
 
 

Załącznik do uchwały Nr 8/2016 

Komitetu Monitorującego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020   

z dnia 17 marca 2016 r. 

 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

 

Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią 

Natura 2000 

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne – poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe 

pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące ( z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie  szczegółowe nie dotyczy danego projektu).  

Lp.  Nazwa kryterium  Opis kryterium  Ocena  

1 Lokalizacja inwestycji  

 

Wymogi kryterium: 

Czy inwestycja realizowana jest w gminie, w której rozwój 

uwarunkowany jest siecią Natura 2000 ? (tj. gmina inne niż miejska,  

w której  udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni 

całkowitej jest wyższy od średniej dla EU27) 

TAK/NIE 

2 Potrzeby lokalnych 

środowisk 

 

Wymogi kryterium,  

Czy przedsięwzięcie wpisuje się w lokalną strategię rozwoju (LSR) lub 

inne lokalne programy/strategie? 

 

TAK/NIE 

3 Miejsca pracy  

 

Wymogi kryterium: 

Czy realizacja przedsięwzięcia spowoduje wzrost miejsc pracy u 

Wnioskodawcy? 

TAK/NIE 

4 Analiza popytu  

 

Wymogi kryterium: 

Czy przeprowadzona  przez Wnioskodawcę analiza popytu  potwierdza 

zapotrzebowanie rynkowe na produkt lub usługę, która będzie 

oferowana na rynku w wyniku realizacji projektu ? 

TAK/NIE 



 

 
Kryteria merytoryczne szczegółowe  (Kryteria różnicujące) – warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami punktowymi jest spełnienie 

wszystkich kryteriów merytorycznych dopuszczających  

 
Lp.  Nazwa kryterium  Opis kryterium  Maksymalna ilość punktów  

1 Wkład środków 

prywatnych 

 

Ocena kryterium: 

1 punkt za 1 p.p. podwyższenia wkładu własnego beneficjenta  

w odniesieniu do minimalnego wymaganego wkładu  

(maksymalnie 10 pkt.) 

 

Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium: 10 

 

10 

2 Publiczny koszt 

utworzenia nowego 

miejsca pracy 

 

Ocena kryterium: 

Podstawą przyznania punktów będzie publiczny koszt utworzenia 

miejsca pracy obliczany jako iloraz wartości wnioskowanej dotacji i 

deklarowanej liczby nowoutworzonych miejsc pracy (wartość 

zaokrąglana według reguł matematycznych do pełnych tysięcy zł) 

 

Skala punktowa  

Powyżej 234 i więcej – 0 pkt. 

218-233 – 4 pkt. 

175-217 – 8 pkt. 

146-174 – 12 pkt. 

132-145 – 16 pkt. 

117-131 – 20 pkt. 

102-116 – 24 pkt. 

88-101 – 28 pkt. 

73-87 – 32 pkt. 

59-72 – 36 pkt. 

0-58 – 40 pkt  

40 

3 Pobudzenie lokalnej 

przedsiębiorczości 

Ocena kryterium: 

10 pkt – Beneficjentem projektu jest mikroprzedsiębiorstwo posiadające 

siedzibę na terenie gminy objętej interwencją w ramach Działania 1.5, 

10 



 

które nie otrzymało dotychczas wsparcia w ramach RPOWP 2007-2013 

oraz RPOWP 2014-2020 (w zakresie interwencji EFRR), 

0 pkt – Beneficjenci nie spełniający powyższych warunków. 

4 Zielona gospodarka  

 

W ramach kryterium ocenione zostaną działania na rzecz rozwoju 

gospodarczego Wnioskodawcy silnie powiązane z względami 

środowiskowymi. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o zakres rzeczowy projektu. 

Czy w ramach realizacji przedsięwzięcia  Wnioskodawca podjął 

działania związane z redukcją emisji gazów i zanieczyszczeń, 

zwiększeniem efektywności wykorzystania energii i surowców, ochroną 

bioróżnorodności i ekosystemu?  

Kryterium weryfikowane w oparciu o zakres rzeczowy projektu. 

Działania z zakresu „zazieleniania gospodarki” mogą dotyczyć m.in. 

budowy obiektów samowystarczalnych pod względem energetycznym, 

zakupu maszyn i urządzeń wydajnych w zakresie energetycznym lub 

surowcowym,  energetykę odnawialną, a także produkcję technologii 

przyjaznej środowisku naturalnemu. 

 

Punkty przyznawane będą w zależności od podjętych w ramach 

realizacji projektu następujących elementów:  

 działania przyczyniające się do ograniczenia konsumpcji energii  

i zasobów naturalnych – 4 pkt 

 działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych – 4 

pkt 

 działania ograniczające ilość odpadów i zanieczyszczeń -4 pkt 

 działania przyczyniające się do ochrony ekosystemów  

i przywrócenia ich stanu pierwotnego – 4 pkt 

 

W ramach kryterium punkty podlegają sumowaniu. 

0 pkt. –projekt nie spełnia żadnego z ww. warunków 

16 

5 Udział powierzchni objętej 

NATURĄ 2000 

Podstawą oceny kryterium będzie lokalizacja inwestycji. W zależności 

od wartości procentowej powierzchni danej gmin objętej siecią 

NATURA 2000 w całkowitej powierzchni danej gminy. Im wyższy 

udział obszaru NATURA 2000, tym wyższa punktacja. 

Skala punktowa: 

14 



 

100 – 14 pkt. 

99-87 – 12 pkt. 

86-72 – 10 pkt. 

71-57 – 8 pkt. 

56-42 – 6 pkt. 

41-27 – 4 pkt. 

26-19 – 2 pkt. 

0-18 – 0 pkt. 

 

6 Wpływ projektu na 

dodatkowe obszary 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o zakres rzeczowy projektu. 

Czy w ramach realizacji projektu Wnioskodawca rozwinie istniejący 

produkt turystyczny lub wprowadzi ekoinnowacje? 
i
  

(Kwestia rozwoju produktów turystycznych dotycz jedynie 

Wnioskodawców, którymi są przedsiębiorstwa z sektora turystycznego).   

Punkty przyznawane będą w zależności od podjętych w ramach 

realizacji projektu następujących elementów:  

 rozwój sieciowego produktu turystycznego – 7 pkt 

 rozwój kompleksowego produktu turystycznego – 3 pkt.  

lub/i   

 ekoinnowacja produktowa – 6 pkt.  

 ekoinnowacja procesowa – 4 pkt. 

W ramach kryterium punkty podlegają sumowaniu. 

Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium: 10 

0 pkt. – projekt nie spełnia żadnego z ww. warunków  

10 

  Razem 100 

 
 

                                                           
 kryterium/pytanie cząstkowe do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych  


