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Załącznik nr 14 do Regulaminu  

konkursu nr RPWM.06.01.01-IŻ.00-28-001/16(…) 
 z 25 lutego 2016 r. 

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punkto wych i premiuj ących wyboru projektów w ramach  
Działania 6.1 infrastruktura kultury Poddziałania 6 .1.1 dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Op eracyjnego 
Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE – PUNKTOWE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. Analiza popytu Ocenie będzie podlegać prognozowany wzrost popytu na 
usługi produkowane przez zrealizowany projekt. Wzrost 
popytu należy wyliczyć odejmując od liczby osób 
korzystających z oferty instytucji (beneficjenta projektu) w 
ciągu pełnego roku po realizacji projektu – liczbę osób 
korzystającą z oferty instytucji (beneficjenta projektu) w ciągu 
ostatniego pełnego roku przed realizacją projektu. 

Przeprowadzona analiza popytu wykazuje zapotrzebowania 
na dany projekt, poprzez oszacowanie na bazie wiarygodnych 
źródeł szacowanej liczby dodatkowych odwiedzających. 
Analiza popytu została przeprowadzona w sposób poprawny i 
jest wiarygodna, wnioski poparte są wynikami badań 
zewnętrznych (ankiety lub inny rodzaj badań wykonane przez 
firmę zajmująca się badaniem rynku). Wynikiem analizy 
powinna być wartość większa od zera. Uzyskane wyniki dla 
projektów w ramach danego konkursu spełniających 
powyższe warunki zostaną uszeregowane malejąco według 
liczby osób stanowiących prognozowany przyrost popytu.  

Kryterium punktowe – przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania. 

 
Za spełnienie tego kryterium projekt może 
otrzymać od 2 do 8 pkt (maksymalnie) 
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W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 
8 pkt – 1 kwartyl (najwyższe wartości) 
6 pkt – 2 kwartyl 
4 pkt – 3 kwartyl 
2 pkt – 4 kwartyl (najniższe wartości). 

2. Efektywność kosztowa 
zwiększenia o 1 osobę 
oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego 
oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne 

W ramach kryterium ocenie podlega średni umowny koszt 
jednostkowy uzyskania 1 jednostki wskaźnika produktu w 
projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem 
jednostkowym zaplanowanym w Programie. Umowny koszt 
jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości wskaźnika 
w Programie wyniósł 480 zł/os. i będzie on stanowił punkt 
odniesienia podczas oceny projektów tym kryterium: 
− Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 50% 

średniego kosztu (do 239 zł/szt. włącznie) – 8 pkt 
− Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 

50% i niższym niż 75% średniego kosztu (od  240 do 
359zł/szt. włącznie) – 6 pkt 

− Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 
75% i niższym niż 100% średniego kosztu (od 360 do 479 
zł/szt. włącznie) – 4 pkt 

− Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 
100% i niższym niż 125% średniego kosztu (od 480 do 
599 zł/szt. włącznie) – 2 pkt 

− Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub     
równym 125% średniego kosztu (600 zł/szt. i więcej) – 0 
pkt 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania. 
 
Za spełnienie tego kryterium projekt może 
otrzymać od 0 do 8 pkt (maksymalnie) 

3. 

Wzrost zatrudnienia 

Ocenie podlega planowany w wyniku realizacji projektu 
wzrost zatrudnienia u Wnioskodawcy (w przypadku projektów 
partnerskich liczone łącznie dla wszystkich partnerów). 
Projekt musi wykazać wzrost zatrudnienia netto. Oznacza to, 
że wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu może mieć 
miejsce wyłącznie w przypadku jednoczesnego utrzymania 
poziomu zatrudnienia wykazanego jako podstawa wyliczenia 
wzrostu. Wzrost liczony jest na koniec realizacji projektu 
w porównaniu do  ostatniego roku obrotowego przed dniem 
złożenia wniosku o dofinansowanie. Do zatrudnienia wliczane 
są wszystkie etaty z wyłączeniem: 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania. 
Projekt może otrzymać od 0 do 6 punktów 
(maksymalnie). 
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− osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub 
umowy zlecenia, 

− osób wykonujących pracę nakładczą, 
− uczniów, którzy zawarli z firmą umowę o naukę zawodu lub 

przyuczenie do wykonywania pracy, 
− osób korzystających w trakcie ostatnich 12 miesięcy z 

bezpłatnych urlopów wychowawczych w wymiarze powyżej 
3 miesięcy. 

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 
− 0 pkt – do 1 etatu  
− 4 pkt – pow. 1 do 4 etatów  
− 5 pkt – pow. 4 do 6 etatów  
– 6 pkt – pow. 6 etatów  

4. 

Znaczenie obiektu dla 
regionalnego dziedzictwa 
kulturowego 

Ocenie będzie podlegać forma ochrony zabytków objętych 
projektem. Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli 
przynajmniej jeden obiekt spełnia poniższy warunek. Punkty 
przyznane za kryterium wynikają ze spełnienia warunku 
najbardziej punktowanego. W ramach kryterium można 
przyznać następujące punkty: 
8 pkt – obiekty wpisane do rejestru zabytków albo stanowiące 
park kulturowy 
4 pkt – obiekty objęte innymi formami ochrony: obiekty 
wpisane do gminnych ewidencji zabytków, obiekty objęte w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
ochroną konserwatorską 
0 pkt - obiekty nie objęte żadną formą ochrony, ale posiadają 
udokumentowaną wartość zabytkową 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania. 
 
Za spełnienie tego kryterium projekt może 
otrzymać od 0 do 8 pkt (maksymalnie) 

5. 

Poziom wkładu własnego 
 

Ocenie podlega zadeklarowany przez Wnioskodawcę poziom 
wkładu 

własnego wg następującej punktacji: 

W odniesieniu do projektów bez pomocy publicznej: 

do 15 % - 0 pkt 

pow. 15-16 % - 3 pkt 

pow. 16-17 % -4 pkt 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania. 
 
Za spełnienie tego kryterium projekt może 
otrzymać od 0 do 5 pkt (maksymalnie) 
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pow. 17 % - 5 pkt 

W odniesieniu do projektów z pomocą publiczną: 

50 % – 0 pkt 

pow. 50-52 % – 3 pkt 

pow. 52-54 % – 4 pkt 

pow. 54 % – 5 pkt 
6. 

Gotowość projektu do 
realizacji 

 
Kryterium punktuje projekty gotowe do realizacji, tj.: 
0 pkt – gdy brak gotowości 
2 pkt – gdy projekt posiada pozwolenia/zgłoszenia na budowę 
3 pkt – gdy projekt ma ogłoszone postępowania przetargowe/ 
upublicznione zaproszenie do składania ofert (w trybie 
konkurencyjnym) 
4 pkt – gdy projekt ma wybranego wykonawcę robót 
budowlanych 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania.  
Za spełnienie tego kryterium projekt może 
otrzymać od 0 do 4 punktów (maksymalnie)  
  

7. 

Kompleksowość 
proponowanych działań 
inwestycyjnych. 

W ramach kryterium punktowane są projekty wykazujące się 
dużą kompleksowością działań, przyczyniające się do 
rozwinięcia istniejących funkcji lub wprowadzenia nowych 
funkcji zarówno dla Wnioskodawcy jak i odbiorcy. Ocenie 
podlega czy w wyniku realizacji projektu nastąpi zmiana 
sposobu udostepnienia/prezentacji obiektów zabytkowych w 
wyniku realizacji projektu o dotychczas nie stosowane w 
jednostce techniki oparte o innowacyjne rozwiązania 
organizacyjne, techniczne i technologiczne oraz poprawy 
stanu ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego. 
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 
5 pkt – projekt przyczynia się do poprawy dostępności do 
dziedzictwa kulturowego, z czego za udostępnienie nowych 
powierzchni do odwiedzania – 3 pkt, budowanie świadomości, 
tożsamości – 1 pkt, edukację dotyczącą dziedzictwa 
kulturowego – 1 pkt 
1 pkt – poprawa stanu ochrony obiektów dziedzictwa 
kulturowego np. zabezpieczenia przeciwpożarowe, 
przeciwwłamaniowe itp. 
1 pkt – w ramach projektu zastosowano innowacyjne 
rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne 

Kryterium punktowe –przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Za spełnienie tego kryterium projekt może 
otrzymać od 0 do 7 pkt (maksymalnie) 
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0 pkt – realizacja projektu nie wpływa na zwiększenie 
funkcji/oferty obiektu/-ów dziedzictwa kulturowego. 
Za spełnienie każdego z warunków punkty sumuje się 

8. 

Wpływ na rozwiązanie 
wszystkich 
zdiagnozowanych 
problemów kluczowych 
interesariuszy. 

Ocenie będzie podlegać rozwiązanie przez projekt wszystkich 
naglących problemów kluczowych interesariuszy. 

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

0 pkt – projekt przyczynia się do rozwiązania  wybranych 
problemów kluczowych interesariuszy w obszarze objętym 
projektem 

1 pkt – projekt przyczynia się do rozwiązania wszystkich 
zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy w 
obszarze objętym projektem 

Kryterium punktowe –przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 

Za spełnienie tego kryterium projekt może 
otrzymać od 0 do 1 pkt (maksymalnie) 
 

9. 

Realizacja kilku 
komplementarnych celów. 

Ocenie będzie podlegać realizowanie przez projekt kilku 
różnych, ale uzupełniających się celów wynikających z 
analizy sytuacji problemowej  

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

0 pkt – projekt realizuje jeden cel  

1 pkt – projekt realizuje kilka uzupełniających się celów 
wymagających odrębnych działań. 

Kryterium punktowe –przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Za spełnienie tego kryterium projekt może 
otrzymać  od 0 do 1 pkt (maksymalnie) 

 
KRYTERIA MERYTORYCZNE – PREMIUJĄCE 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. 
 
 

Zgodność projektu  
z zasadami horyzontalnymi 
wynikającymi z RPO WiM 
2014-2020 

Preferowane będą projekty spełniające zasady horyzontalne, 
w szczególności: 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 
kryterium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania ale ma charakter 
premiujący (przy czym przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania). 
 

− kryterium wykorzystania nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK), 

Kryterium premiuje wykorzystanie 
systemów informatycznych oraz zdolności 
do użytkowania usług telekomunikacyjnych. 
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W ramach kryterium można przyznać 
następujące punkty: 

0 pkt – projekt nie wykorzystuje 
nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK) 

1 pkt – dzięki projektowi przygotowane 
zostaną systemy informatyczne i zwiększy 
się zdolność do ich użytkowania i/lub 
nastąpi wykorzystanie usług 
telekomunikacyjnych do przekazywania i 
zdalnego przetwarzania informacji (np. 
wykorzystuje technologie ICT do celów 
marketingu terytorialnego lub wpisuje się w 
systemy informacji turystycznej innych 
podmiotów). 

− kryterium komunikacji z interesariuszami 

Kryterium premiuje budowanie dowolnej 
formy komunikacji, kontaktu, wymiany 
informacji między osobami, instytucjami i 
firmami na zasadzie partnerstwa, która 
zapewni ich aktywny udział w 
przygotowaniu projektu oraz branie ich 
zdania pod uwagę podczas podejmowania 
kluczowych decyzji dotyczących projektu. 

W ramach kryterium można przyznać 
następujące punkty: 

0 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli 
dotyczy) nie zapewnili komunikację z 
interesariuszami projektu w powyższy 
sposób  

1 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli 
dotyczy) zapewnili komunikacji z 
interesariuszami projektu w powyższy 
sposób 

− efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów 
naturalnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych 
środowisku 

Kryterium premiuje  efektywne i racjonalne 
wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz 
stosowanie rozwiązań przyjaznych 
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środowisku. 

W ramach kryterium można przyznać 
następujące punkty: 

0 pkt – w projekcie nie przewidziano działań 
efektywnie i racjonalnie wykorzystujących 
zasoby naturalne i stosujących rozwiązania 
przyjazne środowisku 

1 pkt – w projekcie przewidziano 
nowoczesne, energooszczędne 
rozwiązania techniczne i technologiczne 
zmniejszające koszty eksploatacyjne i 
wpływ na środowisko, w tym wykorzystuje 
techniki architektury bioklimatycznej (np. 
stosowanie jak najmniej energii i 
niepowodowanie niepotrzebnych 
uszkodzeń środowiska naturalnego, 
minimalizowanie ilość odpadów, 
niestosowanie materiałów z zagrożonych 
gatunków lub obszarów, szczególne 
traktowanie zieleni i życia fauny, 
wykorzystania wód zewnętrznych 
(opadowych, roztopowych), likwidacja 
źródeł hałasu, wibracji). 

− kryterium stosowania klauzul społecznych w 
zamówieniach.  
 

Kryterium premiuje założone we wniosku o 
dofinansowanie wykorzystanie przy 
wyborze oferentów – obok jakości i ceny – 
także kryteriów odnoszących się do kwestii 
społecznych ( dopuszczonych przez prawo 
zamówień publicznych).  

W ramach kryterium można przyznać 
następujące punkty:  

0 pkt – w zamówieniach realizowanych/ 
planowanych do realizacji w ramach 
projektu nie wskazano, czy wśród kryteriów 
wyboru oferentów będą kryteria odnoszące 
się do kwestii społecznych  
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1 pkt – w zamówieniach realizowanych/ 
planowanych do realizacji w ramach 
projektu zobowiązano się do stosowania 
kryteriów odnoszących się do kwestii 
społecznych, w tym zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnościami 
  

2. 

Doświadczenie w realizacji 
podobnych projektów 

Weryfikowane będzie doświadczenie Wnioskodawcy i/lub 
partnerów w realizacji podobnych projektów lub 
przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich 
od roku 2007. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 
kryterium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania ale ma charakter 
premiujący (przy czym przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania). 

W ramach kryterium można przyznać 
następujące punkty: 

0 pkt –  Wnioskodawca i partnerzy (jeśli 
dotyczy) nie posiadają doświadczenia w 
realizacji podobnych projektów lub 
przedsięwzięć 

1 pkt –   Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli 
dotyczy) zrealizowali (zakończyli i rozliczyli) 
przynajmniej jeden  podobny projekt lub 
przedsięwzięcie współfinansowane ze 
środków europejskich od roku 2007 

3. 

Komplementarność projektu 

Weryfikowana będzie komplementarność projektu z innymi 
przedsięwzięciami  już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub 
wybranych do realizacji i współfinansowanych ze środków 
zagranicznych i polskich m.in. funduszy europejskich, 
kontraktów wojewódzkich, dotacji celowych itp. od 2007 roku. 
Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 
kryterium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania ale ma charakter 
premiujący (przy czym przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
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partnerstwach i innych formach współpracy (na mocy: 
porozumień, umów, listów intencyjnych), a także projekty 
kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji 
problemu na danym obszarze). 

uzyskania dofinansowania). 

W ramach kryterium można przyznać 
następujące punkty (punkty sumują się do 6 
pkt): 

1 pkt – projekt jest realizowany w 
partnerstwie lub innej formie współpracy 

2 pkt –   projekt jest końcowym elementem 
wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej 
infrastrukturze na danym obszarze 

1 pkt – projekt bezpośrednio wykorzystuje 
produkty bądź rezultaty innego projektu 

1 pkt –  projekt pełni łącznie z innymi 
projektami tę samą funkcję, dzięki czemu w 
pełni wykorzystywane są możliwości 
istniejącej infrastruktury 

1 pkt – projekt łącznie z innymi projektami 
jest wykorzystywany przez tych samych 
użytkowników 

4. Wydłużenie sezonu 
turystycznego na obszarze 
projektu 

Ocenie będzie podlegać, czy w projekcie przedstawiono 
wyniki badania, zgodnie z  którym projekt przyczyni się do 
wydłużenia sezonu turystycznego na obszarze objętym 
projektem o więcej niż 1 miesiąc 

 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 
kryterium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania ale ma charakter 
premiujący (przy czym przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania). 

W ramach kryterium można przyznać 
następujące punkty: 

0 pkt – projekt nie przyczyni się do 
wydłużenia sezonu turystycznego na 
obszarze objętym projektem o więcej niż 1 
miesiąc  

1 pkt – projekt przyczyni się do wydłużenia 
sezonu turystycznego na obszarze objętym 
projektem o więcej niż 1 miesiąc  
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5. Wykorzystanie innych źródeł 
finansowania 

Ocenie będzie podlegać wykorzystanie innych źródeł 
finansowania działań w projekcie niż wkład własny, unijny, 
kredyty i pożyczki. 

  

Kryterium fakultatywne – spełnienie 
kryterium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania ale ma charakter 
premiujący (przy czym przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania). 

W ramach kryterium można przyznać 
następujące punkty: 

0 pkt – projekt nie wykorzystuje innych 
źródeł finansowania działań w projekcie niż 
wkład własny, unijny, kredyty i pożyczki 

1 pkt – w projekcie wykorzystano inne 
źródła finansowania działań w projekcie niż 
wkład własny, unijny, kredyty i pożyczki 

6. 

Obszary Strategicznej 
Interwencji 

Weryfikowane będzie, czy projekt realizowany jest na 
obszarze strategicznej interwencji – OSI „Obszary 
wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji”  

Kryterium fakultatywne – spełnienie 
kryterium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania ale ma charakter 
premiujący (przy czym przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania). 

W ramach kryterium można przyznać 
następujące punkty: 

0 pkt – jeżeli obszar realizacji projektu nie 
znajduje się na terenie OSI „Obszary 
wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji”,  

2 pkt – jeżeli projekt realizowany na OSI 
„Obszary wymagające restrukturyzacji i 
rewitalizacji”. 

7. Projekt wynika z lokalnego 
programu rewitalizacji  

 
Weryfikowane jest, czy projekt stanowi element spójnej 
koncepcji zmierzającej do kompleksowej rewitalizacji obszaru 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 
kryterium nie jest konieczne do przyznania 
dofinansowania ale ma charakter 
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wyznaczonego w lokalnym programie rewitalizacji zgodnie z 
wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
rewitalizacji obszarów zdegradowanych  
 
 

premiujący 
 

W ramach kryterium można przyznać 
następujące punkty: 

2 pkt – w dokumentacji wykazano, że 
projekt stanowi element spójnej koncepcji 
zmierzającej do kompleksowej rewitalizacji 
obszaru wyznaczonego w lokalnym 
programie rewitalizacji  

0 pkt – projekt nie stanowi elementu spójnej 
koncepcji zmierzającej do kompleksowej 
rewitalizacji obszaru wyznaczonego w 
lokalnym programie rewitalizacji 

 
 
 


