
System wyboru projektów w RPO WZ 2014-2020

System wyboru projektów to zbiór zasad regulujących sposób, w jaki spośród złożonych wniosków  wybierane są te, którym
przyznane zostanie dofinansowanie.  

System wyboru obejmuje etapy od ogłoszenia naboru wniosków do rozstrzygnięcia. 

OGŁOSZENIE
NABORU

PRZYJMOWANIE
WNIOSKÓW

OCENA  
WNIOSKÓW 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
NABORU 

ogłoszono od
początku wdrażania
Programu do końca
2017 roku.

trwała średnio
ocena wniosków  
o dofinansowanie.

wnioskodawców
oceniło czas oceny
projektów jako
długi.

Wnioskodawcy pozytywnie
ocenili dostępność i jakość
dokumentacji aplikacyjnej.

Najbardziej czasochłonne dla
wnioskodawców w procesie
aplikowania było:

przygotowanie analiz /  
studium wykonalności

wprowadzić zmiany w
priorytetyzacji naborów,

przygotowanie części
finansowej wniosku.

W 1 kwartale 2016 r.  
i 2 kwartale 2017 r.
skumulowana została
dość duża liczba - około
20 naborów.  

Skumulowanie nie miało
jednak negatywnego
wpływu na sprawność
wdrażania.

Aby usprawnić proces oceny należy: Czas oceny wydłuża:

Zgodnie z zaplanowanym terminem
rozstrzygnięto

proces dokonywania korekt
przez wnioskodawców,

prowadzenie korespondencji
osób oceniających z
wnioskodawcami.

Wnioskodawcy
pozytywnie
ocenili rozplanowanie
naborów.

trwał średnio nabór
wniosków. 

54% wnioskodawców
pozytywnie oceniło czas
naboru

42%
71 z 89 

konkursów 
101

naborów

151
dni
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dni
75 

rozbudować możliwości
systemu informatycznego

uprościć sposób rozdzielania
projektów



Systemy informatyczne wspierające wybór projektów

W ramach RPO WZ 2014-2020 funkcjonuje Lokalny System Informatyczny (LSI2014), który umożliwia podmiotom aplikującym
o wsparcie tworzenie wniosków o dofinansowanie on-line.

System LSI2014 wykorzystują wnioskodawcy aplikujący o wsparcie w ramach EFS i EFRR. Może on być elastycznie dostosowywany
do potrzeb obu funduszy.

MOCNE STRONY 
SYSTEMU LSI2014

OCENA ZAKRESU FUNKCJONALNOŚCI
SYSTEMU LSI2014

PROBLEMY W FUNKCJONOWANIU
SYSTEMU LSI2014

Warto rozważyć rozszerzenie
funkcjonalności LSI2014 o:

Wnioskodawcom najczęściej towarzyszyły
problemy z:

moduł korespondencji z
wnioskodawcami,

płynnością działania systemu,

zapisem wniosku / danych.

LSI2014 posiada wszystkie
funkcjonalności niezbędne w

procesie aplikowania o wsparcie.

Według wnioskodawców najważniejszymi
mocnymi stronami LSI2014 wniosków są:

system dostępny pod adresem:

Łatwość tworzenia
konta w serwisie

Wygoda wysyłania
wniosku

Wygoda dodawania
załączników

SYSTEM LSI2014
SŁUŻY PRZEDE

WSZYSTKIM DO:
https://beneficjent2014.wzp.pl/ 
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opracowania treści  
wniosku o dofinansowanie

wstępnego sprawdzenia
poprawności wniosku

przesłania wniosku  do
odpowiedniej instytucji

funkcje zwiększające integrację
z systemem SL2014,

funkcje sortowania wniosków
dla pracowników instytucji.

wnioskodawców napotkało
problemy techniczne przy

10% 

wypełnianiu wniosku o dofinansowanie.
Oznacza to, iż dosyć rzadko występują
problemy w funkcjonowaniu LSI2014. 



Kryteria wyboru projektów w  RPO WZ 2014-2020

Kryteria wyboru projektów to specjalnie dobrane wymiary oceny wniosków o dofinansowanie służące selekcji  
najlepszych projektów.

DOPUSZCZALNOŚCI

WYKONALNOŚCI

ADMINISTRACYJNOŚCI

JAKOŚCI

ZROZUMIAŁOŚĆ KRYTERIÓW WYBORU
PROJEKTÓW

FUNKCJE KRYTERIÓW WYBORU
PROJEKTÓW

POPRAWNOŚĆ KRYTERIÓW WYBORU
PROJEKTÓW

Kryteria wyboru projektów
stosowane w ramach RPO WZ
2014-2020 są kompletne, spójne i
racjonalne.

Tylko w przypadku niektórych
kryteriów wykryto słabości. W celu
ich wyeliminowania sformułowane
zostały konkretne rekomendacje
zmian.

Przeprowadzona analiza kryteriów
wyboru projektów nie ujawniła
znaczących problemów z ich
zrozumiałością.

selekcji projektów, które w jak
największym stopniu
przyczyniają się do realizacji
celów RPO WZ 2014-2020,

eliminowaniu projektów
niezgodnych z krajowymi i
unijnymi regulacjami prawnymi.

Kryteria wybory projektów służą: 

Kryteria służące wyeliminowaniu projektów, które nie
spełniają minimalnych warunków naboru.

Kryteria badające stopień przygotowania dokumentacji
pod kątem możliwości jej dalszej oceny.

Kryteria eliminujące  projektów, które nie są  
możliwe do realizacji w założonym kształcie.

Kryteria służące wyłonieniu najlepszych projektów, które
powinny uzyskać dofinansowanie.

KRYTERIA W
RAMACH  

RPO WZ 2014-
2020 MOŻEMY
PODZIELIĆ NA:

zidentyfikowano problemy ze
zrozumiałością dla wnioskodawców.

Dla

4%
kryteriów
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