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WYKAZ ZMIAN  

W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  

NA LATA 2014-2020  
 

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym Uchwałą  

nr 42/462/15/V z dnia 19 sierpnia 2015 r. (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

 w załączniku 3 do SZOOP, pkt 3.1. Kryteria wyboru wraz z warunkami formalnymi dla Działania 7.1 

Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym (drogi wojewódzkie), w kryteriach merytorycznych 

specyficznych (punktowych), kryteria 1a i 1 b w brzmieniu: 

KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE (PUNKTOWE) 

(wymagane minimum 50%) 

LP. 
NAZWA 

KRYTERIUM 
DEFINICJA KRYTERIUM  

OPIS ZNACZENIA 

KRYTERIUM 

1a. 

Efektywność 
kosztowa 

wybudowania 1 
km drogi 

Kryterium ocenia 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 3 250 000 zł/km i będzie on stanowił 

punkt odniesienia podczas oceny projektów 

tym kryterium: 

6 pkt – efektywność kosztowa na poziomie 

poniżej 75% średniego kosztu (do 2 437 499  

zł/km włącznie) 

4 pkt – efektywność kosztowa na poziomie 

wyższym lub równym 75% i niższym niż 

100% średniego kosztu (od 2 437 500 do 

3 249 999 zł/km włącznie) 

2 pkt – efektywność kosztowa na poziomie 

wyższym lub równym 100% i niższym niż 

125% średniego kosztu (od 3 250 000 do 

4 062 499 zł/km włącznie) 

0 pkt – efektywność kosztowa na poziomie 
wyższym lub równym 125% średniego 

kosztu (4 062 500 zł/km i więcej) 

Kryterium punktowe – 

przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości 

uzyskania dofinansowania. 

Projekt może otrzymać od 0 do 

6 pkt punktów 

Ocena kryterium będzie 

polegała na:  

a) wyliczeniu dla projektu 

wartości umownego kosztu 

jednostkowego dla jednego z 

dwóch wskaźników, który jest 

realizowany przez projekt 

poprzez podzielenie 

dofinansowania z EFRR dla 

projektu przez poziom 

występującego w projekcie 

wskaźnika produktu 

osiąganego w projekcie (i 

zaokrąglenia do pełnych 

złotych), a następnie 

sprawdzeniu, w którym 

przedziale mieści się wyliczony 
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1b. 

Efektywność 
kosztowa 
przebudowy 1 km 
drogi 

Kryterium ocenia 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 2 300 000  zł/km i będzie on stanowił 

punkt odniesienia podczas oceny projektów 

tym kryterium: 

6 pkt – efektywność kosztowa na poziomie 

poniżej 75% średniego kosztu (do 1 724 999  

zł/km włącznie) 

4 pkt – efektywność kosztowa na poziomie 

wyższym lub równym 75% i niższym niż 

100% średniego kosztu (od 1 725 000 do 

2 299 999 zł/km włącznie) 

2 pkt – efektywność kosztowa na poziomie 

wyższym lub równym 100% i niższym niż 

125% średniego kosztu (od 2 300 000 do 

2 874 999 zł/km włącznie) 

0 pkt – efektywność kosztowa na poziomie 

wyższym lub równym 125% średniego kosztu 

(2 875 000 zł/km i więcej) 

wskaźnik i przyznaniu 

odpowiedniej liczby punktów, 

b) przyznaniu 0 punktów - 

kiedy projekt nie realizuje 

żadnego z dwóch wskaźników. 

W ramach kryterium 

przewiduje się odstępstwo od 

jego założeń i zakresu, tj. 

dopuszcza się zmiany kwot 

wynikające z rozstrzygnięć 

postępowań publicznych i 

konkurencyjności oraz 

dodatkowych zadań nie 

dających się przewidzieć na 

moment składania wniosku 

o dofinansowanie a 

niezbędnych do prawidłowej 

realizacji projektu. Zmiana w 

zakresie zgodnym z opisanym 

powyżej odstępstwem nie 

skutkuje zmianą oceny 

spełniania kryterium. 

 

zastępuje się jednym kryterium w brzmieniu: 

KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE (PUNKTOWE) 

(wymagane minimum 50%) 

LP. NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM  
OPIS ZNACZENIA 

KRYTERIUM 

1. 

Efektywność kosztowa 

wybudowania/przebudowy 

1 km drogi 

Kryterium ocenia średni umowny koszt 

jednostkowy uzyskania 1 jednostki 

wskaźnika produktu w projekcie. 

Umowny koszt jednostkowy 

wykorzystany do wyliczenia wartości 

wskaźnika  wynosi  6 700 000  zł/km i 

będzie on stanowił punkt odniesienia 

podczas oceny projektów tym kryterium: 

6 pkt – efektywność kosztowa na 

poziomie poniżej 75% średniego kosztu 

(do 5 024 999 zł/km włącznie) 

Kryterium punktowe – 

przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje 

z możliwości uzyskania 

dofinansowania. 

Projekt może otrzymać od 

0 do 6 pkt punktów 

Ocena kryterium będzie 

polegała na wyliczeniu dla 

projektu wartości 

umownego kosztu 

jednostkowego, który jest 
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4 pkt – efektywność kosztowa na 

poziomie wyższym lub równym 75% i 

niższym niż 100% średniego kosztu (od 

5 025 000 do 6 699 999 zł/km włącznie) 

2 pkt – efektywność kosztowa na 

poziomie wyższym lub równym 100% i 

niższym niż 125% średniego kosztu (od 

6 700 000 do 8 374 999 zł/km włącznie) 

0 pkt – efektywność kosztowa na 

poziomie wyższym lub równym 125% 

średniego kosztu (8 375 000 zł/km i 

więcej) 

realizowany przez projekt 

poprzez podzielenie 

dofinansowania (z EFRR  

+ budżet państwa) dla 

projektu przez poziom 

występującego w 

projekcie 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. 

W ramach kryterium 

przewiduje się odstępstwo 

od jego założeń i zakresu, 

tj. dopuszcza się zmiany 

kwot wynikające z 

rozstrzygnięć postępowań 

publicznych i 

konkurencyjności oraz 

dodatkowych zadań nie 

dających się przewidzieć 

na moment składania 

wniosku o dofinansowanie 

a niezbędnych do 

prawidłowej realizacji 

projektu. Zmiana w 

zakresie zgodnym z 

opisanym powyżej 

odstępstwem nie skutkuje 

zmianą oceny spełniania 

kryterium. 

 


