Kryteria oceny merytorycznej projektów FMP Interreg V A
Kriterien der inhaltlichen Bewertung von FKP-Projekten
Wniosek realizuje cele Programu i Funduszu Małych Projektów / Projekt stimmt mit den Zielen
des Programms und des Fonds für kleine Projekte überein -1
0 pkt. Nie spełnia.
Keine Übereinstimmung.
2 pkt. Wydarzenia o charakterze otwartym,
Das Projekt ist Bestandteil einer größeren,
będące częścią większej całości lub cel
offenen Veranstaltung oder die Zielerreichung
jest słabo określony.
ist unzureichend dargestellt.
4 pkt
Wniosek realizuje cele
Das Projekt realisiert die Ziele des
funduszu/programu w sposób dobry.
Fonds/Programms gut.
6 pkt. Wniosek realizuje cele
Das Projekt trägt sehr gut zur Zielerreichung des
funduszu/programu w sposób bardzo
Fonds/ Programms bei (z. B. neue Partnerschaft,
dobry. Nowe partnerstwo, innowacyjny innovatives Thema der Zusammenarbeit,
temat współpracy, innowacje w
Innovationen im Projekt).
projekcie.

Wpływ projektu na wzmocnienie współpracy transgranicznej – efekt transgraniczny/ Projekt
stärkt grenzübergreifende Zusammenarbeit – grenzübergreifende Wirkung - 2
0 pkt. Brak planowanej współpracy w
Keine weitere Zusammenarbeit geplant.
przyszłości.
2 pkt. Planowana współpraca w przyszłości,
Künftige Zusammenarbeit geplant, aber noch
ale brak konkretnych informacji (np.
nicht konkretisiert (z. B. bei erstmaliger
świeżo zainicjowana współpraca).
Zusammenarbeit der Partner).
4 pkt
Partnerzy posiadają konkretne plany
Es sind weitere gemeinsame, bereits
dotyczące kolejnych, wspólnych
konkretisierte Projekte geplant.
projektów
6 pkt. Partnerzy planują dalsze wspólne
Es sind weitere gemeinsame Projekte geplant,
projekty, powstaną nowe partnerstwa,
es entstehen neue Partnerschaften, Mitwirkung
przewidziany jest współudział kolejnych weiterer Partner im Projekt. Gemeinsame
partnerów w projekcie. Wspólne
Nutzung/Einsatz der Projektergebnisse.
wykorzystanie wyników projektu.

Plan działań jest przejrzysty i możliwy do wykonania / schlüssiges, umsetzbares Konzept - 3
0 pkt. Plan działań jest nieprzejrzysty i
Konzept ist nicht schlüssig bzw. nicht
niemożliwy do wykonania (np. brak
realisierbar (z.B. keine Chronologie,
chronologii, nierealne terminy działań). unrealistische Termine der Aktivitäten )
1 pkt. Opis zawiera podstawowe informacje
Beschreibung enthält grundsätzliche Angaben
(przygotowanie, realizacja), brak
(Vorbereitung, Durchführung), fehlende
przejrzystości w działaniach.
Transparenz der Aktivitäten.
2 pkt
Plan działań przejrzysty, możliwy do
Plan der Aktivitäten transparent und
wykonania (szczegółowy opis etapów
durchführbar (detaillierte Beschreibung der
projektu m.in.: terminy, miejsca, ilości,
Projektetappen u.a. Termine, Orte, Anzahl,
uczestnicy).
Teilnehmer).
3 pkt. Plan działań przejrzysty, możliwy do
Plan der Aktivitäten transparent und
wykonania. Spójność działań projektu z durchführbar. Beantragte Kosten stimmen mit
budżetem. Koszty są współmierne do
den Projektaktivitäten überein und sind
zaplanowanych działań.
angemessen.

Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi UE/ das Projekt trägt zur Umsetzung der
horizontalen EU-Politikfelder bei - 4
0 pkt. Negatywny wpływ.
Negative Auswirkung.
1 pkt. Projekt ma neutralne oddziaływanie.
Das Projekt wirkt sich neutral aus.
2 pkt
Projekt ma pozytywne oddziaływanie na Projekt wirkt sich positiv auf die horizontalen
polityki horyzontalne (min. jedna
Politiken (mindestens eine Politik) aus.
polityka).
3 pkt. Projekt ma pozytywne oddziaływanie na Projekt wirkt sich positiv auf horizontale
polityki horyzontalne ( min. dwie
Politiken (mindestens zwei Politiken) aus
polityki) lub tematem przewodnim
oder Thema des Projektes ist eine der
projektu jest jedna z polityk
horizontalen Politiken der EU.
horyzontalnych UE.

Udział partnera projektu w aktualnym projekcie / Beteiligung des Projektpartners am aktuellen
Projekt - 5
0 pkt. Brak udziału przy organizacji i realizacji
Keine Zusammenarbeit bei der
projektu.
Projektvorbereitung und -durchführung.
1 pkt. Udział partnera przy planowaniu i
Mitwirkung des Partners bei der Planung und
realizacji wydarzenia.
Durchführung des Projektes.
2 pkt
Wspólna organizacja i realizacja
Gemeinsame Planung, Organisation und
wydarzenia.
Durchführung des Ereignisses.
3 pkt. Aktywny udział partnera na każdym
Aktive Mitwirkung des Partners auf jeder Etappe
etapie działań. Projekt realizowany po
der Aktivitäten. Projekt wird auf beiden Seiten
obu stronach granicy i/lub wspólny
der Grenze umgesetzt und/oder ein
zespół koordynacyjny.
gemeinsames Koordinierungsteam bestimmt.

Budżet sporządzony w EUR, efektywny, zaplanowane wydatki są kwalifikowane, niezbędne /
Kosten (in EUR) sind förderfähig und angemessen - 6
0 pkt. Budżet jest nieefektywny, koszty nie
Haushalt ist ineffizient, Kosten widerspiegeln
odzwierciedlają działań w projekcie,
keine Projektaktivitäten, fehlende Begründung
brak uzasadnienia dla planowanych
geplanter Kosten.
kosztów.
1 pkt. Stawki nierynkowe, nieekonomiczne lub Kosten nicht marktüblich, unwirtschaftlich oder
koszty nie mają uzasadnienia w
stimmen nicht mit den geplanten Aktivitäten
planowanych działaniach.
überein.
Dominująca kategoria kosztów (np.
Vorherrschende Kostenkategorie ( z.B.
zakup/wynajem sprzętu, honoraria),
Erwerb/Miete der Ausrüstung, Honorare),
niewspółmierna do zaplanowanych
unangemessen für geplante Aktivitäten bzw.
działań lub zawyżony koszt jednostkowy überhöhte Kosten pro Projektteilnehmer
na uczestnika projektu.
2 pkt. Koszty kwalifikowane i uzasadnione.
Kosten förderfähig und begründet.
3 pkt. Koszty kwalifikowane. Budżet jest
Kosten förderfähig; Haushalt effizient,
efektywny, ekonomiczny, wydatki
wirtschaftlich, Ausgaben unentbehrlich und
niezbędne oraz współmierne do
angemessen für die geplanten Aktivitäten.
zaplanowanych działań.

Zachowanie proporcji polsko-niemieckich uczestników (wskaźniki projektu) / ausgewogenes
Verhältnis der deutsch-polnischen Teilnehmer (Indikatoren) - 7
0 pkt. Projekt zakłada udział poniżej 20
Weniger als 20 Teilnehmer am Projekt und/oder
uczestników lub/i poniżej przyjętej
schlechter als ein Teilnehmerverhältnis 1:3
proporcji 1:3.
1 pkt. Proporcje uczestników 1:3.
Teilnehmerverhältnis 1:3
2 pkt
Proporcje uczestników 1:2.
Teilnehmerverhältnis 1:2
3 pkt. Proporcje uczestników 1:1.
Teilnehmerverhältnis 1:1

Komunikacja i promocja UE oraz Programu INTERREG VA zgodna z Wytycznymi dla
wnioskodawców FMP /Őffentlichkeitsarbeit und Information über die EU-Förderung aus dem
INTERREG VA –Programm entsprechend den Förderbedingungen für Antragsteller FKP- 8
0 pkt. Brak przestrzegania obowiązujących w
Nichteinhaltung der im Kooperationsprogramm
Programie Współpracy przepisów dot.
geltenden Publizitätsvorschriften.
informowania i promocji.
1 pkt. Przestrzegania obowiązujących w
Einhaltung der im Kooperationsprogramm
Programie Współpracy przepisów dot.
geltenden Publizitätsvorschriften im
informowania i promocji w
Mindestgrad – Hinweis auf der Website des
podstawowym zakresie – informacja na Begünstigten oder bei der Ausgestaltung des
stronie internetowej Beneficjenta lub
Veranstaltungsortes.
oznakowanie miejsca realizacji
wydarzenia.
2 pkt
Adekwatne działania promocyjne
Gezielte Informationen zum Projekt und zur
projektu np. plakaty, ulotki, baner.
Förderung, z. B. mittels Plakate, Flyer, Banner.
3 pkt. Adekwatne działania promocyjne dot.
Gezielte Informationen zum Projekt und zur
projektu i źródła wsparcia lub/i
Förderung und / oder vielfältige
różnorodne działania promocyjne, które Publizitätsaktivitäten die ein breites Publikum
dotrą do szerokiej grupy docelowej.
erreichen.

