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konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/16(…)
z 30 maja 2016 r.

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących wyboru projektów w ramach
Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat A) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Wpływ projektu na
rozwój społecznogospodarczy
obszaru objętego
projektem.

Definicja kryterium
W ramach kryterium weryfikowany będzie wpływ efektów
realizacji projektu na rozwój obszaru objętego projektem,
w szczególności na realizację programu rewitalizacji oraz
celów Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025,
tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego obszaru,
a także wzmacnianie spójności wewnętrznej obszaru,
zwiększanie dostępności do usług publicznych. Ocenie
w ramach kryterium podlegać będzie bilans zysków i strat
społecznych i gospodarczych, z uwzględnieniem specyfiki
obszaru wsparcia.
Ocena w ramach kryterium obejmować będzie
w szczególności takie czynniki jak:
 wpływ projektu na tworzenie warunków do rozwoju
gospodarczego obszaru objętego projektem;

Opis znaczenia kryterium
Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.
Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od 0 do 2
pkt (maksymalnie).
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:
1 pkt – dzięki realizacji projektu nawiązana zostanie
współpraca z organizacją pozarządową lub innym
podmiotem wspierającym rozwój gospodarczy lub
turystyczny regionu,
1 pkt – w wyniku realizacji projektu wprowadzony zostanie
wolontariat we wspartych obiektach.
Punkty w ramach kryterium podlegają sumowaniu.

1

 wpływ projektu na wzmocnienie spójności wewnętrznej
obszaru, w tym zwiększenie dostępności do usług
publicznych.
Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.
Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od 0 do
12 pkt (maksymalnie).

2.

Wpływ projektu na
rozwiązywanie
głównych
problemów
społecznych.

3.

Efektywność
kosztowa.

W ramach kryterium premiowane będą projekty
kompleksowe przyczyniające się do rozwiązania
kluczowych problemów społecznych na danym obszarze.
Ocena w ramach kryterium obejmować będzie
w szczególności zaplanowanie w projekcie działań
dotyczących zwiększenia dostępności rynku pracy, usług
społecznych, kulturalnych oraz ograniczenia problemów
społecznych.

W ramach kryterium weryfikowana będzie efektywność
kosztowa 1 m2 otwartej przestrzeni utworzonej lub
zrekultywowanej na obszarach miejskich.
Ocena w ramach kryterium obejmować będzie 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
205 zł/m2 i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas
oceny projektów w tym kryterium.

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:
2 pkt – projekt przyczynia się do zwiększenia fizycznej
dostępności rynku pracy
2 pkt – projekt przyczynia się do ograniczenia problemów
społecznych (patologii)
2 pkt – projekt przyczynia się do zwiększenia dostępu do
dobrej jakości niedrogich usług społecznych
2 pkt – projekt przyczynia się do zwiększenia dostępu do
dobrej jakości niedrogich usług kulturalnych
2 pkt – projekt przyczynia się do redukcji przestępczości
2 pkt – projekt przyczynia się do poprawy jakości życia
mieszkańców oraz wzmocnienia więzi społecznych
mieszkańców obszaru
Punkty w ramach kryterium podlegają sumowaniu.

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.
Spełnienie kryterium jest fakultatywne.
Projekt może otrzymać od 0 do 3 punktów.
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W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
3 pkt – efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75%
średniego kosztu (do 153 zł/m2 włącznie)
2 pkt – efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub
równym 75% i niższym niż 100% średniego kosztu (od
154 do 204 zł/m2 włącznie)
1 pkt – efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub
równym 100% i niższym niż 125% średniego kosztu (od
205 do 255zł/m2 włącznie)
0 pkt – efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub
równym 125% średniego kosztu (256zł/m2 i więcej)
W ramach kryterium weryfikowana będzie efektywność
kosztowa
wsparcia
1
obiektu
infrastruktury
zlokalizowanego na rewitalizowanych obszarach.
Ocena w ramach kryterium obejmować będzie 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
5 755 305 zł/szt. i będzie on stanowił punkt odniesienia
podczas oceny projektów w tym kryterium.
Ocena w ramach kryterium obejmować będzie wyliczenie
dla projektu wartości umownego kosztu jednostkowego
dla
danego
wskaźnika
poprzez
podzielenie
dofinansowania z EFRR dla projektu przez poziom
wskaźnika
produktu
osiąganego
w
projekcie
(i zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie
sprawdzeniu, w którym przedziale mieści się wyliczony
wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby punktów.

Ocena kryterium będzie polegała na:
a) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu
jednostkowego dla pierwszego wskaźnika poprzez
podzielenie dofinansowania z EFRR dla projektu przez
poziom wskaźnika produktu osiąganego w projekcie (i
zaokrąglenia do pełnych złotych), a następnie sprawdzeniu,
w którym przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i
przyznaniu odpowiedniej liczby punktów,
b) wyliczeniu dla projektu wartości umownego kosztu
jednostkowego dla drugiego wskaźnika w analogiczny
sposób i przyznaniu punktów zgodnie ze sposobem oceny,
c) wyliczeniu średniej ze wszystkich przyznanych punktów dla
wypełnionych wskaźników.

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:
3 pkt – efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75%
średniego kosztu (do 4 316 478 zł/szt. włącznie),
2 pkt – efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub
równym 75% i niższym niż 100% średniego kosztu (od
4 316 479 do 5 755 304 zł/szt. włącznie),
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1 pkt – efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub
równym 100% i niższym niż 125% średniego kosztu (od
5 755 305 do 7 194 130 zł/szt. włącznie,)
0 pkt – efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub
równym 125% średniego kosztu (7 194 131 zł/szt. i
więcej).
4.

Wpływ projektu na
zachowanie zasad
polityki
przestrzennej.

W ramach kryterium weryfikowane będzie zachowanie
zasad polityki przestrzennej podczas realizacji projektu.
Ocena w ramach kryterium obejmować będzie działania
na
rzecz
wykorzystania
istniejącej
zabudowy,
zapobiegania rozpraszaniu zabudowy i pogłębianiu
chaosu przestrzennego, kształtowania przestrzeni
w sposób przyjazny dla mieszkańców, a także dbałości
o estetykę przedsięwzięć.

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.
Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od 0 do 4
pkt (maksymalnie).
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:
2 pkt – projekt wykorzystuje tereny ponownie i wypełnia
istniejącą zabudowę zamiast zagospodarowywać
tereny niezabudowane (projekt obejmuje działania
brown-field, a nie green-field)
1 pkt – projekt zakłada kształtowanie w maksymalnym
możliwym zakresie przestrzeni publicznych
przyjaznych dla mieszkańców i sprzyjających
zachowaniom niskoemisyjnym
1 pkt – projekt zakłada dbałość o estetykę poszczególnych
przedsięwzięć i ich dopasowanie do otoczenia z
poszanowaniem kontekstu przyrodniczego,
kulturowego i społecznego
Punkty w ramach kryterium podlegają sumowaniu.

5.

Gotowość projektu
do realizacji.

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.
W ramach kryterium weryfikowany będzie poziom
przygotowania projektu do realizacji. Kryterium punktuje Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od 0 do 4
projekty w większym stopniu przygotowane do realizacji. punktów (maksymalnie):
4 pkt – gdy projekt ma wybranego wykonawcę robót
budowlanych i jest gotowy do realizacji, lub nie wymaga
żadnych pozwoleń i jest gotowy do realizacji,
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3 pkt – gdy projekt ma ogłoszone postępowania przetargowe
/ upublicznione zaproszenie do składania ofert (w trybie
konkurencyjnym),
2 pkt – gdy projekt posiada pozwolenia/zgłoszenia na
budowę,
0 pkt – gdy brak gotowości.
Punkty w ramach kryterium nie sumują się.
6.

Wpływ na
rozwiązanie
wszystkich
zdiagnozowanych
problemów
kluczowych
interesariuszy.

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.
Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od 0 do 1
pkt (maksymalnie).
W ramach kryterium weryfikowane będzie rozwiązanie W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:
przez projekt wszystkich naglących problemów 1 pkt – projekt przyczynia się do rozwiązania wszystkich
kluczowych interesariuszy.
zdiagnozowanych problemów kluczowych
interesariuszy w obszarze objętym projektem,
0 pkt – projekt przyczynia się do rozwiązania wybranych
problemów kluczowych interesariuszy w obszarze
objętym projektem.

Realizacja kilku
komplementarnych
celów.

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.
Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od 0 do 1
W ramach kryterium weryfikowane będzie realizowanie pkt (maksymalnie).
przez projekt kilku różnych, ale uzupełniających się celów
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:
wynikających z analizy sytuacji problemowej.
1 pkt – projekt realizuje kilka uzupełniających się celów
wymagających odrębnych działań
0 pkt – projekt realizuje jeden cel.

7.

Maksymalna liczba punktów: 27 pkt, 60% = 16,2 pkt
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KRYTERIA MERYTORYCZNE PREMIUJĄCE
Lp.
1.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Zgodność projektu z Preferowane będą projekty spełniające zasady
zasadami
horyzontalne, w szczególności:
horyzontalnymi
wynikającymi z
RPO WiM
- kryterium wykorzystania nowoczesnych technologii
2014-2020.
informacyjno-komunikacyjnych (TIK),

- kryterium komunikacji z interesariuszami,

Opis znaczenia kryterium
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 premiuje wykorzystanie systemów informatycznych
oraz zdolności do użytkowania usług telekomunikacyjnych.
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. kanalizacja teletechniczna,
ITS).
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 komunikacji z interesariuszami projektu w
powyższy sposób.
1 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) zapewnili
komunikację z interesariuszami projektu w powyższy
sposób.
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- efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów
naturalnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych
środowisku,

- kryterium stosowania klauzul społecznych w
zamówieniach publicznych.

Kryterium premiuje efektywne i racjonalne wykorzystywanie
zasobów naturalnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych
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 działania w obszarze
ochrony środowiska mające na celu generowanie
większej wartości przy użyciu mniejszej ilości materiałów
i zastosowaniu innego sposobu zużycia przyjaznego
środowisku np. projekt zapewnia dodatkowe korzyści z
punktu widzenia energooszczędności.
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 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.
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2.

Doświadczenie w
realizacji
podobnych
projektów.

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:
Weryfikowane będzie doświadczenie Wnioskodawcy i/lub
partnerów w realizacji podobnych projektów lub 0 pkt – wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie posiadają
doświadczenia w realizacji podobnych projektów lub
przedsięwzięć
współfinansowanych
ze
środków
przedsięwzięć,
europejskich od roku 2007.
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 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).

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
(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.
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4.

Wykorzystanie
innych źródeł
finansowania.

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

5.
Zastosowanie
formuły konkursów
architektonicznych,
architektonicznourbanistycznych
i urbanistycznych.

6.

Nowe miejsca
pracy.

Weryfikowane
będzie,
czy
w
celu
wyboru
najkorzystniejszych
rozwiązań
funkcjonalnoprzestrzennych dotyczących rewitalizowanego obszaru
zastosowano lub planowane jest zastosowanie formuły
konkursów
architektonicznych,
architektonicznourbanistycznych i urbanistycznych.

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.
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).
Projekt może otrzymać od 0 do 1 punktów (maksymalnie).
0 pkt – nie zastosowano lub nie jest planowane zastosowanie
formuły konkursów architektonicznych, architektonicznourbanistycznych i urbanistycznych.

1 pkt – zastosowano lub planowane jest zastosowanie
formuły konkursów architektonicznych, architektonicznourbanistycznych i urbanistycznych.
Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest
konieczne do przyznania dofinansowania, ale ma charakter
premiujący (przy czym przyznanie 0 punktów nie
Ocenie będzie podlegać, czy projekt bezpośrednio dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania).
przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia na obszarze Projekt może otrzymać od 0 do 2 punktów (maksymalnie):
realizacji projektu (tworzy nowe etaty).
0 pkt – utworzenie mniej niż 1 etatu,
1 pkt – utworzenie więcej niż 1 etatu, ale mniej niż 2 etatów,
2 pkt – utworzenie 2 i powyżej etatów.
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7.

Obszar
strategicznej
interwencji.

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).
Weryfikowane będzie, czy projekt realizowany jest na W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:
obszarze strategicznej interwencji:
0 pkt – jeżeli obszar realizacji projektu nie znajduje się na
− OSI Aglomeracja Olsztyna
terenie OSI Aglomeracja Olsztyna, OSI Ośrodki
− OSI Ośrodki subregionalne
subregionalne, OSI Obszary wymagające
restrukturyzacji i rewitalizacji,
− OSI Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji.
1pkt – jeżeli projekt realizowany na co najmniej jednym z
OSI: OSI Aglomeracja Olsztyna, OSI Ośrodki
subregionalne, OSI Obszary wymagające
restrukturyzacji i rewitalizacji.

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW = 16

10

