
Załącznik 3.2   

Kryteria merytoryczne ogólne i kryteria merytoryczne szczegółowe dla konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-037/17 w ramach Osi Priorytetowej X 

Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT. 

Ocena merytoryczna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia:   

a) następujące kryteria merytoryczne ogólne (część A Karty oceny merytorycznej):  

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 

Opis znaczenia 
Kryterium (w przypadku projektów 
konkursowych maksymalna liczba 

punktów od każdego  
z obydwu oceniających możliwa do 
przyznania za spełnienie kryterium 

/minimalna liczba punktów od każdego  
z obydwu oceniających umożliwiająca 

spełnienie kryterium) 

1. 

Zgodność projektu z celami 

RPO WM 2014-2020 oraz z 

diagnozą zawartą w RPO 

WM 2014-2020. 

Oceniane będą: 

 trafność i rzetelność identyfikacji problemów obszaru, na którym 
będzie realizowany projekt; 

 trafność wskazania celu głównego i celów szczegółowych projektu; 

 opis sposobu, w jaki projekt przyczyni się do realizacji celu 

szczegółowego RPO WM 2014-2020; 

 zgodność przedstawionego celu głównego z koncepcją SMART. 

W przypadku projektu konkursowego przedmiotowe kryterium może być 

ocenione warunkowo. 

10/6 

albo 

5/3
1
 

 

2. 
Osiągnięcie w ramach 
projektu skwantyfikowanych 
rezultatów. 

Oceniana będzie trafność wyboru i opisu wskaźników, które będzie 
realizował projekt, tj.: 

 adekwatność doboru wskaźników do celu szczegółowego oraz do 
grupy docelowej, do charakteru projektu (uwzględnienie we 
wskaźnikach zakresu rzeczowego i charakteru projektu oraz czy 
mierzą cele projektu); 

 realność osiągnięcia wskaźników w kontekście wartości projektu, 
potencjału finansowego, technicznego i kadrowego Wnioskodawcy, 
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1 Dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł. 



okresu realizacji projektu, ewentualnie innych, istotnych czynników 
wpływających na realizacje projektu; 

 sposób i częstotliwość pomiaru wskaźników oraz źródła ich pomiaru; 

 czy projekt realizuje wskaźniki z ram wykonania. 

W przypadku projektu konkursowego przedmiotowe kryterium może być 

ocenione warunkowo. 

3. 

Adekwatność doboru grupy 

docelowej objętej wsparciem 

w projekcie. 

 

Oceniane będą: 

 uzasadnienie wyboru grupy docelowej, jej potrzeb i oczekiwań;  

 wielkość i struktura grupy docelowej (w tym udział osób z niepełno 
sprawnościami, udział osób doświadczających wykluczenia z więcej 
niż jednego powodu); 

 opis barier, na które napotykają uczestnicy projektu; 

 sposób przeprowadzania naboru do udziału w projekcie (kryteria 
rekrutacji, działania motywujące do udziału w projekcie). 

W przypadku projektu konkursowego przedmiotowe kryterium może być 
ocenione warunkowo. 

10/6 
 
 

4. 

Trafność opisanej analizy 

ryzyka nieosiągnięcia 

założeń projektu.
2
 

 

Oceniane będą: 

 trafność opisu sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi 

osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu; 

 trafność sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia 

ryzyka); 

 trafność wyboru działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec 

wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby 

zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. 

W przypadku projektu konkursowego przedmiotowe kryterium może być 

ocenione warunkowo. 

5/3 

5. 

Spójność zadań 

przewidzianych do realizacji 

w ramach projektu oraz 

trafność doboru i opisu 

zadań 

Oceniane będą: 

 trafność uzasadnienia potrzeby realizacji zadań; 

 opis planowanego sposobu realizacji zadań, w tym racjonalność 
harmonogramu działań (podział zadań na etapy, logiczność i 
chronologia działań; 

 opis sposobu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; 

 trafność określenia wartości wskaźników realizacji właściwego celu 

20/12 
 

                                                           
2 Dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł. 



szczegółowego RPO WM 2014-2020 lub innych wskaźników 
określonych we wniosku  
o dofinansowanie, które zostaną osiągnięte w ramach zadań; 

 opis sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów 
projektu  
(o ile dotyczy); 

 opis uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych 
zadań  
(o ile dotyczy); 

 trafność doboru wskaźników dla rozliczenia kwot ryczałtowych i 
dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile dotyczy). 

W przypadku projektu konkursowego przedmiotowe kryterium może być 
ocenione warunkowo. 

6. 

Potencjał finansowy, 
kadrowy i techniczny 
Wnioskodawcy oraz 
partnerów projektu (o ile 
dotyczy). 

Oceniane będą: 

 zasoby finansowe, jakie wniesie do projektu Wnioskodawca i 
partnerzy (o ile dotyczy); 

 potencjał kadrowy Wnioskodawcy  

i partnerów (o ile dotyczy) i sposób jego wykorzystania w ramach 

projektu (kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji 

projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie); 

 potencjał techniczny, w tym sprzętowy  

i warunki lokalowe Wnioskodawcy  

i partnerów (o ile dotyczy) i sposób jego wykorzystania w ramach 

projektu. 

W przypadku projektu konkursowego przedmiotowe kryterium może być 

ocenione warunkowo. 

10/6 
 
 

7. 

Doświadczenie 

Wnioskodawcy i partnerów (o 

ile dotyczy). 

Adekwatność doświadczenia będzie oceniane w kontekście 
dotychczasowej działalności i możliwości weryfikacji rezultatów tej 
działalności, która była lub jest prowadzona: 

 w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w 
ramach projektu; 

 na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie 
przewidziane w ramach projektu; 

 na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu. 
Oceniana będzie adekwatność opisu instytucji, które mogą potwierdzić 
potencjał społeczny Wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy). 
W przypadku projektu konkursowego przedmiotowe kryterium może być 
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ocenione warunkowo. 

8. Sposób zarządzania 

projektem. 

Oceniana będzie adekwatność sposobu zarządzania projektem do 
zakresu zadań w projekcie, tj.: 

 liczebność personelu, w tym w szczególności personelu kluczowego; 

 czytelność struktury zarządzania, podział obowiązków i 
odpowiedzialności; 

 sposób podejmowania decyzji i sposób komunikacji; 

 udział partnerów w zarządzaniu projektem (w przypadku projektów 
partnerskich); 

 monitorowanie realizacji projektu. 
W przypadku projektu konkursowego przedmiotowe kryterium może być 
ocenione warunkowo. 

5/3 
 

9. 
Efektywność kosztowa 

projektu i prawidłowość 

sporządzenia budżetu. 

Oceniane będą: 

 niezbędność zaplanowanych wydatków w kontekście zaplanowanych 
zadań i celu projektu; 

 zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi w 
Regulaminie konkursu lub określonymi w Wezwaniu do złożenia 
wniosku  
o dofinansowanie projektu pozakonkursowego; 

 kwalifikowalność wydatków; 

 racjonalność i efektywność wydatków projektu; 

 poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot ryczałtowych (o 
ile dotyczy). 

W przypadku projektu konkursowego przedmiotowe kryterium może być 
ocenione warunkowo. 
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b) następujące kryteria merytoryczne szczegółowe (część B Karty oceny merytorycznej): 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE: 
 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 

liczba punktów 

1.  

W ramach projektu są wykorzystane e-
podręczniki bądź e-zasoby/e-materiały 
dydaktyczne stworzone dzięki środkom 
EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020, 
które zostały dopuszczone do użytku 
szkolnego przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. 
 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wykazuje, że projekt 
wykorzystuje w ramach kształcenia uczniów lub/i nauczycieli e-
podręczniki bądź e-zasoby/ e-materiały dydaktyczne stworzone 
dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020, które zostały 
dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN. 
Wnioskodawca wymienia wspomniane materiały edukacyjne i 
sposób ich wykorzystania. 
Kryterium przyczyni się do racjonalnego wykorzystania istniejących 
zasobów edukacyjnych, a także do wydatkowania środków 
publicznych zgodnie z zasadami skuteczności i oszczędności. 
Zastosowanie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

0/4 pkt  4 

2.  

Projekt wspiera wyłącznie szkoły z 
obszarów wiejskich. 

Kryterium przyczyni się do silniejszej koncentracji środków na 
obszarach cechujących się największymi potrzebami w zakresie 
edukacji a tym samym do realizacji założeń RPO WM w zakresie 
osiągnięcia większej spójności społeczno-gospodarczej. 
Szkoły, do których kierowane jest wsparcie są zlokalizowane na 
obszarach wiejskich definiowanych zgodnie z Wytycznymi Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.  
Obszary wiejskie należy rozumieć zgodnie ze stopniem urbanizacji 
ujętym w klasyfikacji DEGURBA. Zgodnie z klasyfikacją DEGURBA 
jednostki przestrzenne przyporządkowane są do następujących 
kategorii: słabo zaludnione, pośrednie, gęsto zaludnione. Założenia 
metodologiczne DEGURBA opierają się na kryterium gęstości 

0/4pkt  4  



zaludnienia i minimalnej liczby ludności. Zaklasyfikowanie terenów 
jako: 
-obszary słabo zaludnione (wiejskie – kategoria 3) – 50% ludności 
zamieszkuje obszary wiejskie; 
- pośrednie (miasta, przedmieścia– kategoria 2) – poniżej 50% 
ludności zamieszkuje obszary wiejskie i poniżej 50% ludności 
obszary o dużej gęstości zaludnienia; 
- tereny gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, obszary 
miejskie– kategoria 1) – przynajmniej 50% ludności zamieszkuje 
obszary gęsto zaludnione. 
Kategoria 3 DEGURBY jest określana na 
podstawie:http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.c
fm?TargetUrl=DSP_DEGURBA tabela z nagłówkiem "dla roku 
odniesienia 2012". 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

3.  

Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie 
szkołę/szkoły podstawowe z niższym niż 
10% udziałem uczniów dodatkowo 
uczących się drugiego języka obcego w 
roku 2015.  

Kryterium jest uwzględnione w przypadku, jeśli Wnioskodawca we 
wniosku o dofinansowanie wykaże, że działania w ramach projektu 
dotyczą podnoszenia kompetencji kluczowych z zakresu języków 
obcych. 
Ukierunkowanie wsparcia na szkoły podstawowe z najniższym 
udziałem uczniów dodatkowo uczących się drugiego języka obcego 
(dodatkowe obowiązkowe zajęcia edukacyjne z języka obcego 
prowadzone w ramach godzin pozostających do dyspozycji 
dyrektora szkoły) pomoże wyrównać ich szanse na dalszych 
poziomach edukacji oraz na europejskim rynku pracy. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

0/4 pkt 4 

4.  

Projekt zakłada stworzenie nowej/nowych 
lub doposażenie istniejącej/istniejących 
międzyszkolnych pracowni 
przedmiotowych lub/i TIK, dostępnych dla 
szkół tego samego organu 
prowadzącego. 
 

Kryterium jest uwzględnione w przypadku, jeśli Wnioskodawca we 
wniosku o dofinansowanie wykaże, że działania w ramach projektu 
dotyczą tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie 
eksperymentu (uwzględnione w typie projektu nr 2) lub/i korzystania 
z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijania 
kompetencji informatycznych (uwzględnione w typie projektu nr 3). 
Kryterium przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów 
edukacyjnych na ternie gminy/powiatu, a także do wydatkowania 

 brak stworzenia lub 
doposażenia 
międzyszkolnej/ 
międzyszkolnych 
pracowni w ramach 
projektu lub nie 
udostępnienie jej/ich 
innym szkołom lub brak 

4 



środków publicznych zgodnie z zasadami efektywności i 
oszczędności. 
Wnioskodawca zapewnia utworzenie w szkole międzyszkolnej 
pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub 
matematyki, zapewniającej warunki do nauczania opartego na 
metodzie eksperymentu i dostępnej dla innych szkół prowadzonych 
przez ten sam organ.  

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

informacji w tym 
zakresie – 0 pkt 
 

stworzenie 
międzyszkolnej/międzys
zkolnych pracowni i 
udostępnienia 1 szkole- 
2 pkt, 

stworzenie 
międzyszkolnej/międzys
zkolnych pracowni i 
udostępnienia 2 szkołom 
i więcej- 4pkt 

lub 

doposażenie 
międzyszkolnej/międzys
zkolnych pracowni i 
udostępnienia 1 szkole- 
2 pkt,, 

doposażenie 
międzyszkolnej/międzys
zkolnych pracowni i 
udostępnienia 2 szkołom 
i więcej- 4pkt 

5.  

Projekt zakłada współpracę szkół 
dotyczącą wykorzystania posiadanych 
zasobów w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK).  

Kryterium jest uwzględnione w przypadku, jeśli Wnioskodawca we 
wniosku o dofinansowanie wykaże, że działania w ramach projektu 
dotyczą m. in. rozwoju umiejętności w zakresie korzystania z 
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijania 
kompetencji informatycznych (typ projektu nr 3). 
Kryterium przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów 
edukacyjnych na ternie gminy/powiatu, a także do wydatkowania 
środków publicznych zgodnie z zasadami efektywności i 
oszczędności Wnioskodawca zapewnia współpracę szkół lub 
placówek systemu oświaty, które posiadają niezbędne wyposażenie 
informatyczne do podnoszenia kompetencji cyfrowych wśród 
uczniów i nauczycieli, ze szkołami lub placówkami, które nie 

 brak współpracy lub 
brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt, 

 współpraca podjęta 
między 1 szkołą i 1 
innym podmiotem (tj. 
szkołą lub placówką 
systemu oświaty) – 2 
pkt, 

 współpraca podjęta 
między 1 szkołą i 

4 
 



posiadają takiego wyposażenia. 
Warunek dotyczy m.in. szkół lub placówek systemu oświaty, które 
tworzą zespół. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

minimum 2 innymi 
podmiotami (tj. 
szkołą/szkołami lub 
placówką/placówkami 
systemu oświaty) – 4 
pkt 

 

 

6.  

W projekcie wykorzystane są pozytywnie 
zwalidowane produkty projektów 
innowacyjnych zrealizowanych w latach 
2007 – 2013 w ramach POKL). 

Kryterium ma na celu zapewnienie ciągłości, wypracowanych w 
latach 2007-2013 w kraju, pozytywnie zwalidowanych produktów 
projektów innowacyjnych w celu zachowania wypracowanego 
wcześniej dorobku.  Projektodawca zobowiązany jest do 
zamieszczenia we wniosku informacji na temat narzędzi, metod lub 
form pracy wypracowanych w ramach projektów zrealizowanych w 
latach 2007-2013 PO KL wraz z ich szczegółowym opisem oraz 
sposobem ich wykorzystania. 
Pomocne będą informacje zawarte na stronie http://kiw-
pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=categor
y&task=category&id=193&Itemid=778&lang=pl 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

0/2 pkt 2 

7.  

Projekt zakłada działania umożliwiające 
kształcenie u uczniów jednocześnie 
przynajmniej 2 kompetencji kluczowych i 
co najmniej 2 powiązanych z nimi 
postaw/umiejętności- niezbędnych na 
rynku pracy, w tym obowiązkowo tych 
dotyczących innowacyjności i 
kreatywności.  
 

Kryterium zgodne jest z założeniami Komisji Europejskiej 
określonymi w Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu (EUROPA 2020), w 
ramach której jednym z priorytetów jest „poprawa rezultatów 
procesu kształcenia, stosując zintegrowane podejście w każdym 
segmencie systemu (...) uwzględniając kluczowe kompetencje (...)”. 
Zgodnie z RPO WM do kompetencji kluczowych zalicza się: 

 porozumiewanie się w językach obcych, 

 kompetencje matematyczno-przyrodnicze, 

 kompetencje w zakresie ICT
3
, 

zaś do właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy 
zalicza się: 

 kształcenie 2 
kompetencji i 2 
powiązanych z nimi 
postaw/umiejętności – 
4 pkt, 

 kształcenie 
przynajmniej 2 
kompetencji i co 
najmniej 3 
powiązanych z nimi 
postaw/umiejętności – 
8 pkt 

8 
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 Technologie informacyjno-komunikacyjne. 



 kreatywność, 

 innowacyjność, 

 umiejętność pracy zespołowej, 

 postawy przedsiębiorcze.  

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

8.  

Projekt jest zgodny z programem 
rewitalizacji obowiązującym na obszarze, 
na którym jest realizowany. 

Zastosowanie kryterium przyczynia się do wsparcia procesu 
rewitalizacji mającego na celu pobudzenie aktywności środowisk 
lokalnych, stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-
gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia 
społecznego na obszarach degradowanych i zmarginalizowanych. 
W celu uzyskania korzystnych efektów działań rewitalizacyjnych 
niezbędna jest koordynacja i synergia projektów finansowanych w 
ramach EFS i EFRR. 
Kryterium wynika z zapisów RPO WM oraz Wytycznych w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 
W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt jest zgodny  
z obowiązującym (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) 
programem rewitalizacji, przy czym zgodność projektu z programem 
rewitalizacji oznacza wskazanie go wprost w programie rewitalizacji 
(lista projektów głównych) lub określenie wśród pozostałych 
rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych (przedsięwzięcia 
uzupełniające), które realizują kierunki działań programu.  
Zgodność z lokalnym programem rewitalizacji będzie weryfikowana 
poprzez zgodność przedsięwzięcia wskazanego w programie 
rewitalizacji z zasadami i typami operacji przewidzianymi w 
konkursie oraz realizację wskaźników obligatoryjnych dla konkursu. 
Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów 
rewitalizacji województwa mazowieckiego, publikowanym na stronie 
http://www.funduszedlamazowsza.eu/ 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

 projekt nie jest 
zgodny z programem 
rewitalizacji lub brak 
informacji w tym 
zakresie – 0 pkt, 

 projekt jest zgodny z 
programem 
rewitalizacji – 2 pkt 

 

2 

9.  

Projekt uwzględnia współpracę z 
rodzicami w procesie wsparcia uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Kryterium podlega ocenie wyłącznie w przypadku, jeśli 
Wnioskodawca złoży deklarację, że w ramach projektu obejmuje 
wsparciem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Kryterium nie dotyczy Wnioskodawców, którzy nie planują objęcia 

0/6 pkt 6 



wsparciem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Kryterium będzie uważane za spełnione, jeśli Wnioskodawca 
zadeklaruje we wniosku o dofinansowanie, że w ramach projektu 
uwzględnia współpracę z rodzicami objętych wsparciem uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym opisze formy 
współpracy.  
Współpraca z rodzicami stanowi jeden z elementów rozpoznania 
potrzeb ucznia prowadzonego przez nauczycieli oraz diagnozy 
prowadzonej przez specjalistów. Informacje przekazywane od 
rodziców stanowią cenne źródło informacji o potrzebach i 
możliwościach ucznia. W ramach diagnozy funkcjonalnej 
prowadzonej w szkole (we współpracy nauczycieli, specjalistów i 
rodziców ucznia) – ważny element stanowi współpraca z rodzicami. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

  

 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT WOF:  

 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna liczba 

punktów 

1. 

Stopień realizacji 

wskaźników 

produktu 

Strategii ZIT WOF 

Ocena będzie polegać na określeniu w jakim stopniu projekt 

realizuje wskaźniki produktu określone w Strategii ZIT WOF. 

 ramach kryterium oceniana będzie relacja (proporcja) 

wartości założonych do realizacji w projekcie wskaźników do 

wartości wskaźników produktu określonych w Strategii ZIT 

WOF na poziomie poddziałań w ramach właściwego typu 

projektu. Wnioskodawca otrzyma punkty proporcjonalnie do 

stopnia wypełnienia przez projekt wskaźników Strategii ZIT 

WOF. 

Zgłaszane projekty będą oceniane wg następującego wzoru:  

  

≥ 19,5 
20 

19,5 >  ≥ 18,5 
19 

18,5 >  ≥ 17,5 
18 

17,5 >  ≥ 16,5 
17 

16,5 >  ≥ 15,5 
16 

15,5 >  ≥ 14,5 
15 



L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna liczba 

punktów 

Oznaczenia:  

Wp – Wartość wskaźnika produktu realizowana w projekcie  

Wz – Wartość wskaźnika produktu na poziomie poddziałania 

zapisana w Strategii ZIT 

Ocena będzie dokonywana na podstawie wskaźników 

wybranych w tabeli „Lista mierzalnych wskaźników projektu” 

znajdujących się w formularzu wniosku o dofinansowanie. 

14,5 >  ≥ 13,5 
14 

13,5 >  ≥ 12,5 
13 

12,5 >  ≥ 11,5 
12 

11,5 >  ≥ 10,5 
11 

10,5 >  ≥ 9,5 
10 

9,5 >  ≥ 8,5 
9 

8,5 >  ≥ 7,5 
8 

7,5 >  ≥ 6,5 
7 

6,5 >  ≥ 5,5 
6 

5,5 >  ≥ 4,5 
5 

4,5 >  ≥ 3,5 
4 

3,5 >  ≥ 2,5 
3 

2,5 >  ≥ 1,5 
2 

1,5 >  ≥ 0,5 
1 



L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna liczba 

punktów 

0,5 >  
0 

2. 

Rozwiązanie 

problemu 

dodatkowego 

wskazanego w 

Strategii ZIT WOF 

Ocenie będzie podlegać, czy realizacja zgłaszanego projektu, 

poza bezpośrednim rozwiązaniem zidentyfikowanego w nim 

problemu (uznanego przez Wnioskodawcę za problem 

wiodący), przyczynia się do rozwiązywania innych problemów 

wskazanych w Strategii ZIT WOF. 

Wnioskodawca powinien wskazać, które produkty/rezultaty 

projektu i w jaki sposób rozwiążą wskazany problem 

dodatkowy. 

Katalog problemów wiodących i dodatkowych będzie 

elementem regulaminu konkursu. 

wnioskodawca wykazał, że 

zgłaszany projekt przyczynia się 

do rozwiązania co najmniej dwóch 

problemów dodatkowych poza 

wskazanym problemem wiodącym 

10 

wnioskodawca wykazał, że 

zgłaszany projekt przyczynia się 

do rozwiązania jednego problemu 

dodatkowego poza wskazanym 

problemem wiodącym 

6 

wnioskodawca nie wykazał, że 

zgłaszany projekt przyczynia się 

do rozwiązania co najmniej 

jednego problemu dodatkowego 

poza wskazanym problemem 

wiodącym. 

Punkty w ramach kryterium nie 

podlegają sumowaniu 

0 

3. 

Kontynuacja 

wcześniejszych 

przedsięwzięć 

Ocenie będzie podlegać czy zgłaszany projekt kontynuuje, 

uzupełnia lub rozwija inne przedsięwzięcie podjęte przez 

Wnioskodawcę w celu rozwiązania wskazanego problemu 

wiodącego lub dodatkowego bądź innego istotnego problemu 

rozwojowego 

Przedsięwzięcie wskazane jako kontynuowane, uzupełniane 

lub rozwijane może być finansowane z dowolnego źródła. 

Obszar (terytorium) realizacji zgłaszanego projektu powinien 

odpowiadać co najmniej w części obszarowi (terytoriom) 

realizacji projektów/przedsięwzięć dotychczas podjętych. 

Komplementarność może dotyczyć projektów będących w 

trakcie realizacji bądź zrealizowanych nie wcześniej niż w 

2010 r.  

Przez projekt (przedsięwzięcie) w trakcie realizacji należy 

wnioskodawca wykazał 

komplementarność z co najmniej 1 

projektem   będącym w trakcie 

realizacji lub zrealizowanym. 

10 

wnioskodawca nie wykazał 

komplementarności z żadnym 

projektem  będącym w trakcie 

realizacji lub zrealizowanym. 

Punkty w ramach kryterium nie 

podlegają sumowaniu 

0 



L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna liczba 

punktów 

rozumieć projekt faktycznie realizowany (tj. zostało zawarte 

prawnie wiążące zobowiązanie dot. realizacji rzeczowej co 

najmniej jednego elementu/zadania w ramach 

projektu/przedsięwzięcia) bądź projekt, dla którego została 

podpisana umowa o dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych. Samo przygotowanie dokumentacji dla 

projektu nie jest równoznaczne z rozpoczęciem jego 

realizacji. 

Przez projekt (przedsięwzięcie) zrealizowany należy 

rozumieć spełnienie łącznie dwóch warunków, tj.: 

 zaplanowane w ramach projektu czynności zostały 

faktycznie wykonane (żadna dalsza czynność nie jest 

wymagana), 

 wnioskodawca/partner opłacił wszystkie wydatki w 

ramach projektu (wnioskodawca/partner nie będzie 

ponosił już żadnych płatności); 

a w przypadku projektu zrealizowanego współfinansowanego 

ze środków zewnętrznych należy rozumieć spełnienie łącznie 

trzech warunków, tj.: 

 zaplanowane w ramach projektu czynności zostały 

faktycznie wykonane (żadna dalsza czynność nie jest 

wymagana), 

 wnioskodawca/partner opłacił wszystkie wydatki w 

ramach projektu (wnioskodawca/partner nie będzie 

ponosił już żadnych płatności), 

 wnioskodawca/partner otrzymał dofinansowanie (na 

rzecz wnioskodawcy/partnera nie będą 

przekazywane już żadne płatności związane z 

projektem). 

4. 

Oddziaływanie 

terytorialne 

efektów realizacji 

projektu, w tym 

na grupę 

Ocenie będzie podlegać zasięg terytorialny projektu, w tym 

grupa docelowa  – liczba gmin objętych realizacją projektu. 

Projekt będzie realizowany na 

obszarze 6 lub więcej gmin 

wchodzących w skład WOF 

10 

Projekt będzie realizowany na 

obszarze 5 gmin wchodzących  
8 



L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna liczba 

punktów 

docelową w skład WOF 

Projekt będzie realizowany na 

obszarze 4 gmin wchodzących  

w skład WOF 

6 

Projekt będzie realizowany na 

obszarze 3 gmin wchodzących  

w skład WOF 

4 

Projekt będzie realizowany na 

obszarze 2 gmin wchodzących  

w skład WOF 

2 

Projekt będzie realizowany na 

obszarze 1 gminy wchodzącej  

w skład WOF 

Punkty w ramach kryterium nie 

podlegają sumowaniu 

0 

5. 

Zasięg 

przestrzenny 

oddziaływania 

efektów realizacji 

projektu, w tym 

na grupę 

docelową  

Ocenie będzie podlegać, czy realizacja zgłaszanego przez 

Wnioskodawcę projektu będzie oddziaływać poza zasięg 

terytorialny, wskazany jako obszar jego bezpośredniej 

realizacji, oraz poza bezpośrednią grupę docelową  

(wskazanych we wniosku o dofinansowanie lidera i partnerów 

projektu). 

Kryterium nie ma zastosowania w stosunku do projektów, 

które realizowane będą na terenie wszystkich gmin 

wchodzących w skład WOF – w przypadku realizacji projektu 

na terenie 40 gmin. 

Wnioskodawca wykazał, że 

realizacja zgłaszanego projektu 

będzie oddziaływać poza zasięg 

jego bezpośredniej realizacji oraz 

poza bezpośrednią grupę 

docelową (wskazanych we 

wniosku o dofinansowanie lidera i 

partnerów projektu). 

10 

Wnioskodawca nie wykazał, że 

realizacja zgłaszanego projektu 

będzie oddziaływać poza zasięg 

jego bezpośredniej realizacji oraz 

poza bezpośrednią grupę 

docelową (wskazanych we 

wniosku o dofinansowanie lidera  

i partnerów projektu). 

Punkty w ramach kryterium nie 

podlegają sumowaniu 

0 

Razem: 60 



 


