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Kryteria oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry 

 

Kryterium Opis Punktacja 

Powiązanie z 
innymi działaniami 
i potencjał 
rozwojowy 
projektu 

 

Ocenie będzie podlegać czy projekt może być 
rozwinięty poprzez realizację kolejnych przedsięwzięć 
wskazanych przez Wnioskodawcę. 
Przedsięwzięcia wskazywane jako rozwinięcie projektu 
bazowego mogą być finansowane z dowolnego źródła, 
ale muszą rozwiązywać problem zidentyfikowany w 
Strategii ZIT MOF ZG  oraz być realizowane na 
obszarze ZIT Zielonej Góry. 

 

0-20 pkt 

Ocenie będzie podlegać czy projekt kontynuuje 
działania podjęte wcześniej  przez Wnioskodawcę. 
Przedsięwzięcia realizowane wcześniej mogą być 
finansowane z dowolnego źródła. Obszar realizacji 
projektu bazowego musi co najmniej w części pokrywać 
się z obszarem realizacji projektu zgłaszanego przez 
Wnioskodawcę. 
 

0-20 pkt 

Stopień realizacji 
wskaźników 
Strategii ZIT 
ZG 

Ocena będzie polegać na określeniu w jakim stopniu 
projekt realizuje wskaźniki produktu określone w 
Strategii ZIT MOF  ZG. W ramach kryterium oceniana 
będzie relacja (proporcja) wartości założonych do 
realizacji w projekcie wskaźników do wartości 
wskaźników produktu określonych w Strategii ZIT MOF 
ZG na poziomie Priorytetów inwestycyjnych. 
Wnioskodawca otrzyma punkty proporcjonalnie do 
stopnia wypełnienia przez projekt wskaźników Strategii 
ZIT MOF ZG. 
 

0-20 pkt 
Proporcjonalnie do stopnia 
realizacji wskaźników 

Rozwiązanie 
problemu 
dodatkowego 
wskazanego 
w Strategii Z I T 
ZG 

Ocenie będzie podlegać, czy realizacja projektu, poza 
bezpośrednim rozwiązaniem zidentyfikowanego w nim 
problemu (uznanego przez Wnioskodawcę za problem 
wiodący), przyczynia się do rozwiązywania innych 
problemów wskazanych w Strategii ZIT MOF ZG. 
 

0-20 
1 problem - 5 pkt 

Oddziaływanie 
terytorialne 
efektów 
realizacji projektu 

Ocenie będzie podlegać, czy realizacja zgłaszanego 
przez Wykonawcę projektu będzie oddziaływać poza 
zasięg terytorialny, wskazany jako obszar jego 
bezpośredniej realizacji. 
 

0-20 
1 gmina – 5 pkt 

 

Ocena spełniania kryteriów będzie polegać na przyznaniu punktów w ramach wskazanych kryteriów. 

Przyjęto założenie, że liczba punktów możliwych do przyznania w ramach każdego kryterium wynosi 

do 20 pkt.. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100 pkt. Projekt otrzyma pozytywną 

ocenę zgodności ze Strategią ZIT MOF ZG jeśli uzyska nie mniej niż 60% możliwych do otrzymania 

punktów.  

 


