Konsutrtacjeszczegółowychkryteriów rłyboru proj ektów
w r&m&chP|anórrydziałaniana rok 2011 w województwielubetrskim

W ramach prac nad Planami działaniana2011 rok dla Priorytetów komponentu regionalnego
Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja PoŚrednicząca zaprasza do ldziału
w kolejnym etapie konsultacji społecznych.
wyboru
Uprzejmie prosimy o zgjaszanie uwag w zakresie szczegóŁowych krleriów
projektów'' zaproponowanych w poszczęgólnych Kartach Działanujętych we wstępnej wersji
Planów działania na 2011 rok. Zmodyfikowane projekty kryteriów powinrty zawierać
również uzasadnienia kryteriów' które zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej
stanowią integralną częśÓkryteriów. W związku z licznymi trudnościamiinterpretacyjnymi
(co wynika z dotychczasowego doświadczeniaInstytucji PoŚredniczącej), wnikliwej ana|izie
poddawane będąjedynie propozycje kryteriów za.wierającezarówno uzasadnienie kryterium'
jak i uzasadnienie przesłanek zgjoszenia uwagi ze strony Wnioskodawcy (osoby
czy instytucji).
Ostateczny kształt Planów działania na rok 20II, uwzględniający wyniki konsultacji
społecznych, a takze stanowisko Instytucji Zarządząącej Po KL oraz Komisji Europejskiej
zostanie opracowany na początku września2010 roku.
Prosimy Państwa o ptzesytanie uwag do propozycji szczegółowych kryteriów wyboru
projektów jedynie drogą elektroniczną na adres defs@1ubelskie.pl, w terminie
do dnia 28 lipca 20.|'0 r., wył'ącznie na załączonym formu|arzu Konsu,ltacje spoteczne
szczegótowych kryteriów wyboru projektów w ramach Po KL.
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Szczegółowe kryteria wyboru projektów:
Krvteria dostepu - obowiązkowe dlą wszystkich projektodawców, podlegają weryfikacji podczas oceny
formalnej i/lub oceny merytorycznej wniosku. Projekty konkursowe, które nie spełniają kryteriów dostępu,
są odrzucane na etapie oceny formalnej (o ile weryfikacja kryteriów dostępu lub wybranych kryteriów dostępu
dokonywana jest na etapie oceny formalnej i nie przewidziano możliwościkorekjl lub uzupełnienia wniosku
w Ęm zakresie) lub na etapie oceny merytorycznej;projekty systemowe- kierowąne sądo poprawy.
Kryterią strątegiczne - zaldadają preferencje pewnych Ępów projektów, co oznctcząprzyznąnie w trakcie oceny
merytorycznej spełniającymje wnioskom premii punktowej, w wysokościmąlcrymalnie 40 punktów. Premia
za spełnianie kryteriów strategicznych dolicząną jest do końcowej oceny projektu spełniającego minimum
punktowe, tj. co najmniej 60 punktów, a takżeprzynajmniej 600ń punktów w poszczególnych punktach oceny
merytorycznej. Każdemu kryterium strategicznemuprzypisywane sąwagi punktowe (nie mniej niż 5 punktów).
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