentacyjne. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.12 Wskaźniki realizacji projektu 

 
Ocenie podlega czy wskaźniki realizacji (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo 
oraz podano czas ich osiągnięcia. Czy zostały ujęte precyzyjnie w odniesieniu do zakresu 
projektu? Czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu? 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.13 Maksymalna wartość projektu 

 
Ocenie podlega czy maksymalna wartość projektu stanowi nie więcej niż 5 mln Euro. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.14 
Prawidłowość określenia wkładu 

własnego i kwoty wsparcia 
 
Ocenie podlega czy wkład własny Wnioskodawcy stanowi nie mniej niż 15 % wydatków 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
1
 Wsparciem objęte będą projekty dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Definicja w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.]. 
2
 Przez otoczenie należy rozumieć teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego 

ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 



kwalifikowalnych projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

B.15 

Projekt nie został zakończony przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie 

projektu 

 
Na podstawie art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 [Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 

r.) projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub 
w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 
2014-2020 niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane 
przez Beneficjenta. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy oraz informacje zawarte 
w dokumentacji projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.16 Trwałość operacji 

 
Ocenie podlega czy Wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy oraz treść dokumentacji 
projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.17 

 
Wykonalność techniczna, 

technologiczna i instytucjonalna 
projektu 

 
Ocenie podlega czy: 
Harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas 
niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne do realizacji 
procedur; 
Założenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami 
prawnymi; 
Wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu; 
Zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny; 
Wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej realizacji projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść dokumentacji projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 



B.18 Kwalifikowalność wydatków 

 
Ocenie podlegać będzie czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki 
kwalifikowalności, tj. czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. 
między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 30 czerwca 2023 r.); czy wydatki są zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego; czy wydatki są zgodne z 
RPO WK-P SzOOP; czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu; czy wydatki są 
niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją projektu; 
czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad 
uzyskiwania lepszych efektów z danych nakładów; czy wydatki zostaną dokonane w sposób 
oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak 
najniższej kwocie wydatku; czy koszty kwalifikowalne są uzasadnione w odpowiedniej 
wysokości. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść dokumentacji projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.19 
Strategiczny charakter projektu  
i komplementarność z innymi 

przedsięwzięciami 

 
Ocenie podlega wynikająca z dokumentów strategicznych, planów wieloletnich bądź innych 
dokumentów planistycznych Wnioskodawcy komplementarność rozumiana jako dopełnianie 
się interwencji prowadzące do realizacji określonego celu oraz powiązanie projektu  
z projektami realizowanymi bądź zrealizowanymi ze środków Unii Europejskiej i środków 
własnych, a w szczególności zgodność ze Strategią Rozwoju WK-P oraz innymi dokumentami 
strategicznymi. Warunkiem koniecznym dla uznania projektów za komplementarne jest brak 
sprzeczności pomiędzy zakładanymi w nich działaniami oraz ich wzajemne niepowielanie 
się. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.20 Zgodność z zasadami horyzontalnymi 

 
Ocenie podlega czy Wnioskodawca wykazał pozytywny lub neutralny wpływ projektu na 
zasady horyzontalne UE: 
- równość szans i niedyskryminacja (zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) 
- równouprawnienie płci (zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) 
- zrównoważony rozwój (zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 



B.21 
Wykonalność finansowa  
i ekonomiczna projektu 

 
Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została 
przeprowadzona poprawnie, w szczególności: 
czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów 
dotyczących projektów generujących dochód; czy z analizy finansowej wynika zdolność do 
utrzymania nowej infrastruktury; czy wskazano źródła finansowania. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C. Kryteria merytoryczne szczegółowe 

C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe - dostępowe 

C.1.1 

 
Zgodność ze Strategią rozwoju 

województwa kujawsko-
pomorskiego do roku 2020 - Plan 

modernizacji 2020 + lub Kontraktem 
Terytorialnym 

 

Ocenie podlega czy inwestycje w obiekty zabytkowe mają znaczenie regionalne oraz czy są 
zgodne z kierunkami określonymi w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 
do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+, lub czy są inwestycjami uzgodnionymi w 
Kontrakcie Terytorialnym. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.2 
Wykluczenia z możliwości uzyskania 

wsparcia 
W ramach kryterium sprawdzić należy czy projekt nie dotyczy: obiektów wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO3 lub uznanych przez Prezydenta RP za pomniki historii.  

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe - punktowe 

 
 
 
 

 

minimalna 

liczba punktów 

 

maksymalna 

liczba 

punktów 

C.2.1 
Stopień, w jakim projekt przyczyni 

się do poprawy jakości i dostępności 
usług turystycznych 

 
Przewidywana liczba osób korzystających rocznie z wszystkich obiektów 
kultury/dziedzictwa narodowego objętych projektem (po roku od ukończenia projektu)4: 
 
nie ulegnie zwiększeniu 
zwiększy się do 5% włącznie 
zwiększy się powyżej 5% do 10% włącznie 
zwiększy się powyżej 10% 
 

3 
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3
 Obiekty zabytkowe znajdujące się na obszarze objętym wpisem na listę UNESCO (nie będące jednak objęte indywidualnym wpisem) mogą ubiegać się o 

dofinansowanie.  
4
 Za rok bazowy należy uznać rok 2014 



 


