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Załącznik 
do Uchwały nr 9/KM RPO-L2020/2015 
Komitetu Monitorującego RPO-L2020  
z dnia 21.08.2015 r. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

 

KRYTERIA ŚRODOWISKOWE 

Kryteria środowiskowe mające zastosowanie dla Osi Priorytetowych 3 i 4 (z wyłączeniem Działania 4.4) 
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 

Ocena według kryteriów środowiskowych ma zastosowanie dla przedsięwzięć, które zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) wymagają 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 

KRYTERIA ŚRODOWISKOWE DOPUSZCZAJĄCE 

OCENA: TAK/NIE 

odpowiedź „NIE” oznacza odrzucenie projektu 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium 

Poprawność procedury 

OOŚ 

W ramach kryterium ocenie podlega przygotowanie projektu zgodnie z poszanowaniem 

właściwych przepisów i procedur dotyczących oceny oddziaływania na środowisko, tj. czy 

dany projekt posiada komplet dokumentacji świadczącej o prawidłowo przeprowadzonej 
procedurze OOŚ. 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

 

W zakresie sprawdzenia kompletności dokumentacji środowiskowej IZ PRO-L2020 stosuje Listę sprawdzającą w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen 

oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie, która powstała w wyniku prac Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na 
Środowisko funkcjonującej w ramach sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. 
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KRYTERIA HORYZONTALNE 

Kryteria horyzontalne mające zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) 

KRYTERIA HORYZONTALNE DOPUSZCZAJĄCE 

OCENA: TAK/NIE 

odpowiedź „NIE” oznacza odrzucenie projektu 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium 

Zgodność projektu z celem 
Działania 

Zgodnie z kryterium ocenie podlega, czy projekt wpisuje się w cel Działania/ Poddziałania w 
ramach którego jest realizowany. 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Zgodność projektu z 
dokumentami strategicznymi 

oraz branżowymi 

Czy projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi oraz branżowymi wymienionymi w 
Regulaminie konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym? 

Czy projekt wpisuje się w konkretny cel operacyjny oraz w podstawowe działania 
rekomendowane do priorytetowej realizacji/kierunki interwencji celu operacyjnego określone 
w danym dokumencie/dokumentach? (jeśli dotyczy) 

tak/nie/nie dotyczy 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Zgodność projektu 

z politykami horyzontalnymi, w 

tym w zakresie dostosowania do 

potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt jest neutralny bądź pozytywny pod 
względem realizacji polityk horyzontalnych i czy Wnioskodawca wskazał konkretne działania, 
które mają pozytywny wpływ na realizację następujących polityk horyzontalnych: 

ü zrównoważony rozwój (OP 1-5), 

ü równość szans i niedyskryminacja (OP 1-5, OP 9), 

ü równouprawnienie płci, (OP 1- 5, OP 9). 

tak/nie/nie dotyczy 

niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Adekwatność wskaźników do 

zakresu rzeczowego projektu 

Celem kryterium jest ocena wybranych w projekcie wskaźników realizacji projektu. Ocenie 
podlega możliwość ich osiągnięcia oraz trafność/realność wskazanych wartości docelowych 
wskaźników wybranych przez wnioskodawcę spośród listy wskaźników przygotowanych 
przez Instytucję Zarządzającą RPO w ramach poszczególnych Działań/typów projektów. 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Realizacja projektu wynika z 

uzasadnionych potrzeb 

W ramach kryterium ocenie podlega zasadność przyjętych w projekcie założeń. 
Wnioskodawca musi wskazać, czy projekt jest realizowany w odpowiedzi na zdiagnozowane 

zapotrzebowanie (analiza popytu), przedstawić cele, potrzeby, trendy.  

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 
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Wykonalność projektu 

W ramach kryterium należy stwierdzić, czy potencjał inwestycyjny wnioskodawcy jest 

wystarczający do zrealizowania inwestycji, czy przewidziano problemy w zarządzaniu, które 
mogą doprowadzić do nie zrealizowania przedsięwzięcia, czy podano potencjalne sposoby 
ich rozwiązania, czy podmiot dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym 

(weryfikacji podlegać będą również kompetencje oraz potencjał kadrowy wnioskodawcy), 
finansowym, prawnym, pozwalającym zrealizować inwestycję, osiągnąć zakładane cele oraz 
utrzymać efekty realizacji projektu. W ramach kryterium należy zweryfikować, czy 
wnioskodawca oszacował ryzyko towarzyszące inwestycji i potrafi je zminimalizować oraz 
podjąć działania zaradcze.  

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Trwałość projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Beneficjent nie planuje w okresie 3/5 lat od 

płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, zmian skutkujących spełnieniem przesłanek 
określonych w art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Czy wnioskodawca zapewni trwałość 
instytucjonalną, techniczną i finansową inwestycji po zakończeniu jej realizacji ? 

(jeśli dotyczy) 

tak/nie/nie dotyczy 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

KRYTERIA HORYZONTALNE OGÓLNE 

OCENA: PUNKTOWA 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium 

Komplementarność 
wewnątrzprogramowa projektu 

W ramach kryterium Wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób projekt zapewni 
komplementarność wewnątrzprogramową w kontekście połączenia interwencji środków 
EFRR i EFS. Zgodnie z kryterium ocenie podlega komplementarny charakter planowanego 

przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami, które mogą być/są komplementarne wobec 
przedmiotowej inwestycji. 

0-2 

0 pkt. – projekt nie zapewnia 

komplementarności 
wewnątrzprogramowej 

2 pkt. – projekt zapewnia 

komplementarność 
wewnątrzprogramową 
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0 punktów w kryterium nie 

oznacza odrzucenia wniosku 

Realizacja wskaźników 
programowych 

Celem kryterium jest premiowanie tych projektów, które w sposób najpełniejszy wpisują się 
w  założenia przyjęte dla danego obszaru na poziomie Programu poprzez realizację 
wskaźników włączonych do ram wykonania. 

0-3 

0 pkt. – projekt nie realizuje 

wskaźników włączonych do ram 
wykonania 

3 pkt – projekt realizuje wskaźniki 
włączone do ram wykonania 

 

0 punktów w kryterium nie 

oznacza odrzucenia wniosku 

Realizacja celów Strategii 
Rozwoju Polski Zachodniej 

Celem kryterium jest premiowanie projektów wpisujących się w cele Strategii Rozwoju Polski 
Zachodniej do roku 2020. 

0-1 

0 pkt. – projekt nie wpisuje się w cele 

Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 

do roku 2020 

1 pkt. – projekt wpisuje się w cele 
Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 

do roku 2020 

 

0 punktów w kryterium nie 

oznacza odrzucenia wniosku 

Priorytetowy charakter projektu 
Celem kryterium jest premiowanie projektów ujętych w ramach Kontraktu Terytorialnego. 
(jeśli dotyczy) 

0-2 

0 pkt. – projekt nie jest ujęty w 
Kontrakcie Terytorialnym 

2 pkt. – projekt jest ujęty w Kontrakcie 
Terytorialnym 

 

0 punktów w kryterium nie 

oznacza odrzucenia wniosku 

Projekt realizowany w formule 

Kontraktu Lubuskiego 

Celem kryterium jest premiowanie projektów realizowanych w ramach Kontraktu Lubuskiego. 
(jeśli dotyczy) 

0-3 

0 pkt. – projekt nie jest realizowany w 

formule Kontraktu Lubuskiego 
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3 pkt. – projekt jest realizowany w 

formule Kontraktu Lubuskiego 

 

0 punktów w kryterium nie 

oznacza odrzucenia wniosku 

Korzyści społeczno – 

ekonomiczne wynikające z 
realizacji projektu – aspekt 

zatrudnieniowy 

Ocena w ramach kryterium będzie dotyczyła prozatrudnieniowego aspektu przedsięwzięcia, 
czy będzie on miał wpływ na powstanie nowych miejsc pracy. 

0-2 

0 pkt. – projekt nie wpływa na 
powstanie nowych miejsc pracy 

2 pkt. – projekt wpływa na powstanie 
nowych miejsc pracy 

 

0 punktów w kryterium nie 

oznacza odrzucenia wniosku 

 

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów w ramach kryteriów horyzontalnych ogólnych wynosi 13 punktów.  
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KRYTERIA SPECYFICZNE 
 

dla Działania 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 
 

KRYTERIA SPECYFICZNE DOPUSZCZAJĄCE 
OCENA: TAK/NIE 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium 

Interoperacyjność systemów i 
rozwiązań 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy systemy teleinformatyczne w ramach 
projektu są wdrażane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności 
wynikającymi m.in. z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz czy tworzone systemy 
informatyczne i teleinformatyczne w ramach projektu zapewniają interoperacyjność 
pomiędzy istniejącymi i planowanymi e-usługami oraz w ramach różnych 
komponentów e-administracji. 

tak/nie 
niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Bezpieczeństwo systemów 
teleinformatycznych 

Ocenie będzie podlegać, czy Wnioskodawca wykazał w jaki sposób w realizacji 
projektu zostanie zapewnione przestrzeganie wymagań wynikających z 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych,  
w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

tak/nie 
niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Gotowość prawna projektu 

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy projekt może być realizowany bez 
przeszkód ze względu na uwarunkowania formalno-prawne (sprawdzane jest, czy 
projekt został przygotowany, albo jest przygotowywany i właściwa instytucja jest w 
stanie na bieżąco weryfikować poprawność dalszych działań w tym zakresie, 
zgodnie z obowiązującym prawem). 
W ramach kryterium należy sprawdzić czy wnioskodawca przeanalizował możliwości 
realizacji oraz gotowość do realizacji projektu na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa1.  

tak/nie 
niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

                                                           

1 W przypadku braku możliwości realizacji projektu w obecnym stanie prawnym, wnioskodawca powinien wskazać niezbędne do zmiany akty prawne oraz wykazać gotowość prawną, tj.: 
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Wybór optymalnego wariantu 
realizacji projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega poprawność przeprowadzonej analizy opcji 
realizacji przedsięwzięcia i dokonania właściwego wyboru wariantu optymalnego: 

ü czy zidentyfikowano i zanalizowano co najmniej minimalną liczbę istotnych i 
technicznie wykonalnych opcji (czy w przypadku braku wariantów 
alternatywnych dostatecznie uzasadniono ich brak)? 

ü czy zastosowana została właściwa metoda analizy opcji? 
ü czy wyboru wariantu optymalnego dokonano w oparciu o prawidłowo 

przeprowadzoną analizę opcji? 
ü czy do realizacji wybrano najkorzystniejszy wariant inwestycji? 

(jeśli dotyczy) 

tak/nie 
niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku  

Koszty projektu (zasadność, 
racjonalność, adekwatność w 
stosunku do celu i zakresu 
projektu) i efektywność 
projektu (w tym prawidłowość 
analiz) 

Celem kryterium jest ocena zasadności poniesienia konkretnych wydatków, należy 
wskazać czy wydatki nie zostały przeszacowane,  są racjonalne, czy zostały 
odpowiednio dobrane do planowanej inwestycji.  
W ramach kryterium ocena będzie obejmować zagadnienia: 

ü czy korzyści osiągnięte w wyniku realizacji projektu uzasadniają poniesienie 
przedstawionych kosztów. 

ü czy uzyskane w wyniku obliczeń wartości wskaźników ekonomicznej i/lub 
finansowej opłacalności inwestycji potwierdzają potrzebę realizacji projektu 
oraz czy uzyskane w wyniku realizacji projektu korzyści są współmierne do 
poniesionych kosztów. 

Ocenie będzie podlegać poprawność sporządzonych analiz, które są podstawą do 
oceny efektywności i wykonalności projektu w aspekcie jego zakresu, celów, 
zapotrzebowania na dofinansowanie oraz trwałości podmiotu rozumianej jako 
zachowanie płynności finansowej w fazie inwestowania oraz operacyjnej. 
Ocenie będzie podlegać prawidłowość sporządzenia przez wnioskodawcę analiz 
oraz realność przedstawionych założeń. 

tak/nie 
niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku  

Niepowtarzalność projektu W ramach kryterium ocenie będzie podlegać, czy wytworzony w ramach realizacji 
projektu produkt, nie był już wcześniej wytworzony w innych projektach przez 
Wnioskodawcę lub inny podmiot, czy nie powiela już istniejących rozwiązań. 
Dopuszczone zostaną zatem projekty, które nie dublują istniejących 

tak/nie 
niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana ustawowa: projekt założeń projektu ustawy lub projekt ustawy (jeśli dla ustawy nie przygotowano projektu założeń projektu ustawy), został 
zatwierdzony przez Rade Ministrów; 
- jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana na poziomie rozporządzenia Rady Ministrów: projekt rozporządzenia powinien znajdować się na etapie zakończonych uzgodnień 
wewnątrzresortowych. 
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produktów/rozwiązań oraz projekty polegające na ich udoskonaleniu. 
KRYTERIA SPECYFICZNE PUNKTOWE 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium 

Stopień dojrzałości  
e-usług 

Ocenie podlegać będzie stopień dojrzałości uruchomionych/rozwiniętych e-usług w 
ramach projektu. Punktowane będzie tworzenie nowych e-usług na co najmniej 3 
poziomie oraz rozwijanie już istniejących usług w formie elektronicznej. 
Punkty przyznawane są za najwyższy poziom interakcji, niezależnie od liczby 
uruchomionych e-usług na poszczególnych poziomach 
Punkty za uruchomienie e-usług  
w ramach projektu na poszczególnych poziomach nie sumują się, np.  
w przypadku gdy Wnioskodawca uruchomi 2 e-usługi na 3 poziomie oraz  
1 e-usługę na 4 poziomie, wówczas projekt otrzymuje 15 pkt. 
W przypadku usług A2A punkty przyznawane są za to, że realizacja projektu 
przyczyni się do usprawnienia/lepszego świadczenia e-usług (A2B lub A2C) co 
najmniej na 3 poziomie już świadczonych przez Wnioskodawcę lub przyczyni się do 
uruchomienia/rozwinięcia e-usług (A2B lub A2C) na co najmniej 3 poziomie w 
ramach projektu. 

0-17 
0 pkt. – nie uruchomiono/nie 
rozwinięto żadnych e-usług 
5 pkt. – w przypadku 
uruchomionych/rozwiniętych 
w ramach projektu e-usług A2A, 
gdy przedmiotem projektu nie jest 
uruchomienie/rozwinięcie żadnej e-
usługi A2B lub A2C na co najmniej 
3 poziomie, ale ma ścisły związek z 
e-usługą A2B lub A2C świadczoną 
już przez Wnioskodawcę. 
10 pkt. – uruchomiono/rozwinięto 
e-usługę na 3 poziomie 
(niezależnie od liczby 
uruchomionych/ rozwiniętych e-
usług). 
15 pkt. – uruchomiono/rozwinięto 
e-usługę na 4 poziomie 
(niezależnie od liczby 
uruchomionych/ rozwiniętych e-
usług). 
17 pkt. – uruchomiono/rozwinięto 
e-usługę na 5 poziomie 
(niezależnie od liczby 
uruchomionych/ rozwiniętych e-
usług). 

Ponowne wykorzystanie 
informacji sektora 
publicznego 

Czy Wnioskodawca wykazał, że w ramach projektu udostępnione zostaną 
informacje sektora publicznego o znacznym potencjale ponownego wykorzystania i 
przy użyciu odpowiednio udokumentowanych interfejsów programistycznych (API) 
zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 

0-8 
0 pkt. – w ramach projektu nie 
zostaną udostępnione informacje o 
znacznym potencjale ponownego 
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czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego 
wykorzystania informacji sektora publicznego? 

wykorzystania oraz projekt nie 
poprawi dostępu do informacji 
sektora publicznego poprzez 
udostępnienie odpowiednio 
udokumentowanych interfejsów 
programistycznych (API). 
3 pkt. – w ramach projektu zostaną 
udostępnione informacje o 
znacznym potencjale ponownego 
wykorzystania. 
8 pkt. – w ramach projektu zostaną 
udostępnione informacje o 
znacznym potencjale ponownego 
wykorzystania oraz projekt poprawi 
dostęp do informacji sektora 
publicznego poprzez udostępnienie 
odpowiednio udokumentowanych 
interfejsów programistycznych 
(API). 

Projekty realizowane w 
partnerstwie 

Preferowane będą projekty, przy realizacji których zaangażowane będą inne 
podmioty, przy czym e-usługi realizowane w ramach projektu będą wdrożone u 
wszystkich partnerów (te same usługi u wszystkich partnerów; dotyczy usług 
świadczonych wspólnie). 
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 2014 r., poz. 
1146), dołączonej do dokumentacji aplikacyjnej. 

0-5 
0 pkt. – projekt nie jest realizowany 
w partnerstwie. 
1 pkt. – projekt realizowany jest z 1 
partnerem. 
2 pkt. – projekt realizowany jest z 2 
partnerami. 
5 pkt.– projekt realizowany jest 
więcej niż  z 2 partnerami. 
Punkty przyznawane są za liczbę 
Partnerów, u których wdrożone 
zostaną e-usługi realizowane w 
ramach projektu. 

Powszechne 
wykorzystywanie  

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać, czy Wnioskodawca wiarygodnie 
wykazał (np. na podstawie przedłożonej dokumentacji lub analizy), że realizowane w 

0-13 
1/3/5 pkt. Czy wykazano, że 
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e - usług ramach projektu e-usługi będą skierowane do licznej grupy odbiorców, często 
korzystającej grupy odbiorców, będą wykorzystywane przez znaczny odsetek  danej 
grupy odbiorców. 
 
Liczba przyznanych punktów zależy od stopnia spełniania kryteriów. 

realizowane w ramach projektu e-
usługi są skierowane do licznej 
grupy odbiorców. Przy czym: 
1 pkt. – realizowane w ramach 
projektu e-usługi są skierowane do 
nielicznej grupy odbiorców, 
3 pkt. – realizowane w ramach 
projektu e-usługi są skierowane do 
średnio licznej  grupy odbiorców, 
5 pkt. - realizowane w ramach 
projektu e-usługi są skierowane do 
bardzo licznej  grupy odbiorców, 
 
1/3/5 pkt. Czy wykazano, że 
realizowane w ramach projektu e-
usługi będą skierowane do często 
korzystającej grupy odbiorców. 
Przy czym: 
1 pkt. – realizowane w ramach 
projektu e-usługi będą skierowane 
do rzadko korzystającej grupy 
odbiorców, 
3 pkt. – realizowane w ramach 
projektu e-usługi będą skierowane 
do często korzystającej grupy 
odbiorców, 
5 pkt. – realizowane w ramach 
projektu e-usługi będą skierowane 
do bardzo często korzystającej 
grupy odbiorców. 
 
0/1/3 pkt. Czy wykazano, że 
realizowane w ramach projektu e-
usługi będą wykorzystywane przez 
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znaczny odsetek  danej grupy 
odbiorców, przy czym: 
0 pkt. – przedstawiono nierealne 
oszacowanie odsetka danej grupy 
odbiorców korzystających z e-usług 
realizowanych w ramach projektu, 
1 pkt. – realizowane w ramach 
projektu e-usługi będą 
wykorzystywane przez niewielki 
odsetek  danej grupy odbiorców, 
3 pkt. – realizowane w ramach 
projektu e-usługi będą 
wykorzystywane przez znaczny 
odsetek  danej grupy odbiorców 

Realizacja projektu 
zoptymalizuje procesy 
biznesowe i zmniejszy 
obciążenia interesariuszy 

W ramach kryterium Wnioskodawca otrzyma punkty, jeśli wykaże, że optymalizacja 
procesów biznesowych objętych projektem wykracza poza fakt samego 
przeniesienia całości lub części tych procesów do sfery elektronicznej, a ponadto, w 
znaczący i mierzalny sposób wpływa na zmniejszenie obciążeń dla obywateli, 
przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących zadania publiczne (poprzez np. 
zmniejszenie ilości wymaganych danych, dokumentów, zmniejszenie ilości 
czynności w procesie, skrócenie czasu lub kosztów realizacji spraw). 

0-5 
3 pkt. – Wnioskodawca wykazał, że 
optymalizacja procesów 
biznesowych objętych projektem 
wykracza poza fakt samego 
przeniesienia całości lub części 
tych procesów do sfery 
elektronicznej? 
Dodatkowo 2 pkt. – Wnioskodawca 
wykazał, że optymalizacja 
procesów biznesowych objętych 
projektem w znaczący i mierzalny 
sposób wpływa na zmniejszenie 
obciążeń dla obywateli, 
przedsiębiorców lub podmiotów 
wykonujących zadania publiczne 
(poprzez np. zmniejszenie ilości 
wymaganych danych, 
dokumentów, zmniejszenie ilości 
czynności w procesie, skrócenie 
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czasu lub kosztów realizacji 
spraw). 

Projekt jest realizowany na  
obszarach wiejskich 

Celem kryterium jest premiowanie projektów wskazanych do realizacji na terenach 
wiejskich (zgodnie z zapisami programu w zakresie terytorialnego wymiaru wsparcia 
i wskazaniem kluczowych obszarów strategicznej interwencji) 

0-2 
0- projekt nie jest realizowany na 
obszarach wiejskich 
2- projekt jest realizowany na 
obszarach wiejskich 
0 punktów w kryterium nie 
oznacza odrzucenia wniosku 

 
Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów w ramach kryteriów specyficznych wynosi 50 punktów.  
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KRYTERIA SPECYFICZNE 

dla Działania 3.3 „Ograniczenie niskiej emisji w miastach” 

TYP I – Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego,  

w tym ścieżki rowerowe* 
 

* IZ RPO L2020 dopuszcza realizowanie projektów typu I w połączeniu z projektami typu II. W takiej sytuacji stosuje się łącznie kryteria właściwe dla każdego z realizowanych 
typów projektów. Maksymalna punktacja możliwa do uzyskania podczas oceny będzie stanowiła sumę punktów przewidzianych do zdobycia dla każdego z typów projektów. 

 

KRYTERIA SPECYFICZNE DOPUSZCZAJĄCE 

OCENA: TAK/NIE 

Kryteria specyficzne mają na celu zbadanie, w jakim stopniu projekt  wpływa i realizuje istotne kwestie w ramach Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach RPO-

L2020. Kryteria specyficzne dopuszczające mają charakter bezwzględny – ich niespełnienie oznacza odrzucenie wniosku.  

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Kryteria będą miały zastosowanie do inwestycji Typu I  

Gotowość prawna projektu 

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy projekt może być realizowany bez przeszkód ze 
względu na uwarunkowania formalno-prawne (sprawdzane jest, czy projekt 

został przygotowany, albo jest przygotowywany i właściwa instytucja jest w stanie na 
bieżąco weryfikować poprawność dalszych działań w tym zakresie, zgodnie z 

obowiązującym prawem). 
W ramach kryterium należy sprawdzić czy wnioskodawca przeanalizował możliwości 
realizacji oraz gotowość do realizacji projektu na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa2.  

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

                                                           

2 W przypadku braku możliwości realizacji projektu w obecnym stanie prawnym, wnioskodawca powinien wskazać niezbędne do zmiany akty prawne oraz wykazać gotowość 
prawną, tj.: 
- jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana ustawowa: projekt założeń projektu ustawy lub projekt ustawy (jeśli dla ustawy nie przygotowano projektu założeń projektu 
ustawy), został zatwierdzony przez Rade Ministrów; 
- jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana na poziomie rozporządzenia Rady Ministrów: projekt rozporządzenia powinien znajdować się na etapie zakończonych 
uzgodnień wewnątrzresortowych. 



14 

 

Wybór optymalnego wariantu 
realizacji projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega poprawność przeprowadzonej analizy opcji realizacji 
przedsięwzięcia i dokonania właściwego wyboru wariantu optymalnego: 

ü czy zidentyfikowano i zanalizowano co najmniej minimalną liczbę istotnych i 
technicznie wykonalnych opcji (czy w przypadku braku wariantów alternatywnych 

dostatecznie uzasadniono ich brak)? 

ü czy zastosowana została właściwa metoda analizy opcji? 

ü czy wyboru wariantu optymalnego dokonano w oparciu o prawidłowo 
przeprowadzoną analizę opcji? 

ü czy do realizacji wybrano najkorzystniejszy wariant inwestycji? 

(jeśli dotyczy) 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku  

Koszty projektu (zasadność, 
racjonalność, adekwatność w 

stosunku do celu i zakresu 

projektu) i efektywność projektu 
(w tym prawidłowość analiz) 

Celem kryterium jest ocena zasadności poniesienia konkretnych wydatków, należy wskazać 
czy wydatki nie zostały przeszacowane,  są racjonalne, czy zostały odpowiednio dobrane do 
planowanej inwestycji.  

W ramach kryterium ocena będzie obejmować zagadnienia: 
ü czy korzyści osiągnięte w wyniku realizacji projektu uzasadniają poniesienie 

przedstawionych kosztów. 
ü czy uzyskane w wyniku obliczeń wartości wskaźników ekonomicznej i/lub 

finansowej opłacalności inwestycji potwierdzają potrzebę realizacji projektu oraz czy 
uzyskane w wyniku realizacji projektu korzyści są współmierne do poniesionych 
kosztów. 

Ocenie będzie podlegać poprawność sporządzonych analiz, które są podstawą do oceny 
efektywności i wykonalności projektu w aspekcie jego zakresu, celów, zapotrzebowania na 
dofinansowanie oraz trwałości podmiotu rozumianej jako zachowanie płynności finansowej 
w fazie inwestowania oraz operacyjnej. 

Ocenie będzie podlegać prawidłowość sporządzenia przez wnioskodawcę analiz oraz 
realność przedstawionych założeń. 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku  

Zgodność projektu z 
obowiązującym Planem 

Gospodarki Niskoemisyjnej 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla danego obszaru? 

Weryfikacji podlegać będzie czy realizowany/zaplanowany do realizacji projekt wpisuje się w 
zakres inwestycji niezbędnych do realizowania na danym obszarze i został zidentyfikowany 
w planie gospodarki niskoemisyjnej. 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Możliwość realizacji inwestycji W ramach kryterium ocenie podlega, czy wnioskodawca posiada udokumentowane prawo tak/nie 
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dysponowania gruntami niezbędnymi do realizacji inwestycji (czy wnioskodawca dokonał 
wymaganych uzgodnień z właścicielami gruntów i w konsekwencji uzyskał prawo do 
dysponowania gruntami na potrzeby realizacji projektu)? 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Gotowość techniczna projektu 
do realizacji 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy Beneficjent posiada pozwolenie na 

budowę/decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/ dokonał zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (i uzyskał potwierdzenie organu, że 
nie wniesiono sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia)? 

 

* Dla projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na moment składania 
wniosku o dofinansowanie pozwolenie na budowę nie jest wymagane, należy zweryfikować 
czy opracowano program funkcjonalno-użytkowy. 

tak/nie/ nie dotyczy* (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

Kwalifikowalność inwestycji w 

drogi lokalne i/lub regionalne 

Inwestycje w drogi lokalne i/ lub regionalne mogą być finansowane jedynie, jako niezbędny i 
uzupełniający element projektu dotyczącego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. 
Samodzielne projekty dotyczące wyłącznie infrastruktury drogowej nie będą akceptowane w 
ramach Działania 3.3. Weryfikacji w ramach kryterium podlegać będzie czy inwestycje w 
drogi lokalne i/ lub regionalne związane z projektem są niezbędne i stanowią wyłącznie 
uzupełniający element projektu, tj. infrastruktura drogowa jest niezbędna dla zmiany 
organizacji systemu transportu publicznego/ niezmotoryzowanego indywidualnego, 

wymagana dla uzyskania planowanego efektu (tj. ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia, zmniejszenia wykorzystania samochodów 
osobowych) i o ile nie ma innego sposobu osiągnięcia tych efektów, mają na celu 
wprowadzenie ruchu uprzywilejowanego lub uprzywilejowanie ruchu istniejącego pojazdów 
transportu publicznego  oraz czy wydatki na infrastrukturę drogową stanowią mniej niż 50% 
wydatków kwalifikowanych w projekcie. 

tak/nie/nie dotyczy 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Kryteria do zastosowania wyłącznie dla inwestycji związanych z budową/rozbudową ścieżek rowerowych 

Funkcja projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy  ścieżki rowerowe będące przedmiotem projektu 
pełnią funkcję korytarzy transportowych i zostały zaprojektowane w celach: szerszego 
wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania 

samochodów osobowych, lepszej integracji gałęzi transportu, niższej emisji zanieczyszczeń 
powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, i 
nie zostały zaprojektowane jako infrastruktura turystyczno-rekreacyjna ? 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Bezpieczeństwo ruchu W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt przyczyni się do zwiększenia tak/nie 
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drogowego bezpieczeństwa w ruchu drogowym (czy zakres rzeczowy inwestycji potwierdza, że projekt 
wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo na drogach poprzez zmniejszenie natężenia ruchu 
rowerowego w pasie drogowym, zmniejszenie ilości wypadków komunikacyjnych z udziałem 
rowerzystów, itp.)? 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

KRYTERIA SPECYFICZNE PUNKTOWE 

Kryteria specyficzne punktowe mają zróżnicowaną maksymalną ilość możliwych do uzyskania punktów, w zależności od poziomu istotności danego problemu. Preferowane 

będą projekty, które w jak największym stopniu spełniają wszystkie kryteria specyficzne określone dla danego typu projektu. IZ RPO L2020 dopuszcza sytuację, kiedy 

projekt otrzyma punktacje "0" w ramach poszczególnych kryteriów specyficznych punktowych, ale nie skutkuje to odrzuceniem wniosku. Ocena na podstawie tych kryteriów 

polega na przyznawaniu punktów projektowi w zależności od stopnia spełnienia kryterium. 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium 

Kryteria do zastosowania dla wszystkich inwestycji Typu I. 

Projekty realizowane w 

partnerstwie 

Preferowane będą projekty realizowane w formule partnerstwa (w celu stworzenia wspólnej, 
spójnej sieci ścieżek rowerowych). 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 2014 r., poz. 1146), 

dołączonej do dokumentacji aplikacyjnej. 

0-3 punktów 

0 pkt. – projekt nie jest realizowany w 

partnerstwie 

1 pkt. – projekt realizowany jest z 1 

partnerem 

2 pkt. – projekt realizowany jest z 2 

partnerami 

3 pkt. – projekt realizowany jest więcej 
niż z 2 partnerami 

 

0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku 

Kryteria do zastosowania wyłącznie dla inwestycji związanych z budową/rozbudową ścieżek rowerowych 

Poprawa spójności 
komunikacyjnej 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 

- projekt przyczyni się do poprawy spójności komunikacyjnej poprzez połączenie 
istniejących ścieżek rowerowych ze ścieżkami realizowanymi/ planowanymi do realizacji w 

ramach projektu na terenie działania danej jednostki samorządu terytorialnego oraz  

- projekt zakłada budowę i/lub rozbudowę systemu ścieżek rowerowych, w tym łączenie 
odcinków już powstałych z systemem ścieżek rowerowych istniejących na obszarze 
działania sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego. 

0/10/20 punktów 

0 pkt. – projekt nie przyczynia się do 
poprawy spójności komunikacyjnej 
10 pkt. – projekt przyczynia się do 

poprawy spójności komunikacyjnej na 

terenie działania danej jednostki 

samorządu terytorialnego 

10 pkt. - projekt przyczynia się do 
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poprawy spójności komunikacyjnej na 

terenie działania sąsiednich jednostek 
samorządu terytorialnego 

 

0 punktów w kryterium nie oznacza 
odrzucenia wniosku 

Dostępność komunikacyjna 

W ramach projektu ocenie podlega, czy  realizacja projektu poprawi dostępność 
komunikacyjną osiedli mieszkaniowych/ szkół/ podmiotów gospodarczych/ stref 
inwestycyjnych/ instytucji publicznych. 

0-15 punktów 

0 pkt. – projekt nie ułatwia komunikacji 
15 pkt. – projekt ułatwia komunikację 

 

0 punktów w kryterium nie oznacza 
odrzucenia wniosku) 

 

Kryteria do zastosowanie dla inwestycji dotyczących budowy/ rozbudowy infrastruktury związanej z ekologicznym transportem miejskim (m.in. obiekty typu 

park & ride, bike & ride, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet, uruchomienie kompleksowej 
i interaktywnej informacji pasażerskiej) 

Oddziaływanie projektu 

(obsługiwana liczba 
mieszkańców) 

W ramach projektu ocenie podlega wskazana w dokumentacji aplikacyjnej potencjalna 

liczba obsługiwanych mieszkańców. Kryterium ma na celu zbadania oddziaływania projektu 
na zmianę zachowań komunikacyjnych jak największej liczby mieszkańców. 

5-15 punktów 

5 pkt. – do 10 tyś. mieszkańców 
(włącznie) 

10 pkt. – powyżej 10 tys. do 30 tys. 

mieszkańców (włącznie) 
15 pkt. – powyżej 30 tys. mieszkańców 

Wzrost liczby pasażerów 
korzystających z transportu 

publicznego 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy realizacja projektu będzie miała wpływ na 
szacowany wzrost liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego.  

0-5 punktów 

0 pkt. – poniżej 2% (włącznie) 
5 pkt. – powyżej 2% 

 

0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku 

Integracja z innymi środkami 
transportu publicznego 

W ramach kryterium ocenie podlega powiązanie projektu z innymi środkami transportu 

publicznego. Kryterium ma na celu premiowanie inwestycji, które ułatwią użytkownikom 

korzystanie z dostępnych form transportu. 

0-5 punktów 

0 pkt. – integracja z jednym środkiem 
transportu 

5 pkt. – integracja z więcej niż jednym 
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innym środkiem transportu 

 

0 punktów w kryterium nie oznacza 
odrzucenia wniosku 

Wzrost standardu usług 
przewozowych 

W ramach kryterium ocenie podlega, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do 
poprawy standardu usług przewozowych w zakresie transportu publicznego. 

5/10/15 punktów 

5 pkt. – projekt skraca czasu 

przejazdu środkami transportu 
publicznego 

5 pkt. – projekt poprawia dostępność 
środków transportu publicznego 

5 pkt. – projekt poprawia dostępność 
środków transportu dla osób 

niepełnosprawnych 

Kryteria będą miały do zastosowania wyłącznie dla inwestycji dotyczących modernizacji systemów oświetlenia ulic 

Obniżenie kosztów energii 
elektrycznej 

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać wpływ realizacji projektu na obniżenie kosztów 
energii elektrycznej związanych z utrzymaniem systemów oświetlenia ulic. Kryterium ma na 

celu premiowanie inwestycji, które w największym stopniu wpływają na ograniczenie zużycia 
energii elektrycznej, a co za tym idzie zmniejszają nakłady ponoszone na oświetlenie ulic.  

0-15 punktów 

0 pkt. – zmniejszenie kosztów 
oświetlenia poniżej 20% (włącznie) 

5 pkt. – zmniejszenie kosztów 
oświetlenia od 20 do 30% (włącznie) 

10 pkt. – zmniejszenie kosztów 
oświetlenia od 30 do 50% (włącznie) 

15 pkt. – zmniejszenie kosztów 
oświetlenia powyżej 50% 

 

0 punktów w kryterium nie oznacza 
odrzucenia wniosku) 

Wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii (OZE) 

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać, czy przy realizacji projektu wykorzystane 

zostaną odnawialne źródła energii w modernizowanych systemach oświetlenia ulic. 

0-5 punktów 

Nie wykorzystano OZE w 

modernizowanym systemie – 0 pkt. 

Wykorzystano OZE w 

modernizowanym systemie – 5 pkt. 
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0 punktów w kryterium nie oznacza 
odrzucenia wniosku 

 

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów w ramach kryteriów specyficznych dla Działania 3.3 - Typ I projektów wynosi: 

- 38 punkty dla inwestycji związanych z budową/rozbudową ścieżek rowerowych 

- 43 punkty dla inwestycji dotyczących budowy/ rozbudowy infrastruktury związanej z ekologicznym transportem miejskim  

- 23 punkty dla inwestycji dotyczących modernizacji systemów oświetlenia ulic 
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KRYTERIA SPECYFICZNE 

dla Działania 3.3 „Ograniczenie niskiej emisji w miastach” 

TYP II – Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin 

* IZ RPO L2020 Dopuszcza realizowanie projektów Typu I w połączeniu z projektami Typu II. W takiej sytuacji należy zastosować łącznie kryteria właściwe dla każdego z 
realizowanych typów projektów. Maksymalna punktacja możliwa do uzyskania podczas oceny będzie stanowiła sumę punktów przewidzianych do zdobycia dla każdego z 
typów projektów. 

KRYTERIA SPECYFICZNE DOPUSZCZAJĄCE 

OCENA: TAK/NIE 

Kryteria specyficzne mają na celu zbadanie w jakim stopniu projekt wpływa i realizuje istotne kwestie w ramach Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach RPO-

L2020. Kryteria specyficzne dopuszczające mają charakter bezwzględny – ich niespełnienie oznacza odrzucenie wniosku.  

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Kryteria będą miały zastosowanie do wszystkich możliwych do zrealizowania inwestycji wpisujących się w Typ II projektów. 

Gotowość prawna projektu 

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy projekt może być realizowany bez przeszkód ze 
względu na uwarunkowania formalno-prawne (sprawdzane jest, czy projekt 

został przygotowany, albo jest przygotowywany i właściwa instytucja jest w stanie na 
bieżąco weryfikować poprawność dalszych działań w tym zakresie, zgodnie z 

obowiązującym prawem). 
W ramach kryterium należy sprawdzić czy wnioskodawca przeanalizował możliwości 
realizacji oraz gotowość do realizacji projektu na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa3.  

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Wybór optymalnego wariantu 
realizacji projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega poprawność przeprowadzonej analizy opcji realizacji 
przedsięwzięcia i dokonania właściwego wyboru wariantu optymalnego: 

ü czy zidentyfikowano i zanalizowano co najmniej minimalną liczbę istotnych i 
technicznie wykonalnych opcji (czy w przypadku braku wariantów alternatywnych 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku  

                                                           

3 W przypadku braku możliwości realizacji projektu w obecnym stanie prawnym, wnioskodawca powinien wskazać niezbędne do zmiany akty prawne oraz wykazać gotowość 
prawną, tj.: 
- jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana ustawowa: projekt założeń projektu ustawy lub projekt ustawy (jeśli dla ustawy nie przygotowano projektu założeń projektu 
ustawy), został zatwierdzony przez Rade Ministrów; 
- jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana na poziomie rozporządzenia Rady Ministrów: projekt rozporządzenia powinien znajdować się na etapie zakończonych 
uzgodnień wewnątrzresortowych. 
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dostatecznie uzasadniono ich brak)? 

ü czy zastosowana została właściwa metoda analizy opcji? 

ü czy wyboru wariantu optymalnego dokonano w oparciu o prawidłowo 
przeprowadzoną analizę opcji? 

ü czy do realizacji wybrano najkorzystniejszy wariant inwestycji? 

(jeśli dotyczy) 

Koszty projektu (zasadność, 
racjonalność, adekwatność w 

stosunku do celu i zakresu 

projektu) i efektywność projektu 
(w tym prawidłowość analiz) 

Celem kryterium jest ocena zasadności poniesienia konkretnych wydatków, należy wskazać 
czy wydatki nie zostały przeszacowane,  są racjonalne, czy zostały odpowiednio dobrane do 
planowanej inwestycji.  

W ramach kryterium ocena będzie obejmować zagadnienia: 
ü czy korzyści osiągnięte w wyniku realizacji projektu uzasadniają poniesienie 

przedstawionych kosztów. 
ü czy uzyskane w wyniku obliczeń wartości wskaźników ekonomicznej i/lub finansowej 

opłacalności inwestycji potwierdzają potrzebę realizacji projektu oraz czy uzyskane 
w wyniku realizacji projektu korzyści są współmierne do poniesionych kosztów. 

Ocenie będzie podlegać poprawność sporządzonych analiz, które są podstawą do oceny 
efektywności i wykonalności projektu w aspekcie jego zakresu, celów, zapotrzebowania na 
dofinansowanie oraz trwałości podmiotu rozumianej jako zachowanie płynności finansowej w 

fazie inwestowania oraz operacyjnej. 

Ocenie będzie podlegać prawidłowość sporządzenia przez wnioskodawcę analiz oraz 
realność przedstawionych założeń. 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku  

Zgodność projektu z 
obowiązującym Planem 

Gospodarki Niskoemisyjnej 

Czy projekt jest zgodny/wpisuje się w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla danego obszaru? 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Niskoemisyjne formy transportu 

Ocenie podlega czy zakupione w wyniku realizacji pojazdy spełniają normę emisji spalin 
EURO VI oraz w przypadku zakupu pojazdów zasilanych paliwami konwencjonalnymi, czy 
ich zakup wynika z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści 
odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej. 

tak/nie/ nie dotyczy 

niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Stan zakupionego taboru 
Ocenie podlega czy zakupione w wyniku realizacji projektu środki transportu publicznego są 
nowe, nieużywane i zostały dopuszczone do użytku na terenie Polski. 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Poniższe kryterium będzie miało zastosowanie wyłącznie dla inwestycji realizowanych w formule ZIT 
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Komplementarność projektu z 

inwestycjami realizowanymi w 

ramach POIiŚ 

Kryterium ma zastosowanie wyłącznie do projektów realizowanych w formule ZIT. Ocenie 
podlega czy projekt jest komplementarny z inwestycjami realizowanymi w ramach POIiŚ. W 
przypadku miast wojewódzkich i powiązanych z nimi funkcjonalnie obszarów instrumentem 
koordynacji jest Strategia ZIT/ POIiŚ. 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

KRYTERIA SPECYFICZNE PUNKTOWE 

Kryteria specyficzne punktowe mają zróżnicowaną maksymalną ilość możliwych do uzyskania punktów, w zależności od poziomu istotności danego problemu. Preferowane 

będą projekty, które w jak największym stopniu spełniają wszystkie kryteria specyficzne określone dla danego typu projektu. IZ RPO L2020 dopuszcza sytuację, kiedy projekt 

otrzyma punktacje "0" w ramach poszczególnych kryteriów specyficznych punktowych, , ale nie skutkuje to odrzuceniem wniosku. Ocena na podstawie tych kryteriów polega 

na przyznawaniu punktów projektowi w zależności od stopnia spełnienia kryterium. 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium 

Kryteria będą miały zastosowanie do wszystkich możliwych do zrealizowania inwestycji wpisujących się w Typ II projektów 

Liczba wymienionych/ 

zastąpionych pojazdów 

W ramach kryterium ocenie  będzie podlegać liczba wymienionych/ zastąpionych w wyniku 
realizacji inwestycji pojazdów wchodzących w skład floty transportu publicznego 

0-6 punktów 

2 pkt. – przedział od 1 do 3 szt. 

3 pkt. – przedział od 4 do 6 szt. 

4 pkt. – przedział od 7 do 9 szt. 

5 pkt. – przedział od 10 do 12 szt. 
6 pkt. – przedział powyżej 12 szt. 

 

0 punktów w kryterium nie oznacza 
odrzucenia wniosku 

Alternatywne systemy 

napędowe 

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać zastosowanie systemów napędowych w 
planowanych do zakupu pojazdach. Preferowane będą projekty, które obejmują zakup 
pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, 
napędzanych wodorem, itp.). 

0-10 punktów 

0 pkt. – projekt nie obejmuje zakupu 

pojazdów o alternatywnych systemach 
napędowych 

10 pkt. – projekt obejmuje zakup 

pojazdów o alternatywnych systemach 

napędowych 

 

0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku 

Projekty realizowane w 

partnerstwie 

Preferowane będą projekty realizowane w formule partnerstwa (w celu stworzenia wspólnej, 
spójnej sieci połączeń). Partnerstwa mogą być tworzone, przez podmioty wnoszące do 

0-3 punktów 

0 pkt. – projekt nie jest realizowany w 
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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 2014 r., poz. 1146), dołączonej do 
dokumentacji aplikacyjnej. 

partnerstwie 

1 pkt. – projekt realizowany jest z 1 

partnerem 

2 pkt. – projekt realizowany jest z 2 

partnerami 

3 pkt. – projekt realizowany jest z więcej 
niż 2 partnerami 

 

0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku 

Kryterium do zastosowania wyłącznie dla inwestycji realizowanych poza formułą ZIT 

Komplementarność projektu 

z inwestycjami realizowanymi w 

ramach innych źródeł wsparcia 

Kryterium ma zastosowanie wyłącznie do projektów realizowanych poza formułą ZIT. Ocenie 
podlega czy projekt jest komplementarny z inwestycjami realizowanymi w ramach 

właściwych krajowych programów operacyjnych lub innych źródeł wsparcia. 

0-2 punktów 

0 pkt. – projekt nie zapewnia 

komplementarności z innymi źródłami 
2 pkt. – projekt zapewnia 

komplementarność z innymi źródłami 
 

0 punktów w kryterium nie oznacza 
odrzucenia wniosku 

 

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów w ramach kryteriów specyficznych dla Działania 3.3 - Typ II projektów wynosi 19 punktów (dla inwestycji 

realizowanych poza formułą ZIT (Działanie 3.3.1) - 21 punktów). 
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KRYTERIA SPECYFICZNE 

dla Działania 3.3 „Ograniczenie niskiej emisji w miastach” 

TYP III – Inwestycje z zakresu budownictwa zero emisyjnego 

KRYTERIA SPECYFICZNE DOPUSZCZAJĄCE 

OCENA: TAK/NIE 

Kryteria specyficzne mają na celu zbadanie w jakim stopniu projekt wpływa i realizuje istotne kwestie w ramach Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach RPO-

L2020. Kryteria specyficzne dopuszczające mają charakter bezwzględny – ich niespełnienie oznacza odrzucenie wniosku. 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Gotowość prawna projektu 

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy projekt może być realizowany bez przeszkód ze 
względu na uwarunkowania formalno-prawne (sprawdzane jest, czy projekt 

został przygotowany, albo jest przygotowywany i właściwa instytucja jest w stanie na 

bieżąco weryfikować poprawność dalszych działań w tym zakresie, zgodnie z 

obowiązującym prawem). 
W ramach kryterium należy sprawdzić czy wnioskodawca przeanalizował możliwości 
realizacji oraz gotowość do realizacji projektu na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa4.  

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Wybór optymalnego wariantu 
realizacji projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega poprawność przeprowadzonej analizy opcji realizacji 
przedsięwzięcia i dokonania właściwego wyboru wariantu optymalnego: 

ü czy zidentyfikowano i zanalizowano co najmniej minimalną liczbę istotnych i 
technicznie wykonalnych opcji (czy w przypadku braku wariantów alternatywnych 
dostatecznie uzasadniono ich brak)? 

ü czy zastosowana została właściwa metoda analizy opcji? 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku  

                                                           

4 W przypadku braku możliwości realizacji projektu w obecnym stanie prawnym, wnioskodawca powinien wskazać niezbędne do zmiany akty prawne oraz wykazać gotowość 
prawną, tj.: 
- jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana ustawowa: projekt założeń projektu ustawy lub projekt ustawy (jeśli dla ustawy nie przygotowano projektu założeń projektu ustawy), został 
zatwierdzony przez Rade Ministrów; 
- jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana na poziomie rozporządzenia Rady Ministrów: projekt rozporządzenia powinien znajdować się na etapie zakończonych uzgodnień 
wewnątrzresortowych. 
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ü czy wyboru wariantu optymalnego dokonano w oparciu o prawidłowo 
przeprowadzoną analizę opcji? 

ü czy do realizacji wybrano najkorzystniejszy wariant inwestycji? 

(jeśli dotyczy) 

Koszty projektu (zasadność, 
racjonalność, adekwatność w 

stosunku do celu i zakresu 

projektu) i efektywność projektu 
(w tym prawidłowość analiz) 

Celem kryterium jest ocena zasadności poniesienia konkretnych wydatków, należy wskazać 
czy wydatki nie zostały przeszacowane,  są racjonalne, czy zostały odpowiednio dobrane do 
planowanej inwestycji.  

W ramach kryterium ocena będzie obejmować zagadnienia: 
ü czy korzyści osiągnięte w wyniku realizacji projektu uzasadniają poniesienie 

przedstawionych kosztów. 
ü czy uzyskane w wyniku obliczeń wartości wskaźników ekonomicznej i/lub 

finansowej opłacalności inwestycji potwierdzają potrzebę realizacji projektu oraz czy 
uzyskane w wyniku realizacji projektu korzyści są współmierne do poniesionych 
kosztów. 

Ocenie będzie podlegać poprawność sporządzonych analiz, które są podstawą do oceny 
efektywności i wykonalności projektu w aspekcie jego zakresu, celów, zapotrzebowania na 
dofinansowanie oraz trwałości podmiotu rozumianej jako zachowanie płynności finansowej 
w fazie inwestowania oraz operacyjnej. 

Ocenie będzie podlegać prawidłowość sporządzenia przez wnioskodawcę analiz oraz 
realność przedstawionych założeń. 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku  

Zgodność projektu z 
obowiązującym Planem 

Gospodarki Niskoemisyjnej 

Czy projekt jest zgodny/wpisuje się w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla danego obszaru? 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Pasywny charakter budynku 
W ramach kryterium ocenie będzie podlegać, czy projektowanego budynku wartość 
wskaźnika EP5 jest mniejsza od wartości 15 kWh/(m2 · rok). 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Możliwość realizacji inwestycji 
Czy wnioskodawca posiada udokumentowane prawo dysponowania gruntami niezbędnymi 
do realizacji inwestycji (czy wnioskodawca dokonał wymaganych uzgodnień z właścicielami 
gruntów i w konsekwencji uzyskał prawo do dysponowania gruntami na potrzeby realizacji 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

                                                           

5 Wskaźnik EP [kWh/(m2 · rok)] określający roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz 
przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – również 
do oświetlenia wbudowanego. 
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projektu)? 

Gotowość techniczna projektu 
do realizacji 

Czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zostało wydane pozwolenia na 
budowę/decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/ dokonano zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (i uzyskano potwierdzenie organu, 

że nie wniesiono sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia)? 

* Dla projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na moment składania 
wniosku o dofinansowanie pozwolenie na budowę nie jest wymagane, należy zweryfikować 
czy opracowano program funkcjonalno-użytkowy. 

tak/nie/ nie dotyczy* niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie wniosku 

KRYTERIA SPECYFICZNE PUNKTOWE 

Kryteria specyficzne punktowe mają zróżnicowaną maksymalną ilość możliwych do uzyskania punktów, w zależności od poziomu istotności danego problemu. Preferowane 

będą projekty, które w jak największym stopniu spełniają wszystkie kryteria specyficzne określone dla danego typu projektu. IZ RPO L2020 dopuszcza sytuację, kiedy 

projekt otrzyma punktacje "0" w ramach poszczególnych kryteriów specyficznych punktowych, , ale nie skutkuje to odrzuceniem wniosku. Ocena na podstawie tych kryteriów 

polega na przyznawaniu punktów projektowi w zależności od stopnia spełnienia kryterium 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium 

Projekty realizowane w 

partnerstwie 

Preferowane będą projekty realizowane w formule partnerstwa (w celu stworzenia wspólnej, 
spójnej sieci ścieżek rowerowych). 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 2014 r., poz. 1146), 

dołączonej do dokumentacji aplikacyjnej. 

0-3 punktów 

0 pkt. – projekt nie jest realizowany w 

partnerstwie 

1 pkt. – projekt realizowany jest z 1 

partnerem 

2 pkt. – projekt realizowany jest z 2 

partnerami 

3 pkt. – projekt realizowany jest więcej 
niż z 2 partnerami 

 

0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku 

Charakter projektu 

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać charakter i przeznaczenie projektu, czyli 

użytkowy, demonstracyjny, pilotażowy. 
Ze względu na fakt, iż realizacja tego typu projektów ma służyć popularyzacji takich form 
budownictwa, przy jednoczesnym generowaniu korzyści w postaci oszczędności energii i 
niższych emisji zanieczyszczeń do atmosfery, preferowane będą projekty, które 
równocześnie mają charakter użytkowy, demonstracyjny oraz pilotażowy. 

5/10/15 punktów 

5 pkt. – charakter użytkowy budynku 

5 pkt. – charakter demonstracyjny 

budynku 

5 pkt. – charakter pilotażowy budynku 
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Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów w ramach kryteriów specyficznych dla Działania 3.3 - Typ III projektów wynosi 18 punktów 
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KRYTERIA SPECYFICZNE 

dla Działania 3.3 „Ograniczenie niskiej emisji w miastach” 

TYP IV – Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa* 

* IZ RPO L2020 dopuszcza jedynie realizację projektów Typu IV wyłącznie w połączeniu z projektami Typu I, II, I i II lub III . W takiej sytuacji należy zastosować łącznie kryteria 
właściwe dla każdego z realizowanych typów projektów. Maksymalna punktacja możliwa do uzyskania podczas oceny będzie stanowiła sumę punktów przewidzianych do 
zdobycia dla każdego z typów projektów. 

KRYTERIA SPECYFICZNE DOPUSZCZAJĄCE 

OCENA: TAK/NIE 

Kryteria specyficzne mają na celu zbadanie w jakim stopniu projekt wpływa i realizuje istotne kwestie w ramach Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach RPO-

L2020. Kryteria specyficzne dopuszczające mają charakter bezwzględny – ich niespełnienie oznacza odrzucenie wniosku. 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Gotowość prawna projektu 

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy projekt może być realizowany bez przeszkód ze 
względu na uwarunkowania formalno-prawne (sprawdzane jest, czy projekt został 
przygotowany, albo jest przygotowywany i właściwa instytucja jest w stanie na bieżąco 
weryfikować poprawność dalszych działań w tym zakresie, zgodnie z obowiązującym 
prawem). 

W ramach kryterium należy sprawdzić czy wnioskodawca przeanalizował możliwości 
realizacji oraz gotowość do realizacji projektu na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa6.  

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Wybór optymalnego wariantu 
realizacji projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega poprawność przeprowadzonej analizy opcji realizacji 
przedsięwzięcia i dokonania właściwego wyboru wariantu optymalnego: 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 

                                                           

6 W przypadku braku możliwości realizacji projektu w obecnym stanie prawnym, wnioskodawca powinien wskazać niezbędne do zmiany akty prawne oraz wykazać gotowość 
prawną, tj.: 
- jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana ustawowa: projekt założeń projektu ustawy lub projekt ustawy (jeśli dla ustawy nie przygotowano projektu założeń projektu 
ustawy), został zatwierdzony przez Rade Ministrów; 
- jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana na poziomie rozporządzenia Rady Ministrów: projekt rozporządzenia powinien znajdować się na etapie zakończonych 
uzgodnień wewnątrzresortowych. 
 



29 

 

ü czy zidentyfikowano i zanalizowano co najmniej minimalną liczbę istotnych i 
technicznie wykonalnych opcji (czy w przypadku braku wariantów alternatywnych 
dostatecznie uzasadniono ich brak)? 

ü czy zastosowana została właściwa metoda analizy opcji? 

ü czy wyboru wariantu optymalnego dokonano w oparciu o prawidłowo 
przeprowadzoną analizę opcji? 

ü czy do realizacji wybrano najkorzystniejszy wariant inwestycji? 

(jeśli dotyczy) 

odrzucenie wniosku  

Koszty projektu (zasadność, 
racjonalność, adekwatność w 

stosunku do celu i zakresu 

projektu) i efektywność projektu 
(w tym prawidłowość analiz) 

Celem kryterium jest ocena zasadności poniesienia konkretnych wydatków, należy wskazać 
czy wydatki nie zostały przeszacowane,  są racjonalne, czy zostały odpowiednio dobrane do 
planowanej inwestycji.  

W ramach kryterium ocena będzie obejmować zagadnienia: 
ü czy korzyści osiągnięte w wyniku realizacji projektu uzasadniają poniesienie 

przedstawionych kosztów. 
ü czy uzyskane w wyniku obliczeń wartości wskaźników ekonomicznej i/lub finansowej 

opłacalności inwestycji potwierdzają potrzebę realizacji projektu oraz czy uzyskane w 
wyniku realizacji projektu korzyści są współmierne do poniesionych kosztów. 

Ocenie będzie podlegać poprawność sporządzonych analiz, które są podstawą do oceny 
efektywności i wykonalności projektu w aspekcie jego zakresu, celów, zapotrzebowania na 
dofinansowanie oraz trwałości podmiotu rozumianej jako zachowanie płynności finansowej w 
fazie inwestowania oraz operacyjnej. 

Ocenie będzie podlegać prawidłowość sporządzenia przez wnioskodawcę analiz oraz 
realność przedstawionych założeń. 

 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku  

Kompleksowość projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega czy zaplanowane działania związane z podniesieniem 
świadomości ekologicznej mieszkańców województwa realizowane są w ramach 
kompleksowych projektów łączących inwestycje infrastrukturalne (Typ I, II, I i II oraz III) 

z działaniami promocyjnymi. 

tak/nie 

niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku  

KRYTERIA SPECYFICZNE PUNKTOWE 

Kryteria specyficzne punktowe mają zróżnicowaną maksymalną ilość możliwych do uzyskania punktów, w zależności od poziomu istotności danego problemu. Preferowane 

będą projekty, które w jak największym stopniu spełniają wszystkie kryteria specyficzne określone dla danego typu projektu. IZ RPO L2020 dopuszcza sytuację, kiedy 

projekt otrzyma punktacje "0" w ramach poszczególnych kryteriów specyficznych punktowych, , ale nie skutkuje to odrzuceniem wniosku. Ocena na podstawie tych kryteriów 



30 

 

polega na przyznawaniu punktów projektowi w zależności od stopnia spełnienia kryterium 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Ocena wykorzystywanych w 

kampanii informacyjnej  narzędzi 
promocji, zmierzających do 
podniesienia świadomości 
ekologicznej mieszkańców 

regionu 

W ramach kryterium ocenione zostaną zaproponowane narzędzia promocyjne wykorzystane 
w celu podniesienia świadomości ekologicznej grupy docelowej, do której adresowany jest 

projekt. 

1-6 punktów (punkty należy 
sumować) 

3 pkt. – organizacja imprez lub 

wydarzeń 

2 pkt. – inne formy promocji (spoty 

reklamowe, kampanie 

telewizyjne/prasowe/radiowe) 

1 pkt – udział w wydarzeniach 
zorganizowanych przez inne podmioty 

Obszar objęty promocją Ocenie podlega zasięg oddziaływania projektu. 

1-3 punktów 

3 pkt. – województwo 

2 pkt. – powiat 

1 pkt – gmina 

Projekty realizowane w 

partnerstwie 

Preferowane będą projekty realizowane w formule partnerstwa (w celu stworzenia wspólnej, 
spójnej sieci ścieżek rowerowych). 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 2014 r., poz. 1146), 

dołączonej do dokumentacji aplikacyjnej. 

0-1 punktów 

0 pkt. – projekt nie jest realizowany w 

partnerstwie 

1 pkt. – projekt realizowany jest w 

partnerstwie 

 

0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku 

Wykorzystanie ICT 
Czy projekt zakłada wykorzystanie ICT jako metody podejmowania działań promocyjnych lub 
edukacyjnych? 

0-1 punkt 

0 pkt. – nie 

1 pkt – tak 

Adekwatność doboru narzędzi 
promocyjnych/edukacyjnych do 

adresata 

Czy zaplanowana kampania promocyjna/działania edukacyjne zawierają opis i uzasadnienie 
doboru narzędzi zapewniających rzetelną realizację celów projektu oraz zawiera 
wyczerpującą charakterystykę odbiorców ze wskazaniem konkretnych cech 

charakteryzujących grupę docelową 

0-1 punkt 

0 pkt. – nie 

1 pkt – tak 

 

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów w ramach kryteriów specyficznych dla Działania 3.3 - Typ IV projektów wynosi 12 punktów 


