
Załącznik 3.1  

Kryteria formalne i kryteria dostępu w ramach konkursu nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-015/16 dla 

Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji 

kluczowych wśród osób dorosłych. 

Ocena formalna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia:   

a)  następujące kryteria formalne:   

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium 

Opis znaczenia 

kryterium 

 

1. 

Wniosek o 
dofinansowanie 
projektu sporządzono 
na obowiązującym 
formularzu dla danego 
Działania/Poddziałania 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
sporządzony przy użyciu Generatora 
Wniosków dostępnego na stronie 
internetowej instytucji ogłaszającej konkurs. 
Wzór wniosku obowiązujący dla danego 
Działania/Poddziałania

1
. 

W przypadku projektów 
konkursowych spełnienie 
kryterium jest konieczne 
do przyznania 
dofinansowania. 
Projekty niespełniające 
któregokolwiek  
z kryteriów formalnych są 
odrzucane na etapie 
oceny formalnej. 
W przypadku projektów 
pozakonkursowych 
projekty niespełniające 
któregokolwiek  
z kryteriów formalnych 
kierowane są do poprawy 
lub uzupełnienia. 

2. 

Wniosek złożono w 
terminie wskazanym w 
Regulaminie konkursu. 

Termin (tj. data i godzina) na złożenie 
wniosku zostanie określony w Regulaminie 
konkursu. Złożenie wniosku przed 
rozpoczęciem, jak i po upływie terminu 
będzie równoznaczne z niespełnieniem 
kryterium.  

3. 

Wniosek o 
dofinansowanie 
projektu wypełniono w 
języku polskim.  

Wszystkie wymagane pola Wniosku o 
dofinansowanie wypełniono treścią dającą 
się interpretować znaczeniowo, zapisaną w 
języku polskim  
 

4. 

Wnioskodawca wpisuje 
się w typ Beneficjenta 
określony w 
Regionalnym 
Programie 
Operacyjnym 
Województwa 
Mazowieckiego 2014-
2020 oraz w 
Szczegółowym Opisie 
Osi Priorytetowych 
RPO 2014-2020 i  
Regulaminie Konkursu. 

Kategoria Wnioskodawcy oraz 
Partnera/Partnerów jest zgodna z listą 
beneficjentów dla danego 
Działania/Poddziałania, określoną w 
Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 
oraz w SZOOP RPO WM i/lub Regulaminie 
Konkursu. 

5. 

Wnioskodawca nie 
podlega wykluczeniu 
związanemu z zakazem 
udzielania 
dofinansowania 
podmiotom 
wykluczonym lub nie 
orzeczono wobec niego 
zakazu dostępu do 
środków funduszy 

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) 
nie podlegają wykluczeniu z możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie ze środków 
funduszy europejskich na podstawie 
odrębnych przepisów, w szczególności:  
a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
2013 r. poz. 885 z późn. zm.);  
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

                                                           
1
 Kryterium uzależnione od funkcjonalności LSI. W przypadku obowiązywania tylko i wyłącznie wersji 

elektronicznej wniosku kryterium zostanie usunięte. 



europejskich na 
podstawie odrębnych 
przepisów.  
 

wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
poz. 769 z późn. zm.);  
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 
z późn. zm.).  
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o 
zawarte we wniosku Oświadczenia 
Wnioskodawcy.  

6. 

Projekt opisany we 
wniosku nie jest 
zakończony. 

Projekt nie jest zakończony zgodnie z art. 65 
ust. 6 rozporządzenia ogólnego.  
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o 
zawarte we wniosku Oświadczenia 
Wnioskodawcy. 

7. 

Zgodność projektu 
opisanego we wniosku 
o dofinansowanie z 
Regionalnym 
Programem 
Operacyjnym 
Województwa 
Mazowieckiego 2014-
2020 oraz Działaniem/ 
Poddziałaniem 
opisanym w SZOOP 
RPO WM. 
 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy 
łącznie zostały spełnione następujące 
elementy: 

a) zgodność grupy docelowej z 
zapisami RPO WM 2014-2020 oraz 
SZOOP;  

b) zgodność typu projektu z RPO WM 
2014-2020 oraz SZOOP; 

c) prawidłowe wybranie kategorii 
interwencji; 

d) zachowanie pułapu maksymalnego 
dofinansowania, w tym cross-
financingu; 

e) poprawność określenia poziomu 
dofinasowania w tym z 
uwzględnieniem przepisów w 
zakresie pomocy publicznej; 

8. 

Zgodność projektu 
opisanego we wniosku 
o dofinansowanie z 
Regulaminem Konkursu 
/ fiszką projektu. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie 
zgodność wniosku o dofinansowanie z 
Regulaminem Konkursu w przypadku 
projektów konkursowych i zgodność wniosku 
o dofinansowanie z fiszką projektu w 
przypadku projektów pozakonkursowych. 
W ramach kryterium weryfikowane będzie 
m.in.: 
- okres realizacji projektu; 
- poziom kosztów pośrednich. 
- spełnienie warunków min./max. wartości 
projektu 
-wymóg dotyczący maksymalnej liczby 
wniosków składanych przez jednego 
Wnioskodawcę w danym konkursie 

9. 

Wnioskodawca w 
okresie realizacji 
projektu prowadzi biuro 
projektu na terenie 
województwa 
mazowieckiego  

Aby kryterium mogło zostać uznane za 
spełnione, w treści wniosku o 
dofinansowanie muszą się znaleźć wyraźne 
zapisy świadczące o spełnieniu całości 
kryterium, a więc o:  
- posiadaniu przez Wnioskodawcę biura 
projektu na terenie województwa 
mazowieckiego lub subregionu województwa 
mazowieckiego w sytuacji jeśli miejscem 
realizacji projektu jest wskazany subregion, 
- zapewnieniu możliwości udostępnienia 



pełnej dokumentacji wdrażanego projektu w 
biurze na terenie województwa 
mazowieckiego 
- zapewnieniu uczestnikom projektu 
możliwości osobistego kontaktu z kadrą 
projektu w biurze na terenie województwa 
mazowieckiego. 

10. 

Zgodność projektu 
opisanego we wniosku 
o dofinansowanie z 
prawodawstwem 
krajowym w tym z 
ustawą Prawo 
zamówień publicznych.  

W ramach kryterium weryfikowane będzie, 
czy projekt jest zgodny z właściwymi 
przepisami prawa krajowego, w tym 
dotyczącymi zamówień publicznych.  

11. 

Zgodność projektu 
opisanego we wniosku 
o dofinansowanie z 
zasadami dotyczącymi 
pomocy publicznej.  
 

W ramach kryterium będzie weryfikowana 
zgodność z warunkami wsparcia 
dotyczącymi pomocy publicznej lub pomocy 
de minimis, wynikającymi z aktów prawnych 
wskazanych w Regulaminie konkursu, w tym 
w szczególności:  

 kwalifikowalność Wnioskodawcy 
wynikająca z właściwych przepisów 
o pomocy publicznej lub pomocy de 
minimis będących podstawą prawną 
udzielenia wsparcia w ramach 
działania,  

 prawidłowość określenia statusu 
przedsiębiorstwa: a) w przypadku 
Wnioskodawców ubiegających się o 
pomoc publiczną na podstawie 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (Dz. Urz. UE L z 26.06.2014 
r.) - zgodnie z Załącznikiem I do tego 
rozporządzenia, b) w przypadku 
Wnioskodawców ubiegających się o 
pomoc de minimis na podstawie 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12 2013 r.) - 
zgodnie z art. 2 ust. 2 tego 
rozporządzenia, z uwzględnieniem 
dokumentu: Zalecenia Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r., 
dotyczące definicji przedsiębiorstw 
mikro, małych i średnich (Dz. Urz. L 
124 z 20.5.2003 r., str. 36),  

 czy realizacja przedsięwzięcia mieści 
się w ramach czasowych 
dopuszczalnych we właściwych 
przepisach o pomocy publicznej lub 
pomocy de minimis będących 
podstawą prawną udzielenia 



wsparcia w ramach danego 
działania,  

 czy wnioskowana kwota i zakres 
projektu, w tym wydatki 
kwalifikowalne są zgodne z 
przepisami o pomocy publicznej lub 
pomocy de minimis będących 
podstawą prawną udzielenia 
wsparcia w ramach działania.  

 braku powiązań, o których mowa w 
art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w 
perspektywie 2014-2020 oraz,  

 utworzenia albo zainicjowania 
partnerstwa w terminie przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie 
albo przed rozpoczęciem realizacji 
projektu, o ile data ta jest 
wcześniejsza od daty złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 

12. 

W przypadku projektu 
partnerskiego spełnione 
zostały wymogi 
dotyczące wyboru 
partnerów spoza 
sektora finansów 
publicznych, o których 
mowa w art. 33 ust. 2-4 
ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach 
realizacji programów w 
zakresie polityki 
spójności 
finansowanych w 
perspektywie 2014-
2020.  

W sytuacji kiedy projekt realizowany jest w 
partnerstwie Wnioskodawca zobligowany jest 
spełniać wymogi utworzenia partnerstwa 
wskazane w art.33 ustawy o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie 
2014-2020 na etapie złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

13. 

Zgodność projektu 
opisanego we wniosku 
o dofinansowanie z 
zasadą równości szans 
kobiet i mężczyzn, w 
oparciu o standard 
minimum. 
  

W ramach kryterium weryfikowana będzie 
zgodność z zasadami horyzontalnymi UE, 
dotyczącymi promowania równości szans 
kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, 
zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. Projekty realizowane 
w ramach EFS nie mogą być neutralne pod 
względem zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn. 
Spełnienie zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn weryfikowane będzie poprzez 
zbadanie zgodności projektu ze standardem 
minimum realizacji zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach projektów 
współfinansowanych z EFS. 

14. 

Zgodność projektu 
opisanego we wniosku 
o dofinansowanie z 
zasadą równości szans 
i niedyskryminacji w 
tym dostępności dla 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 
zgodność projektu z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami zgodnie z art. 7 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 



osób z 
niepełnosprawnościami. 
 

2013 r. Wymogiem ubiegania się o środki 
EFS jest realizowanie zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami. Nie 
przewiduje się projektów neutralnych pod 
tym kątem. 

15. 

Zgodność projektu 
opisanego we wniosku 
o dofinansowanie z 
zasadą 
zrównoważonego 
rozwoju. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 
zgodność projektu z zasadą 
zrównoważonego rozwoju.  

16. 

Zastosowanie w 
projekcie opisanym we 
wniosku o 
dofinansowanie stawek 
jednostkowych/ 
kosztów ryczałtowych 
określonych w 
Regulaminie konkursu 

Weryfikacja kryterium polega na wstępnej 
analizie budżetu projektu pod kątem 
zastosowania określonej dla danego 
konkursu stawki jednostkowej/ kosztów 
ryczałtowych. 
W przypadku niestosowania stawki 
jednostkowej lub kosztów ryczałtowych 
określonych dla danego konkursu lub 
zastosowanie ich w niewłaściwej wysokości 
skutkuje uznaniem niespełnienia kryterium.  
Możliwe warianty odpowiedzi: tak, nie, nie 
dotyczy 

17. 

Roczny obrót 

Wnioskodawcy i 

partnerów (o ile budżet 

projektu uwzględnia 

wydatki partnera) jest 

równy lub wyższy od 

rocznych wydatków w 

projekcie. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 

czy roczny obrót Wnioskodawcy jest równy 

lub wyższy od rocznych wydatków w 

projekcie. W przypadku projektów 

realizowanych w partnerstwie pod uwagę 

będzie brana suma rocznego obrotu Lidera i 

Partnera (Partnerów) projektu.  

W przypadku gdy roczny obrót 

Wnioskodawcy lub Partnerstwa jest niższy 

niż roczne wydatki w projekcie stwierdza się 

niespełnienie kryterium. W przypadku gdy 

projekt trwa dłużej niż jeden rok 

kalendarzowy należy wartość obrotów 

odnieść do roku realizacji projektu, w którym 

wartość planowanych wydatków jest 

najwyższa. 

W przypadku podmiotów niebędących 

jednostkami sektora finansów publicznych 

jako obroty należy rozumieć wartość 

przychodów (w tym przychodów osiągniętych 

z tytułu otrzymanego dofinansowania na 

realizację projektów) osiągniętych w ostatnim 

zatwierdzonym roku przez danego 

Wnioskodawcę/ partnera (o ile dotyczy) na 

dzień składania wniosku o dofinansowanie. 

Kryterium nie dotyczy jednostek sektora 

finansów publicznych. W przypadku realizacji 

projektów w partnerstwie pomiędzy 

podmiotem niebędącym jednostką sektora 

finansów publicznych oraz jednostką sektora 



finansów publicznych porównywane są tylko 

te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu 

niebędącego jednostką sektora finansów 

publicznych. 

18. 

Projekt skierowany jest 

do grup docelowych 

zamieszkałych na 

terenie województwa 

mazowieckiego. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie, 

czy projekt został skierowany do grup 

docelowych z obszaru województwa 

mazowieckiego (w przypadku osób 

fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują 

one na obszarze województwa 

mazowieckiego w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych 

podmiotów posiadają one jednostkę 

organizacyjną na obszarze województwa 

mazowieckiego). 

 

 

 

 

 

 



b) następujące kryteria dostępu: 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 

1.  
Okres realizacji projektu nie przekracza 

24 miesięcy. 

Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie 
przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe 
wdrażanych projektów. Ograniczony czas realizacji jednego projektu wpłynie na możliwość 
realizacji większej liczby projektów w ramach dostępnej alokacji na ww. Poddziałanie oraz 

pozwoli na osiągnięcie założonych wartości wskaźników określonych w RPO WM 2014-2020. 
Proponowany okres realizacji projektu jest wystarczający, aby objąć wszystkich uczestników 

projektu zakładanymi formami wsparcia i podjąć odpowiednie działania zaradcze w przypadku 
trudności w realizacji projektu. 

Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, że w Działaniu znajduje się kamień milowy Osi 
priorytetowej X i stopień realizacji Działania będzie podlegał szczegółowej ocenie przez 

Komisję Europejską na koniec 2018 roku. 
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku. 

Ocena kryterium jest 0/1 - spełnienie kryterium (ocena „1”) jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 

0/1  

2.  

W przypadku realizacji projektu w 
obszarze szkoleń językowych (angielski, 

niemiecki i francuski) zapewnienie  
uzyskania przez uczestników certyfikatu 

zewnętrznego potwierdzającego zdobycie 
określonego poziomu biegłości 

językowej.  
 

Jeżeli w  projekcie przewidziano szkolenia językowe wówczas projekt obejmuje jeden lub 
więcej z następującego katalogu języków tj. angielski, niemiecki, francuski. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 realizowane dzięki wsparciu 
EFS szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji językowych kończą się programem 

formalnej oceny i certyfikacji kompetencji osiągniętych przez uczestników projektów (zgodnie z 
Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).  

Przedmiotowe kryterium umożliwi weryfikację efektów uczenia się na podstawie obiektywnych 
narzędzi pozwalających zbadać poziom kompetencji uczestników projektu, co przyczyni się do 

zapewnienia wysokiej jakości oferowanych szkoleń. 
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku. 

Ocena kryterium jest 0/1 - spełnienie kryterium (ocena „1”) jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 

0/1 



3.  

W przypadku realizacji projektu w 
obszarach umiejętności Technologii 

Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK), 
zakres wsparcia obejmuje szkolenia lub 

inne formy podnoszenia kompetencji 
kończące się uzyskaniem certyfikatu 

zewnętrznego potwierdzającego zdobycie 
przez uczestników projektu określonych 

kompetencji cyfrowych wg standardu 
określonego w regulaminie konkursu. 

Zakres wsparcia zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 

obejmuje szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji kończące się uzyskaniem przez 
uczestników projektów certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonych 
kompetencji cyfrowych, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu 

etapami, o których mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
Etap I i II nabywania kompetencji  zostaje opisany we wniosku o dofinansowanie  w formie 

rzeczowej informacji. W I etapie identyfikuje się grupę docelową oraz wybiera obszar 
interwencji. Należy mieć na uwadze jednorodność grupy, tzn. z porównywalnym poziomem 
wyjściowym, aby móc lepiej określić jaki ma być rezultat projektu (np. uczestnicy, którzy nie 
potrafią się posługiwać komputerem). W II etapie wskazuje się jakie efekty uczenia osiągną 

uczestnicy po zakończeniu projektu (np. uczestnik będzie potrafił przeglądać, szukać, filtrować 
informacje w Internecie). Etap II jest szczegółowo opisany - zawiera informacje jakie 

umiejętności nabywają uczestniczy projektu.  
Etap III i IV opisuje się we wniosku w sposób ogólny, wskazując przede wszystkim na czym 
polega weryfikacja nabycia kompetencji, pozwalająca na sprawdzenie i porównanie wyników 

ze wzorcem. 
Standard wymagań dla kompetencji informatycznych, które powinni osiągnąć uczestnicy 

projektu określa regulamin konkursu. 
Przedmiotowe kryterium umożliwi weryfikację efektów uczenia się na podstawie obiektywnych 
narzędzi pozwalających zbadać poziom kompetencji uczestników projektu, co przyczyni się do 

zapewnienia wysokiej jakości oferowanych szkoleń. 
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku. 

Ocena kryterium jest 0/1 - spełnienie kryterium (ocena „1”) jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 
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4.  

Wnioskodawca zapewnia, że stworzone 
w ramach projektu materiały edukacyjne i 

szkoleniowe podlegają otwartemu, 
publicznemu udostępnianiu. 

Kryterium przyczyni się do racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów edukacyjnych, a 
także do wydatkowania środków publicznych zgodnie z zasadami skuteczności i 

oszczędności. Powyższe zostanie zagwarantowane poprzez przekazanie na mocy umowy o 
dofinansowanie projektu, praw autorskich do produktów powstałych w ramach projektów 

współfinansowanych przez EFS do instytucji zarządzającej i wprowadzenie obligatoryjnego 
wymogu udostępniania powstałych materiałów edukacyjnych i szkoleniowych (np. scenariuszy 
zajęć, materiałów multimedialnych, broszur) na zasadzie wolnej licencji. Ocena kryterium jest 

0/1 - spełnienie kryterium (ocena „1”) jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 
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5.  
Wnioskodawca przed przygotowaniem 

wniosku o dofinansowanie projektu 
Dokonanie diagnozy odnosi się do założeń RPO WM w zakresie poprawy skuteczności 

działań dotyczących dostępności do kształcenia przez całe życie. 
0/1  



przeprowadza diagnozę w zakresie 
potrzeb szkoleniowych grupy docelowej 

oraz zapewnia zgodność proponowanego 
w projekcie wsparcia z przeprowadzoną 

diagnozą. 
 

Wnioskodawca przedstawi we wniosku o dofinansowanie sposób przeprowadzenia oraz wyniki 
diagnozy. 

Jest ona przygotowana i przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowania (nie 
może być finansowana w ramach projektu).  

Diagnoza w szczególności uwzględnia potrzeby dorosłych w zakresie podnoszenia ich 
kompetencji, w tym sposoby identyfikowania osób z niskimi kompetencjami kluczowymi, 

najskuteczniejsze formy wsparcia oraz rekrutacji uczestników. 
Ponadto na etapie wdrażania projektu projektodawca przeprowadza indywidualną diagnozę 
potrzeb uczestników i dopasowuje wsparcie w ramach projektu do ich potrzeb i umiejętności. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku. 
Ocena kryterium jest 0/1 - spełnienie kryterium (ocena „1”) jest warunkiem koniecznym do 

otrzymania dofinansowania. Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 

6.  

Projekt sprzyja oszczędnemu, 
efektywnemu  

i wydajnemu wydatkowaniu środków oraz 
zapewnia realizację wskaźników z 

zachowaniem efektywności kosztowej. 

Maksymalna wartość projektu, w przeliczeniu na jednego uczestnika w projekcie, nie może 
przekroczyć kwoty 1339 euro (kwotę należy przeliczyć kursem euro podanym w regulaminie 

konkursu). 
 

Koszt liczony według wzoru: 
 
Wartość projektu (euro) 
                                                                                            <= 1339 euro 
Liczba uczestników projektu 

 

Uzasadnienie: 
Maksymalna wartość projektu przypadająca na jednego uczestnika w projekcie została 
określona w RPO WM i pozwoli na wsparcie założonej liczby osób.  
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