OPIS ZAKRESU ZMIAN KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW W KONTEKŚCIE ZMIANY
SYSTEMU OCENY PROJEKTÓW – OCENA WUP W SZCZECINIE:
KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI:
1. Wprowadzenie kryterium związanego z obligatoryjnym stosowaniem uproszczonych metod
rozliczania (w tym stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych oraz stawek ryczałtowych – koszty
pośrednie):
NAZWA: Uproszczone metody rozliczania wydatków
DEFINICJA: Projekt, w którym łączna wartość środków publicznych nie przekracza wyrażonej
w PLN równowartości 100.000 EUR[1], jest rozliczany jedną z uproszczonych metod rozliczania
wydatków w projektach finansowanych ze środków EFS, o których mowa w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 oraz określoną w Regulaminie konkursu.
Koszty pośrednie rozliczane są w oparciu o stawki ryczałtowe, zgodne z limitami określonymi
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2. Wyodrębnienie kryterium z pierwotnego kryterium administracyjności:
NAZWA: Poprawność wypełnienia wniosku
DEFINICJA: Wniosek został wypełniony w języku polskim.
3. Aktualizacja definicji kryterium Zgodność wsparcia pkt 1 Projekt jest skierowany do osób
zamieszkujących obszar województwa (w przypadku osób fizycznych, które zamieszkują
na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego).
NAZWA: Zgodność wsparcia.
DEFINICJA:
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się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów - posiadających jednostkę
organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego).

[1]

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w:
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en) aktualny na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku
projektów konkursowych.

KRYTERIA WYKONALNOŚCI:
1. Wprowadzenie kryterium Celowość partnerstwa ( z kryterium administracyjności):
NAZWA: Celowość partnerstwa
DEFINICJA: Projekt spełnia wymogi utworzenia partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11
lipca2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020.
W celu wspólnej realizacji projektu, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące
do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt,
zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie
o partnerstwie.
KRYTERIA JAKOŚCI:
1. W definicji każdego kryterium wprowadzono zapis:
Projekt jest spójny i kompletny w zakresie ocenianego kryterium.
KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI:
1. Usunięcie kryterium: Kompletność wniosku
2. Usunięcie kryterium: Możliwość oceny merytorycznej wniosku;
3. Usunięcie kryterium: Celowość partnerstwa (przesunięte do kryteriów wykonalności);
4. Dodanie kryterium:
NAZWA: Spójność i kompletność zapisów
DEFINICJA: Wniosek jest spójny i kompletny w odniesieniu do dokonanej oceny w zakresie
kryteriów jakości oraz został sporządzony zgodnie z obowiązującym Regulaminem konkursu.

