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Załącznik nr 8 do Regulaminu  
naboru i oceny wniosków 

o dofinansowanie projektów (…) 
 z dnia………… 2015 r. 

Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych wyboru projektów pozakonkursowych z definicjami w ramach działania 7.1 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

  

 

 

 

KARTA OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH  
Z DEFINICJAMI KRYTERIÓW 

KRYTERIA MERYTORYCZNE - ZEROJEDYNKOWE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. 

Możliwość uzyskania 
dofinansowania przez 
projekt (nie dotyczy 
projektów z pomocą 
publiczną i EFS) 

Weryfikowana będzie możliwość 
uzyskania dofinansowania (nie dotyczy 
projektów z pomocą publiczną i EFS) w 
przypadku kiedy FNPV/C jest ujemna 
oraz czy FRR/C jest niższe niż ustalona 
stopa dyskonta i  ENPV jest większe od 
0 oraz EIRR jest wyższe niż społeczna 
stopa dyskontowa, oraz współczynnik 
B/C jest wyższy niż 1. 
Kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie analizy studium 
wykonalności. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu. 
 
W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany 
do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

 

2. 

Zgodność projektu z 
zasadą równości szans 
kobiet i mężczyzn 
 

Weryfikowany będzie pozytywny lub 
neutralny wpływ projektu na zasadę 
horyzontalną UE: promowanie równości 
szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z art. 
7 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz z 
Wytycznymi w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w  
 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu. 
 
W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany  
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tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020 

do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

 

3. 

Zgodność projektu z 
zasadą równości szans i 
niedyskryminacji w tym 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami 

Weryfikowany będzie pozytywny lub 
neutralny wpływ projektu na zasadę 
horyzontalną UE: promowanie równości 
szans i niedyskryminacji w tym 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 7 
Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz z 
Wytycznymi w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu. 
 
W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany 
do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

 

4. 
Zgodność projektu z 
prawem ochrony 
środowiska 

Sprawdzane jest, czy projekt został 
przygotowany (albo jest 
przygotowywany i właściwa instytucja 
jest w stanie na bieżąco weryfikować 
poprawność dalszych działań w tym 
zakresie) zgodnie z prawem dotyczącym 
ochrony środowiska, w tym: 

 ustawą z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.zm); 

 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 
2013 r. poz. 1232 z poźn.zm); 

 ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 627 z późn.zm); 

 ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu. 
 

W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany 
do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 
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Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 
145 z późn.zm). 

Weryfikacji podlega pełna 
dokumentacja, zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięć współfinansowanych z 
krajowych lub regionalnych programów 
operacyjnych. 

5. 

Zdolność do reagowania i 
adaptacji do zmian klimatu 
(w szczególności w 
obszarze zagrożenia 
powodziowego) 

Dokumentacja projektowa musi 
wyraźnie wskazywać, czy inwestycja ma 
wpływ na ryzyko powodziowe, a jeśli 
tak, to w jaki sposób zarządza się tym 
ryzykiem (ocena zgodnie z dyrektywą 
2007/60/WE) 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu. 
 

W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany 
do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

6. 
Zgodność projektu z 
ustawą prawo zamówień 
publicznych  

Weryfikowana będzie zgodność zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu 
oraz założeń projektu z przepisami 
ustawy prawo zamówień publicznych 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu. 
 

W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany 
do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 
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7. 

Zgodność projektu z 
zasadami pomocy 
publicznej lub pomocy de 
minimis (jeśli dotyczy). 

Weryfikowana będzie zgodność zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu z 
zasadami pomocy publicznej w 
odniesieniu do form wsparcia, wydatków 
i grup docelowych, jak również oceniana 
będzie możliwość udzielenia w ramach 
projektu pomocy de minimis/pomocy 
publicznej, uwzględniając reguły ogólne 
jej przyznawania oraz warunki jej 
dopuszczalności w danym typie 
projektu. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu. 
 

W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany 
do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

8. 

Trafność realizacji przez 
projekt celów istotnych dla 
projektodawcy / 
interesariuszy. 

Weryfikowane będą następujące 
aspekty, które muszą być spełnione, aby 
projekt mógł otrzymać dofinansowanie:  

 Cele są pożądane przez 
projektodawcę i interesariuszy 
(wynikają z analizy potrzeb); 

 Projekt zakłada realizację celów 
wykonalnych w kontekście analizy 
potrzeb; 

 Zadania przewidziane do realizacji  
zaplanowano racjonalnie i 
wykonalnie w harmonogramie; 

 Projekt realizuje zadania  
pozwalające rozwiązać wybrane  
przez  wnioskodawcę problemy ; 

 Wybór partnerów do  realizacji 
poszczególnych zadań (o ile 
dotyczy) jest uzasadniony; 

 Opisano sposób, w jaki zostanie 
zachowana trwałość  projektu (jeśli 
dotyczy). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu. 
 

W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany 
do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

9. 
Potencjał Wnioskodawcy i 
partnerów (jeśli dotyczy) do 
realizacji projektu – 

Weryfikowane będą następujące 
aspekty, które muszą być spełnione, aby 
projekt mógł otrzymać dofinansowanie:  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 
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potencjał instytucjonalny. Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli 
dotyczy) posiada potencjał 
instytucjonalny do realizacji projektu 
(posiada lub dostosuje strukturę 
organizacyjną i procedury zapewniające 
sprawną realizację projektu). 

Kryterium zerojedynkowe. 
 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu. 
 

W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany 
do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli 
dotyczy) posiada potencjał kadrowy do 
realizacji projektu (posiada zespół 
projektowy lub go stworzy – adekwatny 
do zakresu zadań w projekcie 
umożliwiający jego sprawne 
zarządzanie i realizację). 

10. 

Potencjał Wnioskodawcy i 
partnerów (jeśli dotyczy) do 
realizacji projektu – 
potencjał finansowy i 
wykonalność finansowa 
projektu 

Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli 
dotyczy) posiada potencjał finansowy do 
realizacji projektu (dysponuje środkami 
na realizacje projektu lub ma możliwość 
ich pozyskania: wskazał źródła 
finansowania projektu). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu. 
 

W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany 
do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

11. 

Potencjał Wnioskodawcy i 
partnerów (jeśli dotyczy) do 
realizacji projektu – 
potencjał techniczny i 
wykonalność techniczna 
projektu 

Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli 
dotyczy) posiada potencjał techniczny 
do realizacji projektu (posiada 
niezbędne prawa, pozwolenia lub opisał 
możliwość uzyskania tych praw, 
pozwoleń). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu. 
 
W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany 
do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 
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12. Realizacja wskaźników.  

Weryfikowana będzie prawidłowość 
doboru i opisu (jeśli dotyczy) 
wskaźników kluczowych i specyficznych 
dla celu szczegółowego Programu w 
odniesieniu do typu projektu/grupy 
docelowej (zgodnie z SzOOP), jak 
również czy  zaplanowane wartości 
wskaźników są możliwe do osiągnięcia 
w ramach realizowanego projektu. 
Analizie podlegać będzie również 
założony sposób monitorowania 
wskaźników. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu. 
 

W przypadku niespełnienia  kryterium wnioskodawca zostanie wezwany 
do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie. 

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. 

Zgodność z postulatami 
Narodowego Programu 
Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego 2013-2020 
(NPBRD) i 
krótkoterminowych 
programów realizacyjnych 

Ocenie podlegać będzie zgodność 
projektu z celami NPBRD 2013-2020. 
Wnioskodawca powinien opisać 
zgodność przedsięwzięcia z zapisami 
dokumentu dotyczącymi realizowanego 
zadania, szczególności wykazując 
wpływ przedsięwzięcia na zwiększenie 
bezpieczeństwa infrastruktury drogowej 
poprzez spełnienie co najmniej jednego 
postulatu zawartego w NPBRD 2013-
2020.  

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co oznacza,  że jego niespełnienie 
skutkuje nieprzyznaniem dofinansowania. Kryterium ma charakter 
zerojedynkowy i nie jest stopniowalne. 

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE FAKULTATYWNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis 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 

Spełnienie kryterium jest fakultatywne. Projekt może otrzymać od 0 do 6 
punktów (przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania), 
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 
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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) 

przedziale mieści się wyliczony wskaźnik i przyznaniu odpowiedniej liczby 
punktów, 
b) przyznaniu 0 punktów - kiedy projekt nie realizuje żadnego z dwóch 
wskaźników. 

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) 
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2. 

Wpływ projektu na 
zwiększenie 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym 

Kryterium punktuje projekty 
zwiększające bezpieczeństwo 
użytkowników. Oparte jest ono na 
analizie całkowitego współczynnika 
redukcji wypadkowości. W ramach 
kryterium obliczamy całkowity 
współczynnik redukcji wypadkowości: 
wr = wr1 x wr2 x wr3 
gdzie: 
wr   – całkowity współczynnik redukcji 
wypadkowości, 
wr1, wr2, wr3  – współczynniki redukcji 
wypadkowości przypisane danym 
środkom poprawy bezpieczeństwa 
(maksymalnie trzy najkorzystniejsze z 
punktu widzenia analizy ekonomicznej). 
Wykorzystujemy współczynniki redukcji 
liczby zdarzeń drogowych i ofiar dla 
inwestycji dotyczących przebudowy: 
 - budowa azyli centralnych w osi jezdni: 
0,65 
 - budowa azylu centralnego na 
dojeździe do skrzyżowania: 0,55 
 - sygnalizacja świetlna na przejściu dla 
pieszych: 0,92 
 - budowa wyniesionego przejścia dla 
pieszych:  0,76 
 - budowa zatoki autobusowej na 
obszarach niezabudowanych: 0,88 
 - budowa naprzemiennych skrętów w 
lewo na skrzyżowaniu: 0,85 
 - instalacja sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu o 4 wlotach: 0,80 
 - zamknięcie jednego dojazdu na 
skrzyżowaniu o 4 wlotach: 0,77 
 - wydzielenie pasów do lewoskrętu na 
skrzyżowaniach bez sygnalizacji 
świetlnej: 0,75 
 - wydzielenie pasów i fazy świateł do 
skrętu na skrzyżowaniach z sygnalizacją 
świetlną: 0,80 
 - wydzielenie przestrzeni dla ruchu 
lekkiego, w tym budowa chodnika lub 

Spełnienie kryterium jest fakultatywne. Projekt może otrzymać od 0 do 5 
punktów (przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). Punktację przyznaje się w następujący sposób:  
5 pkt – wyliczony współczynniki redukcji wypadkowości  zawiera się w 
przedziale <0,60; 1,00) 
4 pkt – wyliczony współczynniki redukcji wypadkowości  zawiera się w 
przedziale <0,50; 0,60) 
3 pkt – wyliczony współczynniki redukcji wypadkowości  zawiera się w 
przedziale <0,40; 0,50) 
2 pkt – wyliczony współczynniki redukcji wypadkowości  zawiera się w 
przedziale <0,30; 0,40) 
1 pkt – wyliczony współczynniki redukcji wypadkowości  zawiera się w 
przedziale <0,20; 0,30) 
0 pkt – wyliczony współczynniki redukcji wypadkowości  zawiera się w 
przedziale <0,00; 0,20) 
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ścieżki rowerowej: 0,82 
 
Współczynniki redukcji liczby zdarzeń 
drogowych i ofiar dla inwestycji 
dotyczących budowy: 
 - budowa wygrodzenia wzdłuż 
chodnika: 0,85 
 - dobudowa drugiej jezdni: 0,60 
 - wydzielenie pasa dla ruchu 
rowerowego na jezdni: 0,90 
 - wydzielenie pasa dla ruchu 
ciężkiego/wolnego:  0,90 
 - poprawa szorstkości nawierzchni poza 
skrzyżowaniem: 0,90 
 - instalacja barier ochronnych wzdłuż 
krawędzi jezdni: 0,85 
 - usunięcie przeszkód stałych z 
otoczenia drogi np. drzew, słupów itp.: 
0,60 
 - budowa tunelu dla ruchu pojazdów lub 
ruchu niezmotoryzowanego (segregacja 
ruchu): 0,65 
 - wydzielenie pasa dla pojazdów 
włączających się do ruchu:  0,95 
 
 

3. 

Oddziaływanie na 
realizację polityk 
horyzontalnych: 
zrównoważonego rozwoju  

Kryterium punktuje wykorzystanie 
elementów podlegających recyklingowi 
(elementy starej drogi, tłuczeń)w ramach 
realizowanej inwestycji drogowej.  
3 pkt – pow. 30% ilości wykorzystanych 
elementów podlegających recyklingowi 
w stosunku do wszystkich materiałów 
niezbędnych do realizacji robót 
budowlanych;  
2 pkt – pow. 10% do 30% ilości 
wykorzystanych elementów 
podlegających recyklingowi w stosunku 
do wszystkich materiałów niezbędnych 
do realizacji robót budowlanych;  
1 pkt – do 10% ilości wykorzystanych 
elementów podlegających recyklingowi 
w stosunku do wszystkich materiałów 

Spełnienie kryterium jest fakultatywne. Projekt może otrzymać od 0 do 3 
punktów, (przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania). 
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niezbędnych do realizacji robót 
budowlanych;  
0 pkt – brak recyklingu. 

  

4. 
Gotowość projektu do 
realizacji 

Preferowane będą projekty gotowe do 
realizacji: 

 0 pkt gdy brak dokumentacji 
technicznej, 

 1 pkt gdy projekt ma ocenę 
oddziaływania na środowisko, 

 2 pkt gdy projekt ma dokumentację 
techniczną i ocenę oddziaływania na 
środowisko, 

 5 pkt gdy projekt ma dokumentację 
techniczną, ocenę oddziaływania na 
środowisko i pozwolenie na budowę. 

Spełnienie kryterium jest fakultatywne. Projekt może otrzymać 0-5 punkty 
(przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania) 
 

KRYTERIA OGÓLNE MERYTORYCZNE – PREMIUJĄCE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. 
Projekt realizuje kilka 
komplementarnych celów. 

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

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 realizuje jeden cel  

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

2. 

Realizacja celów opisanych 
wszystkimi wskaźnikami 
kluczowymi i 
specyficznymi.  

Weryfikowana będzie liczba i wartości 
wskaźników kluczowych i specyficznych 
dla Programu w odniesieniu do typu 
projektu/grupy docelowej (zgodnie z 
SzOOP). 

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 osiągnie wartości niezerowe tylko w wybranych 
wskaźnikach  kluczowych i specyficznych dla Programu w odniesieniu do 
typu projektu/grupy docelowej (zgodnie z SzOOP) 

1 pkt –  projekt osiągnie wartości niezerowe we wszystkich 
wskaźnikach  kluczowych i specyficznych dla Programu w 
odniesieniu do typu projektu/grupy docelowej (zgodnie z SzOOP) 

3. 
Wnioskodawca i partnerzy 
(jeśli dotyczy) posiadają 

Weryfikowane będzie doświadczenie 
Wnioskodawcy i/lub partnerów w 

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania ale ma charakter premiujący (przy czym 
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doświadczenie w realizacji 
podobnych projektów. 

realizacji podobnych projektów lub 
przedsięwzięć współfinansowanych ze 
środków europejskich od roku 2007. 

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 z 
sukcesem przynajmniej jeden  podobny projekt lub przedsięwzięcie 
współfinansowane ze środków europejskich od roku 2007 

4. 
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, 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 maksymalnie 5 pkt): 
1 pkt – projekt jest realizowany w porozumieniu 
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 

 

 


