
KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT WOF DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 

liczba punktów 
Możliwość 

uzupełnienia 

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. 
 
W 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:  
  
𝑤𝑝1

𝑤𝑧1
+
𝑤𝑝𝑥

𝑤𝑧𝑥
 

𝑥
 * 200 

Oznaczenia:  

Wp – Wartość wskaźnika produktu realizowana w 

projekcie (dla wskaźnika 1, wskaźnika x)  

Wz – Wartość wskaźnika produktu na poziomie 

poddziałania zapisana w Strategii ZIT (analogicznie, 

dla wskaźnika 1, wskaźnika x)  

x – liczba wskaźników 

Ocena będzie dokonywana na podstawie wskaźników 

wybranych w tabeli „Lista mierzalnych wskaźników 

projektu” znajdujących się w formularzu wniosku o 

dofinansowanie. 

𝑤𝑝1

𝑤𝑧1
+
𝑤𝑝𝑥

𝑤𝑧𝑥
 

𝑥
 * 200 ≥ 9,5 20 

NIE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9,5 > 

𝑤𝑝1

𝑤𝑧1
+
𝑤𝑝𝑥

𝑤𝑧𝑥
 

𝑥
 * 200  ≥ 8,5 18 

8,5 > 

𝑤𝑝1

𝑤𝑧1
+
𝑤𝑝𝑥

𝑤𝑧𝑥
 

𝑥
 * 200  ≥ 7,5 16 

7,5 > 

𝑤𝑝1

𝑤𝑧1
+
𝑤𝑝𝑥

𝑤𝑧𝑥
 

𝑥
 * 200  ≥ 6,5 14 

6,5 > 

𝑤𝑝1

𝑤𝑧1
+
𝑤𝑝𝑥

𝑤𝑧𝑥
 

𝑥
 * 200  ≥ 5,5 12 

5,5 > 

𝑤𝑝1

𝑤𝑧1
+
𝑤𝑝𝑥

𝑤𝑧𝑥
 

𝑥
 * 200  ≥ 4,5 10 

4,5 > 

𝑤𝑝1

𝑤𝑧1
+
𝑤𝑝𝑥

𝑤𝑧𝑥
 

𝑥
 * 200  ≥ 3,5 8 

3,5 > 

𝑤𝑝1

𝑤𝑧1
+
𝑤𝑝𝑥

𝑤𝑧𝑥
 

𝑥
 * 200  ≥ 2,5 6 

2,5 > 

𝑤𝑝1

𝑤𝑧1
+
𝑤𝑝𝑥

𝑤𝑧𝑥
 

𝑥
 * 200  ≥ 1,5 4 

1,5 > 

𝑤𝑝1

𝑤𝑧1
+
𝑤𝑝𝑥

𝑤𝑧𝑥
 

𝑥
 * 200  ≥ 0,5 2 



0,5 > 

𝑤𝑝1

𝑤𝑧1
+
𝑤𝑝𝑥

𝑤𝑧𝑥
 

𝑥
 * 200 

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 

15 

NIE 

wnioskodawca wykazał, że zgłaszany 

projekt przyczynia się do rozwiązania 

jednego problemu dodatkowego poza 

wskazanym problemem wiodącym 

10 

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.  

wnioskodawca wykazał 

komplementarność z co najmniej 1 

projektem   będącym w trakcie realizacji 

lub zrealizowanym. 

10 

NIE 

wnioskodawca nie wykazał 

komplementarności z żadnym projektem  

będącym w trakcie realizacji lub 

zrealizowanym. 

 

 

0 



Komplementarność może dotyczyć projektów 

będących w trakcie realizacji bądź zrealizowanych nie 

wcześniej niż w 2010 r.  

Przez projekt (przedsięwzięcie) w trakcie realizacji 

należy 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 

Ocenie będzie podlegać zasięg terytorialny projektu, 

w tym grupa docelowa  – liczba gmin objętych 

realizacją projektu. 

  NIE 

  



 

tym na grupę 

docelową 

  

Projekt będzie realizowany na obszarze 3 

gmin i więcej wchodzących w skład WOF 
5  

Projekt będzie realizowany na obszarze 2 

gmin wchodzących w skład WOF 
3 

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 w granicach WOF, wskazany 

jako obszar jego bezpośredniej realizacji, oraz poza 

bezpośrednią grupę docelową  (wskazanych we 

wniosku o dofinansowanie lidera i partnerów projektu). 

 

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  

NIE 

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). 

 

0  

Razem: 60  


