
 

Załącznik do Uchwały nr 61/XV/2016 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  

z dnia 15 lipca 2016 roku 

 

 KRYTERIA DOSTĘPU  

Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi (Typ projektu: Rozwój 

infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej) 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja 

1.  
Program 

rewitalizacji 

Zgodnie z RPO WM 2014 - 2020, projekt znajduje się na liście projektów głównych lub przedsięwzięć uzupełniających / 

pozostałych w obowiązującym właściwym miejscowo programie rewitalizacji.  

Ww. program wpisany jest do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. 
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2. 

Plan inwestycyjny 
dla subregionów 

objętych OSI 
problemowymi 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, ocenie podlegać będzie czy projekt został ujęty w Planach inwestycyjnych dla subregionów 

objętych OSI problemowymi (ciechanowskim, ostrołęckim, płockim, radomskim, siedleckim), zatwierdzonych przez IZ RPO 

WM 2014-2020. 
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3. 

Projekty wyłonione 

w ramach konkursu 

architektonicznego, 

architektoniczno-

urbanistycznego 

lub 

urbanistycznego –  

o wartości 

dofinansowania 

powyżej 10 mln zł. 

 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt dotyczący zagospodarowania 

przestrzeni (przestrzeni publicznych, projektów urbanistycznych dot. przekształcania lub rekultywacji terenu, terenów 

zielonych i parków) oraz obiektów kubaturowych (w tym zwłaszcza obiektów użyteczności publicznej - obiektów 

zabytkowych oraz o funkcji rekreacyjnej, turystycznej, administracyjnej), o wartości powyżej 10 mln zł, został wyłoniony w 

konkursie architektonicznym, architektoniczno- urbanistycznym lub urbanistycznym. 

 

Ocena przedsięwzięć realizowanych na podstawie konkursu architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego lub 

urbanistycznego będzie weryfikowana poprzez załączone do wniosku oświadczenie o realizacji inwestycji wyłonionej w 

konkursie architektonicznym, architektoniczno-urbanistycznym lub urbanistycznym. 

Konkurs architektoniczny nie musi dotyczyć całego przedsięwzięcia.  
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4.  

Komplementarność 

projektu z 

przedsięwzięciami 

społecznymi  

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, ocenie podlegać będzie czy projekt jest komplementarny z projektami społecznymi. 

Wnioskodawca wykazał komplementarność i powiązanie projektu z działaniami współfinasowanymi ze środków EFS lub 

równoważnymi finansowanymi z innych źródeł, realizowanymi przez niego lub inne podmioty zaangażowane w projekt. 

 

0/1 



Realizacja, projektów społecznych powiązanych z inwestycją wspieraną ze środków Działania 6.2 RPO WM 2014-2020 musi 
trwać min. 3 lata w ciągu 5 lat od rzeczowego zakończenia projektu.  
W uzasadnionych przypadkach, popartych analizą zapotrzebowania (np. ewaluacji on-going/ mid-term/bieżącej) dopuszcza 

się możliwość dostosowania zakresu projektu społecznego do bieżących potrzeb. 

 

 
KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE  
 
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi (Typ projektu: Rozwój 

infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej) 

 

L.p. Kryterium Opis kryterium 

 

Punktacja 

Maksyma

lna liczba 

punktów 

1. 

 

Zgodność projektu z 

programem 

rewitalizacji 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, kryterium promuje zgodność projektu z 

obowiązującym (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) 

właściwym miejscowo programem rewitalizacji. 

Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów 

rewitalizacji województwa mazowieckiego. 

Projekt powinien być określony wskaźnikiem:  

„Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem 

rewitalizacji [%]”. 

 
12 pkt - projekt znajduje się na liście projektów 

podstawowych w programie 

rewitalizacji  

6 pkt - projekt wskazany jest jako pozostałe 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne w 

programie rewitalizacji 

 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 

sumowaniu. 

 

12 

 

2. 
Efektywność 

kosztowa 
 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, wskaźnik: „Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach” jest ramą 

wykonania osi priorytetowej i będzie służył KE do oceny realizacji celów RPO 

WM. 

Kryterium jest liczone zgodnie z poniższym wzorem: 

Wartość dofinansowania UE projektu (euro) 

                                                                                                <= 1 720 998 euro 

  

Średnia wartość arytmetyczna dofinansowania UE 

jednego obiektu budowlanego, kubaturowego i 

całorocznego w projekcie: 

 

9 pkt - poniżej lub równe 1 272 042 euro;  

6 pkt – poniżej lub równe 1 496 520 euro 

3 pkt – poniżej lub równe 1 720 998 euro  
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Wartości docelowa wskaźnika w ramach projektu: 

 

„Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach [szt.]” 

 

Jako obiekt infrastruktury należy rozumieć obiekt budowlany, kubaturowy, 

całoroczny, posiadający takie cechy jak kubatura, powierzchnia zabudowy, 

wysokość, długość, szerokość. 

. Koszt należy przeliczyć kursem euro podanym w regulaminie konkursu.  

Kryterium nie dotyczy obiektów małej architektury. 

0 pkt - brak spełnienia ww. warunków lub brak 

informacji w tym zakresie. 

 

Koszt należy przeliczyć kursem euro podanym w 

regulaminie konkursu. Punkty w ramach kryterium 

nie podlegają sumowaniu 

3. 

Komplementarność 

projektu z 

przedsięwzięciami 

finansowanymi z 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego 

 

 

Zgodnie z RPO WM 2014 - 2020 kryterium promuje komplementarność 

podejmowanych działań finansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS) służy maksymalizowaniu efektywności udzielanego 

wsparcia.  

Komplementarność względem EFS badana będzie zarówno w odniesieniu 

do perspektywy 2014 -2020, jak i 2007-2013. 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy w odniesieniu do projektu 

(planowanego do wsparcia z EFRR) wykazana została komplementarność z 

projektami współfinasowanymi z EFS wskazanymi w programie 

rewitalizacji znajdującym się w Wykazie programów rewitalizacji 

województwa mazowieckiego wnioskodawcy lub partnera wnioskodawcy. 

 

  

Wnioskodawca wykazał, że: 

5 pkt – projekt jest komplementarny z 

przedsięwzięciami finansowanymi z EFS, 

będącymi w trakcie realizacji bądź 

zrealizowanymi, 

3 pkt – projekt jest komplementarny z 

przedsięwzięciami, dla których został 

złożony wniosek o dofinansowanie ze 

środków EFS,  

1 pkt – wnioskodawca wykazał 

komplementarność projektu z 

przedsięwzięciami planowanymi do 

realizacji ze środków EFS przez niego lub 

inne podmioty, dla których nie został 

złożony wniosek o dofinansowanie, ale 

zostały ujęte w programie rewitalizacji 

znajdującym się w Wykazie programów 

rewitalizacji województwa 

mazowieckiego a operator programu 

rewitalizacji zobowiązał się, że zostaną 

złożone, 

0 pkt - brak spełnienia ww. warunków lub brak 

informacji w tym zakresie. 
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Punkty w ramach kryterium nie podlegają 

sumowaniu. 

 

 

4. 

 
 
 
 

Komplementarność 
projektu z projektami 
dotyczącymi terenów 

inwestycyjnych 
 

 

Kryterium promuje projekty komplementarne z projektami w ramach: 

 Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Typ 

projektów: Uporządkowanie i przygotowanie terenów 

inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych 

w RPO WM 2014-2020,  

 Działania 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod 

działalność gospodarczą RPO WM 2007-2013 

 

realizowanymi wyłącznie na obszarach powojskowych, 

poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich.  

 

 

 

  

Wnioskodawca wykazał, że projekt jest 

komplementarny z przedsięwzięciami: 

3 pkt –i będącymi w trakcie realizacji bądź 

zrealizowanymi przez niego lub inne 

podmioty zaangażowane w projekt ze 

środków Działania 3.1 RPO WM 2014-

2020 lub Działania 1.3 RPO WM 2007-

2013. 

2 pkt – dla których został złożony wniosek o 

dofinansowanie ze środków Działania 

3.1 RPO WM 2014-2020 przez niego 

lub inne podmioty zaangażowane w 

projekt, 

0 pkt – wnioskodawca nie wykazał 

komplementarności z 

przedsięwzięciami planowanymi do 

realizacji ze środków EFS przez niego 

lub inne podmioty zaangażowane w 

projekt. 

 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 

sumowaniu. 
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5. 

Odzyskiwanie 
zdegradowanych 

przestrzeni 
 

 

Kryterium promuje projekty kompleksowe realizowane na obszarach 

wskazanych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, jako obszary wymagające przekształceń, 

rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji (wykluczając tereny rolne i leśne).  

 

  

Wnioskodawca wykazał, że projekt: 

3 pkt - jest w trakcie realizacji bądź 

zrealizowanymi przez niego lub inne 

podmioty zaangażowane w projekt; 

3 

 



Wnioskodawca musi dołączyć wypis ze SUIKZPG w wyżej przytoczonym 

zakresie. 

2 pkt - jest planowany do realizacji przez 

niego lub inne podmioty 

zaangażowane w projekt; 

0 pkt - brak spełnienia ww. warunków lub brak 

informacji w tym zakresie. 

 

6. 

Projekty generujące 
bezpośredni efekt 

społeczno-
gospodarczy 

 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, kryterium promuje projekty, w których 

wnioskodawca wykazał na podstawie rzetelnych analiz, że projekt może 

wpłynąć na osiągniecie, co najmniej jednego z poniższych efektów: 

· zwiększenie dostępności do usług społecznych; 

· stworzenie warunków na odejście od form opieki 

instytucjonalnej na rzecz opieki środowiskowej (nie wykluczając 

stacjonarnych form opieki);  

· zwiększenie zatrudnienia osób zamieszkujących obszar 

wskazany w programie rewitalizacji do rewitalizacji; 

· udostępnienie przestrzeni do działalności gospodarczej o 

charakterze usługowo-handlowym (z wykluczeniem obiektów 

wielkopowierzchniowych), w tym sprzedaży produktów 

lokalnych i regionalnych. 

 

 

  

 

Weryfikacja nastąpi na podstawie opisu projektu: 

4 pkt - inwestycja generuje 4 wymienione efekty; 

3 pkt - inwestycja generuje 3 z wymienionych 

efektów; 

2 pkt - inwestycja generuje 2 z wymienionych 

efektów; 

1 pkt - inwestycja generuje 1 z wymienionych 

efektów; 

0 pkt - inwestycja nie generuje żadnego z 

wymienionych efektów. 

 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 

sumowaniu. 
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7. 

 

Projekty wyłonione w 

ramach konkursu 

architektonicznego, 

architektoniczno-

urbanistycznego lub 

urbanistycznego –  

 

 

 

 

 
Kryterium promuje projekty dotyczące zagospodarowania przestrzeni 
(przestrzeni publicznych, projektów urbanistycznych dot. przekształcania 
lub rekultywacji terenu, terenów zielonych i parków) oraz obiektów 
kubaturowych (w tym zwłaszcza obiekty użyteczności publicznej - obiekty 
zabytkowe oraz te o funkcji rekreacyjnej, turystycznej, administracyjnej), 
które zostały wyłonione w konkursie architektonicznym, 
architektoniczno- urbanistycznym lub urbanistycznym. 
 
Konkurs architektoniczny nie musi dotyczyć całego przedsięwzięcia.  
 

  

5 pkt - projekt zakłada wykorzystanie wyników 

konkursu architektonicznego, 

architektoniczno-urbanistycznego lub 

urbanistycznego; 

 

0 pkt - brak spełnienia ww. warunków lub brak 

informacji w tym zakresie. 

 

5 

 



Ocena przedsięwzięć realizowanych na podstawie konkursu 
architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego lub 
urbanistycznego będzie weryfikowana poprzez załączone do wniosku: 
- oświadczenie o realizacji inwestycji wyłonionej w konkursie 
architektonicznym, architektoniczno-urbanistycznym lub 
urbanistycznym, 
- dokumentacji wykonawczej przygotowanej w oparciu o projekty 
wyłonione w konkursie architektonicznym, architektoniczno-
urbanistycznym lub urbanistycznym, 

 

Projekty o wartości dofinansowania powyżej 

10 mln zł zawsze otrzymują - 5 pkt 

 

 

8. 

Zwiększenie 
efektywności  
energetycznej 

.  

 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, promowane są projekty, w których 
wykazano, że przyczynią się one do zwiększenia efektywności 
energetycznej termomodernizowanych budynków o min. 7%. 

Powyższa wartość wynika z audytu energetycznego, z której wynikają 
również optymalne rozwiązania pod względem ekonomiczno – 
technicznym. 

 

 

  

6 pkt - projekt zakłada zwiększenia efektywności 

energetycznej termomodernizowanych 

budynków o co najmniej 25% 

3 pkt - projekt zakłada zwiększenia efektywności 

energetycznej termomodernizowanych 

budynków od 15%-25% 

2 pkt - projekt zakłada zwiększenia efektywności 

energetycznej termomodernizowanych 

budynków od 7%-15% 

0 pkt - brak spełnienia ww. warunków lub brak 

informacji w tym zakresie. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 

sumowaniu. 
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9. 
Projekty realizowane 

w partnerstwie 

 

Preferowane będą projekty realizowane w formule partnerstwa. 

Partnerstwa mogą być tworzone przez podmioty wnoszące do projektu 

zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach 

określonych w porozumieniu lub umowie o partnerstwie (zgodnie z art. 33 

ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), dołączonej do dokumentacji 

aplikacyjnej. 

  

1 pkt - projekt realizowany jest w partnerstwie; 

0 pkt - projekt nie jest realizowany w partnerstwie 

lub brak informacji w tym zakresie. 

 

 

1 

 



10. Projekt główny 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy inwestycja jest projektem 

głównym w danej wiązce projektów.  

Ocena kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w 

Planach Działań RIT. 

 7 pkt - projekt został wskazany jako projekt główny 

Brak spełnienia kryterium lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 pkt. 
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