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Załącznik 
do Uchwały nr 5/KM RPO-L2020/2015 
Komitetu Monitorującego RPO-L2020  
z dnia 22.05.2015 r. 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNO -HORYZONTALNE 

Kryteria merytoryczno-horyzontalne mające zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – 

Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) 

KRYTERIA HORYZONTALNE DOPUSZCZAJĄCE 

OCENA: TAK/NIE 

odpowiedź „NIE” oznacza odrzucenie projektu 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium 

Zgodność projektu z celem 
Działania  

Zgodnie z kryterium ocenie podlega, czy projekt wpisuje się w cel Działania/ 

Poddziałania w ramach którego jest realizowany. 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku  

Zgodność projektu z 
dokumentami strategicznymi 

oraz branżowymi  

Czy projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi oraz branżowymi 

wymienionymi w Regulaminie konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym? 

Czy projekt wpisuje się w konkretny cel operacyjny oraz w podstawowe 

działania rekomendowane do priorytetowej realizacji/kierunki interwencji celu 

operacyjnego określone w danym dokumencie/dokumentach? (jeśli dotyczy) 

tak/nie/nie dotyczy 

niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku  

Zgodność projektu 
z politykami horyzontalnymi,  w 

tym w zakresie dostosowania do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt jest neutralny bądź pozytywny 
pod względem realizacji polityk horyzontalnych i czy Wnioskodawca wskazał 
konkretne działania, które mają pozytywny wpływ na realizację następujących 

polityk horyzontalnych: 
 zrównoważony rozwój (OP 1-5), 
 równość szans i niedyskryminacja (OP 1-5, OP 9), 
 równouprawnienie płci, (OP 1- 5, OP 9). 

tak/nie/nie dotyczy 
niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 
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Adekwatność wskaźników do 
zakresu rzeczowego projektu 

Celem kryterium jest ocena wybranych w projekcie wskaźników realizacji 

projektu. Ocenie podlega możliwość ich osiągnięcia oraz trafność/realność 

wskazanych wartości docelowych wskaźników wybranych przez wnioskodawcę 

spośród listy wskaźników przygotowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO w 

ramach poszczególnych Działań/typów projektów..  

 
tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

 

Realizacja projektu wynika z 
uzasadnionych potrzeb 

W ramach kryterium ocenie podlega zasadność przyjętych w projekcie założeń. 

Wnioskodawca musi wskazać, czy projekt jest realizowany w odpowiedzi na 

zdiagnozowane zapotrzebowanie (analiza popytu), przedstawić cele, potrzeby, 

trendy.  

 
tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

 

Wykonalność projektu 

W ramach kryterium należy stwierdzić, czy potencjał inwestycyjny 

wnioskodawcy jest wystarczający do zrealizowania inwestycji, czy przewidziano 

problemy w zarządzaniu, które mogą doprowadzić do nie zrealizowania 

przedsięwzięcia, czy podano potencjalne sposoby ich rozwiązania, czy podmiot 

dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym (weryfikacji podlegać będą 

również kompetencje oraz potencjał kadrowy wnioskodawcy), finansowym, 

prawnym, pozwalającym zrealizować inwestycję, osiągnąć zakładane cele oraz 

utrzymać efekty realizacji projektu. W ramach kryterium należy zweryfikować, 

czy wnioskodawca oszacował ryzyko towarzyszące inwestycji i potrafi je 

zminimalizować oraz podjąć działania zaradcze.  

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku  

Trwałość projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Beneficjent nie planuje w okresie 3/5 
lat od płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, zmian skutkujących 

spełnieniem przesłanek określonych w art. 71 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające 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 ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006. Czy wnioskodawca zapewni trwałość instytucjonalną, techniczną i 

finansową inwestycji po zakończeniu jej realizacji ? 

tak/nie/nie dotyczy 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku  
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(jeśli dotyczy) 

 

KRYTERIA HORYZONTALNE OGÓLNE 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium (OCENA PUNKTOWA) Opis znaczenia kryterium 

Komplementarność 
wewnątrzprogramowa projektu 

W ramach kryterium Wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób projekt 
zapewni komplementarność wewnątrzprogramową w kontekście połączenia 

interwencji środków EFRR i EFS. Zgodnie z kryterium ocenie podlega 
komplementarny charakter planowanego przedsięwzięcia z innymi 

przedsięwzięciami, które mogą być/są komplementarne wobec przedmiotowej 
inwestycji. 

0-2 
0 pkt. – projekt nie zapewnia 

komplementarności 
wewnątrzprogramowej 

2 pkt. – projekt zapewnia 
komplementarność 

wewnątrzprogramową 
 

0 punktów w kryterium nie 
oznacza odrzucenia wniosku 

Realizacja wskaźników 
programowych 

Celem kryterium jest premiowanie tych projektów, które w sposób najpełniejszy 

wpisują się w  założenia przyjęte dla danego obszaru na poziomie Programu 

poprzez realizację wskaźników włączonych do ram wykonania. 

0-3 
0 pkt. – projekt nie realizuje 

wskaźników włączonych do ram 
wykonania 

3 pkt – projekt realizuje wskaźniki 
włączone do ram wykonania 

 
0 punktów w kryterium nie 

oznacza odrzucenia wniosku 

Realizacja celów Strategii 
Rozwoju Polski Zachodniej 

Celem kryterium jest premiowanie projektów wpisujących się w cele Strategii 

Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020. 

0-1 
0 pkt. – projekt nie wpisuje się w cele 
Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 

do roku 2020 
1 pkt. – projekt wpisuje się w cele 

Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 
do roku 2020 

 
0 punktów w kryterium nie 

oznacza odrzucenia wniosku 
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Priorytetowy charakter projektu 
Celem kryterium jest premiowanie projektów ujętych w ramach Kontraktu 

Terytorialnego. 
(jeśli dotyczy) 

0-2 
0 pkt. – projekt nie jest ujęty w 

Kontrakcie Terytorialnym 
2 pkt. – projekt jest ujęty w Kontrakcie 

Terytorialnym 
 

0 punktów w kryterium nie 
oznacza odrzucenia wniosku 

Projekt realizowany w formule 
Kontraktu Lubuskiego 

Celem kryterium jest premiowanie projektów realizowanych w ramach Kontraktu 
Lubuskiego. 

(jeśli dotyczy) 

0-3 
0 pkt. – projekt nie jest realizowany w 

formule Kontraktu Lubuskiego 
3 pkt. – projekt jest realizowany w 

formule Kontraktu Lubuskiego 
 

0 punktów w kryterium nie 
oznacza odrzucenia wniosku 

Korzyści społeczno- 
ekonomiczne wynikające z 
realizacji projektu – aspekt 

zatrudnieniowy 

Ocena w ramach kryterium będzie dotyczyła prozatrudnieniowego aspektu 
przedsięwzięcia, czy będzie on miał wpływ na powstanie nowych miejsc pracy. 

0-2 
0 pkt. – projekt nie wpływa na 

powstanie nowych miejsc pracy 
2 pkt. – projekt wpływa na powstanie 

nowych miejsc pracy 
 

0 punktów w kryterium nie 
oznacza odrzucenia wniosku 

 

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów w ramach kryteriów horyzontalnych ogólnych wynosi 13 punktów.  
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KRYTERIA SPECYFICZNE 

dla Działania 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 

KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE 

OCENA: TAK/NIE 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium 

Interoperacyjność systemów i 

rozwiązań 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy systemy teleinformatyczne w ramach 

projektu są wdrażane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności 

wynikającymi m.in. z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.  

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz czy tworzone 

systemy informatyczne i teleinformatyczne w ramach projektu  zapewniają 

interoperacyjność pomiędzy istniejącymi  

i planowanymi e-usługami oraz w ramach różnych komponentów  

e-administracji. 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Bezpieczeństwo systemów 

teleinformatycznych 

Ocenie będzie podlegać, czy Wnioskodawca wykazał w jaki sposób w realizacji 

projektu zostanie zapewnione przestrzeganie wymagań wynikających  

z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.  

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,  

w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 
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Gotowość prawna projektu 

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy projekt może być realizowany bez 

przeszkód ze względu na uwarunkowania formalno-prawne (sprawdzane jest, 

czy projekt został przygotowany, albo jest przygotowywany i właściwa instytucja 

jest w stanie na bieżąco weryfikować poprawność dalszych działań w tym 

zakresie, zgodnie z obowiązującym prawem). 

W ramach kryterium należy sprawdzić czy wnioskodawca przeanalizował 

możliwości realizacji oraz gotowość do realizacji projektu na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa1.  

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Wybór optymalnego wariantu 
realizacji projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega poprawność przeprowadzonej analizy opcji 
realizacji przedsięwzięcia i dokonania właściwego wyboru wariantu 

optymalnego: 
 czy zidentyfikowano i zanalizowano co najmniej minimalną liczbę 

istotnych i technicznie wykonalnych opcji (czy w przypadku braku 
wariantów alternatywnych dostatecznie uzasadniono ich brak)? 

 czy zastosowana została właściwa metoda analizy opcji? 
 czy wyboru wariantu optymalnego dokonano w oparciu o prawidłowo 

przeprowadzoną analizę opcji? 
 czy do realizacji wybrano najkorzystniejszy wariant inwestycji? 

(jeśli dotyczy) 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku  

Koszty projektu (zasadność, 
racjonalność, adekwatność w 

stosunku do celu i zakresu 
projektu) i efektywność projektu 

(w tym prawidłowość analiz) 

Celem kryterium jest ocena zasadności poniesienia konkretnych wydatków, 
należy wskazać czy wydatki nie zostały przeszacowane,  są racjonalne, czy 

zostały odpowiednio dobrane do planowanej inwestycji.  
W ramach kryterium ocena będzie obejmować zagadnienia: 

 czy korzyści osiągnięte w wyniku realizacji projektu uzasadniają 
poniesienie przedstawionych kosztów. 

 czy uzyskane w wyniku obliczeń wartości wskaźników ekonomicznej 
i/lub finansowej opłacalności inwestycji potwierdzają potrzebę realizacji 
projektu oraz czy uzyskane w wyniku realizacji projektu korzyści są 

tak/nie 
niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku  

                                                           
1 W przypadku braku możliwości realizacji projektu w obecnym stanie prawnym, wnioskodawca powinien wskazać niezbędne do zmiany akty prawne oraz wykazać gotowość prawną, tj.: 

- jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana ustawowa: projekt założeń projektu ustawy lub projekt ustawy (jeśli dla ustawy nie przygotowano projektu założeń projektu ustawy), został 

zatwierdzony przez Rade Ministrów; 

- jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana na poziomie rozporządzenia Rady Ministrów: projekt rozporządzenia powinien znajdować się na etapie zakończonych uzgodnień 

wewnątrzresortowych. 
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współmierne do poniesionych kosztów. 
Ocenie będzie podlegać poprawność sporządzonych analiz, które są podstawą 
do oceny efektywności i wykonalności projektu w aspekcie jego zakresu, celów, 
zapotrzebowania na dofinansowanie oraz trwałości podmiotu rozumianej jako 

zachowanie płynności finansowej w fazie inwestowania oraz operacyjnej. 
Ocenie będzie podlegać prawidłowość sporządzenia przez wnioskodawcę analiz 

oraz realność przedstawionych założeń. 
Niepowtarzalność projektu W ramach kryterium ocenie będzie podlegać, czy wytworzony w ramach 

realizacji projektu produkt, nie był już wcześniej wytworzony w innych projektach 
przez Wnioskodawcę lub inny podmiot, czy nie powiela już istniejących 

rozwiązań. 
Dopuszczone zostaną zatem projekty, które nie dublują istniejących 
produktów/rozwiązań oraz projekty polegające na ich udoskonaleniu. 

tak/nie 
niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

KRYTERIA PUNKTOWANE 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium 

Stopień dojrzałości  
e-usług 

Ocenie podlegać będzie stopień dojrzałości uruchomionych/rozwiniętych 
e-usług w ramach projektu. Punktowane będzie tworzenie nowych e-

usług na co najmniej 3 poziomie oraz rozwijanie już istniejących usług w 
formie elektronicznej. 

Punkty przyznawane są za najwyższy poziom interakcji, niezależnie od 
liczby uruchomionych e-usług na poszczególnych poziomach 

Punkty za uruchomienie e-usług  
w ramach projektu na poszczególnych poziomach nie sumują się, np.  

w przypadku gdy Wnioskodawca uruchomi 2 e-usługi na 3 poziomie oraz  
1 e-usługę na 4 poziomie, wówczas projekt otrzymuje 15 pkt. 

W przypadku usług A2A punkty przyznawane są za to, że realizacja 
projektu przyczyni się do usprawnienia/lepszego świadczenia e-usług 

(A2B lub A2C) co najmniej na 3 poziomie już świadczonych przez 
Wnioskodawcę lub przyczyni się do uruchomienia/rozwinięcia e-usług 

(A2B lub A2C) na co najmniej 3 poziomie w ramach projektu. 

0-17 
0 pkt. – nie uruchomiono/nie 
rozwinięto żadnych e-usług 

5 pkt. – w przypadku 
uruchomionych/rozwiniętych 

w ramach projektu e-usług A2A, 
gdy przedmiotem projektu nie jest 

uruchomienie/rozwinięcie żadnej e-
usługi A2B lub A2C na co najmniej 
3 poziomie, ale ma ścisły związek z 
e-usługą A2B lub A2C świadczoną 

już przez Wnioskodawcę. 
10 pkt. – uruchomiono/rozwinięto 

e-usługę na 3 poziomie 
(niezależnie od liczby 

uruchomionych/ rozwiniętych e-
usług). 

15 pkt. – uruchomiono/rozwinięto 
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e-usługę na 4 poziomie 
(niezależnie od liczby 

uruchomionych/ rozwiniętych e-
usług). 

17 pkt. – uruchomiono/rozwinięto 
e-usługę na 5 poziomie 
(niezależnie od liczby 

uruchomionych/ rozwiniętych e-
usług). 

Ponowne wykorzystanie 
informacji sektora 

publicznego 

Czy Wnioskodawca wykazał, że  
w ramach projektu udostępnione zostaną informacje sektora publicznego  

o znacznym potencjale ponownego wykorzystania i przy użyciu 
odpowiednio udokumentowanych interfejsów programistycznych (API) 
zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z 

dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie 
ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego? 

0-8 
0 pkt. – w ramach projektu nie 

zostaną udostępnione informacje o 
znacznym potencjale ponownego 

wykorzystania oraz projekt nie 
poprawi dostępu do informacji 
sektora publicznego poprzez 
udostępnienie odpowiednio 

udokumentowanych interfejsów 
programistycznych (API). 

3 pkt. – w ramach projektu zostaną 
udostępnione informacje o 

znacznym potencjale ponownego 
wykorzystania. 

8 pkt. – w ramach projektu zostaną 
udostępnione informacje o 

znacznym potencjale ponownego 
wykorzystania oraz projekt poprawi 

dostęp do informacji sektora 
publicznego poprzez udostępnienie 
odpowiednio udokumentowanych 

interfejsów programistycznych 
(API). 
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Projekty realizowane w 
partnerstwie 

 
Preferowane będą projekty, przy realizacji których zaangażowane będą 
inne podmioty, przy czym e-usługi realizowane w ramach projektu będą 

wdrożone u wszystkich partnerów (te same usługi u wszystkich 
partnerów; dotyczy usług świadczonych wspólnie). 

Partnerstwa mogą być tworzone, przez podmioty wnoszące do projektu 
zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach 

określonych w porozumieniu lub umowie o partnerstwie (zgodnie z art. 33 
ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146), dołączonej do dokumentacji 
aplikacyjnej. 

0-5 
0 pkt. – projekt nie jest realizowany 

w partnerstwie. 
1 pkt. – projekt realizowany jest z 1 

partnerem. 
2 pkt. – projekt realizowany jest z 2 

partnerami. 
5 pkt.– projekt realizowany jest 

więcej niż  z 2 partnerami. 
Punkty przyznawane są za liczbę 
Partnerów, u których wdrożone 
zostaną e-usługi realizowane w 

ramach projektu. 

Powszechne 
wykorzystywanie  

e - usług 

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać, czy Wnioskodawca 
wiarygodnie wykazał (np. na podstawie przedłożonej dokumentacji lub 

analizy), że realizowane w ramach projektu e-usługi będą skierowane do 
licznej grupy odbiorców, często korzystającej grupy odbiorców, będą 

wykorzystywane przez znaczny odsetek  danej grupy odbiorców. 
 

Liczba przyznanych punktów zależy od stopnia spełniania kryteriów. 

0-13 
1/3/5 pkt. Czy wykazano, że 

realizowane w ramach projektu e-
usługi są skierowane do licznej 
grupy odbiorców. Przy czym: 

1 pkt. – realizowane w ramach 
projektu e-usługi są skierowane do 

nielicznej grupy odbiorców, 
3 pkt. – realizowane w ramach 

projektu e-usługi są skierowane do 
średnio licznej  grupy odbiorców, 

5 pkt. - realizowane w ramach 
projektu e-usługi są skierowane do 

bardzo licznej  grupy odbiorców, 
 

1/3/5 pkt. Czy wykazano, że 
realizowane w ramach projektu e-
usługi będą skierowane do często 

korzystającej grupy odbiorców. 
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Przy czym: 
1 pkt. – realizowane w ramach 

projektu e-usługi będą skierowane 
do rzadko korzystającej grupy 

odbiorców, 
3 pkt. – realizowane w ramach 

projektu e-usługi będą skierowane 
do często korzystającej grupy 

odbiorców, 
5 pkt. – realizowane w ramach 

projektu e-usługi będą skierowane 
do bardzo często korzystającej 

grupy odbiorców. 
 

0/1/3 pkt. Czy wykazano, że 
realizowane w ramach projektu e-
usługi będą wykorzystywane przez 

znaczny odsetek  danej grupy 
odbiorców, przy czym: 

0 pkt. – przedstawiono nierealne 
oszacowanie odsetka danej grupy 

odbiorców korzystających z e-usług 
realizowanych w ramach projektu, 

1 pkt. – realizowane w ramach 
projektu e-usługi będą 

wykorzystywane przez niewielki 
odsetek  danej grupy odbiorców, 
3 pkt. – realizowane w ramach 

projektu e-usługi będą 
wykorzystywane przez znaczny 
odsetek  danej grupy odbiorców 

Realizacja projektu W ramach kryterium Wnioskodawca otrzyma punkty, jeśli wykaże, że 0-5 
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zoptymalizuje procesy 
biznesowe i zmniejszy 

obciążenia interesariuszy 

optymalizacja procesów biznesowych objętych projektem wykracza poza 
fakt samego przeniesienia całości lub części tych procesów do sfery 
elektronicznej, a ponadto, w znaczący i mierzalny sposób wpływa na 
zmniejszenie obciążeń dla obywateli, przedsiębiorców lub podmiotów 

wykonujących zadania publiczne (poprzez np. zmniejszenie ilości 
wymaganych danych, dokumentów, zmniejszenie ilości czynności w 

procesie, skrócenie czasu lub kosztów realizacji spraw). 

3 pkt. – Wnioskodawca wykazał, że 
optymalizacja procesów 

biznesowych objętych projektem 
wykracza poza fakt samego 

przeniesienia całości lub części 
tych procesów do sfery 

elektronicznej? 
Dodatkowo 2 pkt. – Wnioskodawca 

wykazał, że optymalizacja 
procesów biznesowych objętych 

projektem w znaczący i mierzalny 
sposób wpływa na zmniejszenie 

obciążeń dla obywateli, 
przedsiębiorców lub podmiotów 

wykonujących zadania publiczne 
(poprzez np. zmniejszenie ilości  

wymaganych danych, 
dokumentów, zmniejszenie ilości 
czynności w procesie, skrócenie 

czasu lub kosztów realizacji 
spraw). 

Projekt jest realizowany na  
obszarach wiejskich 

Celem kryterium jest premiowanie projektów wskazanych do realizacji na 
terenach wiejskich (zgodnie z zapisami programu w zakresie terytorialnego 

wymiaru wsparcia i wskazaniem kluczowych obszarów strategicznej interwencji) 

 

0-2 
0- projekt nie jest realizowany na 

obszarach wiejskich 
2- projekt jest realizowany na 

obszarach wiejskich 
0 punktów w kryterium nie 

oznacza odrzucenia wniosku 

 

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów w ramach kryteriów specyficznych wynosi 50 punktów.  

 


