
1 
 

 

 
 

 
Załącznik nr 13 do Regulaminu  

konkursu nr RPWM.09.02.00-IZ.00-28-001/16(…) 
 z 28 kwietnia 2016 r. 

 

Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowyc h i premiuj ących wyboru projektów w ramach Działania 9.2 
Infrastruktura socjalna Regionalnego Programu Opera cyjnego Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

  

KARTA OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PUNKTOWYCH I P REMIUJĄCYCH WYBORU PROJEKTÓW  

 

Oś Priorytetowa :………………………………………………………………………………...……………………………………………………………… 

Działanie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr wniosku: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł projektu: ………………………………………………………………………………………………………...………………………………………… 

Wnioskodawca: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wnioskowana kwota dofinansowania środkami publicznymi: ………………………………………………………………………………………… 

Data wpływu wniosku: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ID wniosku: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Lp. KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA  
PRZYZNANA 
PUNKTACJA  UZASADNIENIE EKSPERTA  

 KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE  

1. 

Wpływ na jakość 
użytkowania, 
skuteczność usług oraz 
bezpieczeństwo 
użytkowników. 

Projekt może otrzymać od 0 do 16 pkt: 
6 pkt – projekt obejmuje rozwiązania 

kompleksowe mające na celu 
usamodzielnienie ekonomiczne osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i 
osiągnięcie zdolności do samodzielnego 
funkcjonowania w społeczeństwie. 

4 pkt – projektodawca podpisał porozumienie1 
z instytucjami rynku pracy lub 
organizacjami pracodawców lub 
organizacjami pozarządowymi 
wspomagającymi usługi społeczne dla 
dzieci, dorosłych lub osób starszych, 
dzięki któremu usługi świadczone przez 
projektodawcę będą bardziej skuteczne 
(np. więcej osób uzyska pracę lub będzie 
potrafiło funkcjonować w społeczeństwie). 

2 pkt – projekt obejmuje rozwiązania w 
infrastrukturze ułatwiające stosowanie 
podejścia zindywidualizowanego do 
użytkowników. 

2 pkt – projekt obejmuje rozwiązania 
kompleksowe mające na celu pełne 
usamodzielnienie ekonomiczne osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 
lub osiągnięcie zdolności do 
samodzielnego funkcjonowania w 
społeczeństwie. 

1 pkt – projekt obejmuje wykorzystanie strony 
internetowej lub innych narzędzi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Zakres porozumienia zawiera m.in. zasady współpracy, oczekiwane rezultaty (np. udział w pracodawców w szkoleniach dla beneficjantów pomocy społecznej), przygotowanie 
programów szkoleń/ kursów dla beneficjentów pomocy społecznej, pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia 
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informacyjno-komunikacyjnych w celu 
oceny poziomu satysfakcji użytkowników 
(opiekunów, podopiecznych) z 
otrzymanych usług. 

1 pkt – projekt obejmuje instalację systemów 
monitoringu i zabezpieczenia infrastruktury 
wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń. 

Punkty w ramach kryterium podlegają 
sumowaniu. 

2. Efektywność kosztowa. 

Projekt może otrzymać od 0 do 5 pkt.  
 
Ocena dokonywana będzie porównawczo, wg 
następującego wzoru: 
(Ek0 x 5)/Ekn 
Gdzie: 
Ek0 = Poziom wskaźnika obliczony dla 
ocenianego 
wniosku o dofinansowanie 
Ekn = Poziom wskaźnika obliczonego dla 
wniosku (złożonego w tym samym konkursie) o 
najwyższym poziomie wskaźnika. 

 

 
 
 
 
 

3. 
 

Efektywność docierania 
do grup 
defaworyzowanych.    

Projekt może otrzymać od 0 do 6 pkt 
(maksymalnie): 

6 pkt – wartość wskaźnika w projekcie wynosi 
powyżej 75%; 

4 pkt – wartość wskaźnika w projekcie wynosi 
powyżej 50%, ale nie więcej niż 75%; 

2 pkt – wartość wskaźnika w projekcie wynosi 
powyżej 25%, ale nie więcej niż 50%; 

0 pkt – wartość wskaźnika w projekcie wynosi 
nie więcej niż 25%. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu 

 

 
 
 
 
 
 

4. 
Dostępność usług 
społecznościowych. 

Projekt może otrzymać 0 - 6 pkt: 
6 pkt – więcej niż 75% grupy docelowej może 

dotrzeć w czasie krótszym niż 40 minut. 
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4 pkt – od 51% do 75% grupy docelowej może 
dotrzeć w czasie krótszym niż 40 minut. 

2 pkt – od 26% do 50% grupy docelowej może 
dotrzeć w czasie krótszym niż 40 minut. 

0 pkt – maksymalnie 25% grupy docelowej 
może dotrzeć w czasie krótszym niż 40 
minut. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu 

5. Gotowość projektu do 
realizacji. 

Projekt może otrzymać 0 - 4 pkt: 
0 pkt – brak gotowości, 
2 pkt – projekt posiada pozwolenia/zgłoszenia 

na budowę,  
3 pkt – projekt ma ogłoszone postępowania 

przetargowe/ upublicznione zaproszenie 
do składania ofert (w trybie 
konkurencyjnym); 

4 pkt – projekt ma wybranego wykonawcę 
robót budowlanych i jest gotowy do 
realizacji, lub nie wymaga żadnych 
pozwoleń i jest gotowy do realizacji. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu 

 

 

6. 

Poziom bezrobocia w 
powiecie, na obszarze 
którego ulokowany 
jest obiekt.   

Projekt zawsze otrzymuje liczbę punktów > 0.  
Maksymalnie może otrzymać 6 pkt.: 
Punktacja przyznawana jest wg 
następującego wzoru: 
Stopa bezrobocia w powiecie, w którym 
zlokalizowany jest obiekt, wyrażona liczbowo 
do dwóch miejsc po przecinku x 20 pkt. 

 

 

7. Poziom wkładu 
własnego. 

Projekt może otrzymać od 0 do 3 pkt: 
Poziom wkładu własnego: 

− pow. 0 do 2 pkt proc. powyżej minimalnego 
poziomu wkładu własnego – 1 pkt 

− pow. 2 do 4 pkt proc. powyżej minimalnego 
poziomu wkładu własnego – 2 pkt 
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− pow. 4 pkt proc.  powyżej minimalnego 
poziomu wkładu własnego – 3 pkt. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu. 

8. 

Wpływ na rozwiązanie 
wszystkich 
zdiagnozowanych 
problemów kluczowych 
interesariuszy. 

Projekt może otrzymać od 0 do 1 pkt 
(maksymalnie): 
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. 

 

 

9. 
Realizacja kilku 
komplementarnych 
celów. 

Projekt może otrzymać od 0 do 1 pkt 
(maksymalnie): 

0 pkt – projekt realizuje jeden cel,   
1 pkt – projekt realizuje kilka uzupełniających 

się celów wymagających odrębnych 
działań. 

 

 

                                                                                                                             
SUMA:    

 KRYTERIA MERYTORYCZNE PREMIUJĄCE  

1. 
 
 

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

Projekt może otrzymać od 0 do 1 pkt  
0 pkt – projekt nie wykorzystuje nowoczesnych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(TIK), 

1 pkt – dzięki projektowi zostaną przygotowane 
systemy informatyczne i zwiększy się 
zdolność do ich użytkowania i/lub nastąpi 
wykorzystanie usług telekomunikacyjnych 
do przekazywania i zdalnego 
przetwarzania informacji. 
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Projekt w tym kryterium może otrzymać od 0 
do 3 pkt. 
0 pkt – Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli 

dotyczy) nie odprowadza lub nie będzie 
odprowadzać żadnego 
z podatków w województwie warmińsko-
mazurskim z listy wskazanej w opisie 
znaczenia kryterium zawartego w Karcie z 
definicjami kryteriów merytorycznych 
punktowych i premiujących wyboru 
projektów. 

1 pkt - Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli 
dotyczy) odprowadza lub będzie 
odprowadzać w województwie warmińsko-
mazurskim jeden podatek z listy 
wskazanej w opisie znaczenia kryterium 
zawartego w Karcie z definicjami kryteriów 
merytorycznych punktowych i 
premiujących wyboru projektów. 

2 pkt - Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli 
dotyczy) odprowadza lub będzie 
odprowadzać w województwie warmińsko-
mazurskim dwa podatki z listy wskazanej 
w opisie znaczenia kryterium zawartego w 
Karcie z definicjami kryteriów 
merytorycznych punktowych i 
premiujących wyboru projektów. 

3 pkt - Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli 
dotyczy) odprowadza lub będzie 
odprowadzać w województwie warmińsko-
mazurskim trzy lub więcej podatków z listy 
wskazanej w opisie znaczenia kryterium 
zawartego w Karcie z definicjami kryteriów 
merytorycznych punktowych i 
premiujących wyboru projektów. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu 
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Projekt może otrzymać od 0 do 1 pkt  
0 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli 

dotyczy) nie zapewnili komunikacji z 
interesariuszami projektu  w sposób 
wskazany w opisie znaczenia kryterium 
zawartego w Karcie z definicjami kryteriów 
merytorycznych punktowych i 
premiujących wyboru projektów, 

 
1 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli 

dotyczy) zapewnili komunikację z 
interesariuszami projektu w sposób 
wskazany w opisie znaczenia kryterium 
zawartego w Karcie z definicjami kryteriów 
merytorycznych punktowych i 
premiujących wyboru projektów. 

  

Projekt może otrzymać od 0 do 1 pkt  
0 pkt – w projekcie nie przewidziano działań 

efektywnie i racjonalnie 
wykorzystujących zasoby naturalne i 
stosujących rozwiązania przyjazne 
środowisku, 

 
1 pkt – w projekcie przewidziano działania w 

obszarze ochrony środowiska mające na 
celu generowanie większej wartości przy 
użyciu mniejszej ilości materiałów i 
zastosowaniu innego sposobu zużycia 
przyjaznego środowisku. 
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Projekt może otrzymać od 0 do 1 pkt  
0 pkt – w zamówieniach publicznych 

realizowanych/ planowanych do realizacji 
w ramach projektu nie wskazano, czy 
wśród kryteriów wyboru oferentów będą 
kryteria odnoszące się do kwestii 
społecznych, 

 
1 pkt – w zamówieniach publicznych 

realizowanych/ planowanych do realizacji 
w ramach projektu zobowiązano się do 
stosowania kryteriów odnoszących się do 
kwestii społecznych. 

  

2. Komplementarność 
projektu 

Projekt w tym kryterium może otrzymać od 0 
do 11 pkt. 
5 pkt – projekt stanowi uzupełnienie/ 

kontynuację projektu zrealizowanego/w 
trakcie realizacji/wybranego do realizacji 
projektu w ramach Pi 9iv i/lub 9i (oś 11 
Włączenie społeczne RPO WiM 2014-
2020). 

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.  
2 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. 

(punkty sumują się do 11 pkt). 
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3. Obszar strategicznej 
interwencji. 

Projekt w tym kryterium może otrzymać od 0 
do 2 pkt. 
0 pkt – projekt nie będzie realizowany na 

terenie żadnego z OSI wskazanego w 
opisie znaczenia kryterium zawartego w 
Karcie z definicjami kryteriów 
merytorycznych punktowych i premiujących 
wyboru projektu; 

 
1 pkt – za każde OSI. 
 
(punkty sumują się do 2 pkt). 

  

4. 
Doświadczenie w 
realizacji podobnych 
projektów. 

Projekt w tym kryterium może otrzymać od 0 
do 1 pkt. 
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 przynajmniej jeden  
podobny projekt lub przedsięwzięcie 
współfinansowane ze środków 
europejskich od roku 2007. 

  

SUMA:    

Osoba sprawdzająca: 
Data :  
 
Podpis: 

 


