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Załącznik 

do Uchwały nr 10/KM RPO-L2020/2015 

Komitetu Monitorującego RPO-L2020  

z dnia 21.08.2015 r. 

 

 

 

 

 KRYTERIA OCENY STRATEGICZNEJ 
projektów w ramach poddziałań ZIT MOF Gorzów Wlkp. 

L.p. 
Nazwa kryterium 

wyboru 
Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. 

 
Zgodność projektu ze 

Strategią ZIT MOF 
GW. 

 

Ocenie będzie podlegać, czy projekt wpisuje się 
w konkretny Priorytet Inwestycyjny wskazany w 
Strategii ZIT MOF GW oraz rekomendowane w 

nim typy projektów do realizacji. 

 
 Kryterium dopuszczające – 

niespełnienie oznacza odrzucenie 
wniosku 

 

2. 

 
 
 
 
 
 
 

Stopień realizacji 
wskaźników Strategii 

ZIT MOF GW 
 
 
 

Celem kryterium jest określenie w jakim stopniu 
projekt realizuje wskaźniki produktu określone w 
danym Priorytecie Inwestycyjnym  w Strategii ZIT 

MOF GW. 
W ramach kryterium oceniana będzie relacja 

(proporcja) wartości założonych do realizacji w 
projekcie wskaźników do wartości wskaźników 
produktu określonych w Strategii ZIT MOF GW 

na poziomie Priorytetów Inwestycyjnych. 
Wnioskodawca otrzyma punkty proporcjonalnie 

do stopnia wypełnienia przez projekt wskaźników 
Strategii ZIT MOF GW. 

 
W celu obliczenia stopnia realizacji wskaźników 

produktu stosuje się następujący wzór: 
 

 

 
Wp – wartość wskaźnika produktu realizowana w 

projekcie (dla wskaźnika 1, wskaźnika 2, 
wskaźnika x), 

 
Ws – wartość wskaźnika produktu na poziomie 

PI, zapisana w Strategii ZIT MOF GW, 
 

X – liczba wskaźników 

0 – 10  
 
 
 
 

0 pkt. - projekt nie realizuje żadnego 
wskaźnika produktu w danym 

Priorytecie Inwestycyjnym 
wskazanym w Strategii ZIT MOF GW 

 
 

10 pkt. - projekt realizuje w 100% 
wartości wskaźników w danym 

Priorytecie Inwestycyjnym 
wskazanym w Strategii ZIT MOF GW 

 
 

0 pkt. w kryterium nie oznacza 
odrzucenia wniosku 

 

Ocenie będzie podlegać czy projekt realizuje 
więcej niż jeden wskaźnik produktu  określony w 
danym Priorytecie Inwestycyjnym  w Strategii ZIT 

MOF GW 

0 – 20 
 

0 pkt. - projekt nie realizuje żadnego 
wskaźnika produktu w danym 

Priorytecie Inwestycyjnym 
wskazanym w Strategii ZIT MOF GW 
 
10 pkt. - projekt realizuje 1 wskaźnik 

produktu w danym Priorytecie 
Inwestycyjnym wskazanym w 

Strategii ZIT MOF GW 
 

20 pkt. - projekt realizuje więcej niż 
jeden wskaźnik produktu w danym 

Priorytecie Inwestycyjnym 
wskazanym w Strategii ZIT MOF GW 

 
0 pkt. w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku 
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Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 70 pkt. Projekt otrzyma pozytywną ocenę 

zgodności ze Strategią ZIT MOF GW jeśli uzyska nie mniej niż 50% + 1 pkt. możliwych do 

otrzymania punktów. 

 

 

 

3. 

 
Rozwiązanie 

problemu 
dodatkowego 

wskazanego w 
Strategii ZIT MOF GW 

 
Ocenie będzie podlegać, czy realizacja projektu, 

poza bezpośrednim rozwiązaniem 
zidentyfikowanego w nim problemu (uznanego 

przez Wnioskodawcę za problem wiodący), 
przyczynia się do rozwiązania innych problemów 

wskazanych Strategii ZIT MOF GW. 
 
 

0 – 20 
 

0 pkt. – projekt nie wpływa na 
rozwiązanie problemu dodatkowego 

wskazanego w Strategii ZIT MOF 
GW 

 
5 pkt. – 1 problem dodatkowy. 

Projekt wpływa na rozwiązanie 1 
problemu dodatkowego wskazanego 

w Strategii ZIT MOF GW 
 

10 pkt. -  Projekt wpływa na 
rozwiązanie 2 dodatkowych 

problemów wskazanych w Strategii 
ZIT MOF GW 

 
15 pkt. -  Projekt wpływa na 
rozwiązanie 3 dodatkowych 

problemów wskazanych w Strategii 
ZIT MOF GW 

 
20 pkt. -  Projekt wpływa na 

rozwiązanie 3 i więcej dodatkowych 
problemów wskazanych w Strategii 

ZIT MOF GW 
 

0 pkt. w kryterium nie oznacza 
odrzucenia wniosku 

4. 

 
 
 

Potencjał rozwojowy 
projektu 

Ocenie będzie podlegać czy projekt może być 
kontynuowany, uzupełniony lub rozwinięty 
poprzez realizację kolejnych przedsięwzięć 

wskazanych przez Wnioskodawcę. 
Przedsięwzięcia wskazywane jako 

kontynuacja/uzupełnienie/rozwinięcie projektu 
bazowego mogą być finansowane z dowolnego 

źródła, ale muszą rozwiązywać problem 
zidentyfikowany w Strategii ZIT MOF GW oraz 
być realizowane na obszarze/części obszaru 

objętym projektem bazowym. 

0 – 10 
 

0 pkt. – projekt nie posiada 
potencjału rozwojowego 

 
10 pkt. – projekt posiada potencjał 

rozwojowy 
 

0 pkt. w kryterium nie oznacza 
odrzucenia wniosku 

5. 
Kontynuacja 

wcześniejszych 
przedsięwzięć 

Ocenie będzie podlegać, czy  projekt kontynuuje, 
uzupełnia lub rozwija inne przedsięwzięcie 

wskazane przez Wnioskodawcę jako projekt 
bazowy. 

Przedsięwzięcie wskazane jako projekt bazowy 
dla zgłaszanego projektu może być finansowany 
z dowolnego źródła. Obszar realizacji projektu 
bazowego musi co najmniej w części pokrywać 
się z obszarem realizacji projektu zgłaszanego 

przez Wnioskodawcę. 
 

 
0 – 10 

 
0 pkt. – projekt nie kontynuuje 
wcześniejszych przedsięwzięć 

 
10 pkt. – projekt kontynuuje 

wcześniejsze przedsięwzięcia 
 

0 pkt. w kryterium nie oznacza 
odrzucenia wniosku 

Maksymalna łączna suma punktów możliwa do zdobycia podczas oceny 
strategicznej: 

70 


