Załącznik nr 3 Propozycje kryteriów wyboru projektów dla ZIT BTOF (tzw.
kryteria zitowe)

Poniżej przedstawiono propozycje kryteriów zgodności projektów ze Strategią ZIT BTOF, które będą
podlegały dalszej weryfikacji i wspólnemu wypracowaniu przez IP i IZ.
Właściwa ocena wniosków o dofinansowanie na wszystkich etapach będzie odbywała się na
podstawie kryteriów omówionych na grupie roboczej ds. ZIT i ostatecznie zatwierdzonych przez KM
RPO WKP.
Poniżej przedstawiono następujące propozycje kryteriów zgodności:
•

•

•

Kryteria zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT – wynikające z opisanych w
Umowie Partnerstwa zasad realizacji ZIT jako szczególnego narzędzia integrującego
interwencję funduszami polityki spójności. Ocena na podstawie tych kryteriów będzie polegała
na przyporządkowaniu w formularzu oceny określenia SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA, przy czym
jedynie projekty, które spełniają wszystkie kryteria ogólne będą podlegały dalszej
ocenie. Uwaga: w związku ze specyfiką niektórych inwestycji oraz szczególnymi zapisami
tzw. Linii Demarkacyjnej, pojedyncze kryteria ogólne podlegają wyłączeniu lub modyfikacji dla
niektórych Priorytetów Inwestycyjnych zgodnie z tabelą wyłączeń zamieszczoną poniżej.
Łącznie zdefiniowano osiem kryteriów ogólnych ZIT (w tabeli poniżej).
Kryteria zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT – zasady kategoryzacji projektów
MOSCOW, które umożliwią uszeregowanie wybranych projektów spełniających kryteria
ogólne pod kątem ich efektywności w osiąganiu celu. Ocena następuje poprzez
przyporządkowanie ocenianego projektu do jednej z czterech kategorii.
Ocena punktowa wspierająca uszeregowanie projektów wewnątrz kategorii (M – S – C - W)

Tabela 1. Kryteria zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT wraz z wyłączeniami i sposobem
oceny
Nazwa kryterium wraz z krótką charakterystyką

Wyłą
cze
nia

Sposób
oceny dla
kryterium

-

Spełnia/
nie spełnia

1) Kryterium dostępowe
Projekt jest zgodny z priorytetami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach polityki
terytorialnej.

2) Kryterium zgodności ze strategią ZIT
Projekt jest zgodny z wyznaczonymi celami strategicznymi i priorytetami Strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla BTOF.

-

Spełnia/
nie spełnia

-

Spełnia/
nie spełnia

-

Spełnia/
nie spełnia

-

Spełnia/
nie spełnia

3) Kryterium rozwiązań kompleksowych
Projekt oferuje kompleksowe rozwiązanie dla danego problemu, uwzględniające np.
jego złożoność, różnych interesariuszy i konieczność długofalowego utrzymania
efektów.

4) Kryterium komplementarności przedsięwzięcia
Projekt jest powiązany z innymi działaniami zrealizowanymi, realizowanymi lub
planowanymi do realizacji.

5) Kryterium spójności w ramach systemu wsparcia
Projekt jest zgodny z typami projektów wskazanych w SzOOP dla poszczególnych
działań/poddziałań i z typami projektów wskazanych w ogłoszeniu konkursowym.

6) Kryterium zgodności z dokumentami specyficznymi określonymi dla poszczególnych
poddziałań
Projekt realizuje cele i/lub wynika z następujących dokumentów:
1. Audytu energetycznego – dot. poddziałania 3.5.1.
2. Planu gospodarki niskoemisyjnej lub Strategii ZIT (w przypadku
przedsięwzięć z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej dokumenty
muszą zawierać elementy przygotowanych planów mobilności miejskiej) –

1

Kryterium nie
dotyczy
poddziałań:
4.6.3, 6.4.2,
6.4.3, 8.4.3,

Spełnia/
nie spełnia

Nazwa kryterium wraz z krótką charakterystyką

1

3.

4.

5.
6.

dot. poddziałań: 3.5.1 i 3.5.2.
Listy potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach i
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – dot.
poddziałania 4.6.1.
Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 –
Planu Modernizacji 2020+ lub Kontraktu Terytorialnego – dot.
poddziałania 4.6.2.
Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji – dot. poddziałania 6.4.1.
Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu
Społecznemu 2020 – dot. poddziałań: 9.1.1 i 9.1.2.

Wyłą
cze
nia

Sposób
oceny dla
kryterium

10.1.1, 10.1.2,
10.1.3.

7) Kryterium terminu realizacji projektu
Projekt nie został i nie zostanie fizycznie ukończony przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie.

-

Spełnia/
nie spełnia

8) Kryterium kompleksowości działań termomodernizacyjnych
Projekt zakłada głęboką i kompleksową modernizację energetyczną
budynku/budynków, tzn. przewiduje uzasadnione finansowo działania
remontowe i modernizacyjne, wynikające z audytu energetycznego, których
rezultatem jest zmniejszenie zużycia energii, poprzez m.in.: ocieplenie
obiektu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę systemów
grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła), wymianę systemów wentylacji i
klimatyzacji, systemy zarządzania energią w budynkach, wykorzystanie
technologii odnawialnych źródeł energii, wymianę oświetlenia wewnętrznego
na energooszczędne wraz z instalacją – dot. poddziałania 3.5.1.

Kryterium nie
dotyczy
poddziałań:
3.5.2, 4.6.1,
4.6.2 4.6.3,
6.4.1, 6.4.2,
6.4.3, 8.4.3,
9.1.1, 9.1.2,
10.1.1, 10.1.2,
10.1.3.

Spełnia/
nie spełnia

Po przeprowadzeniu oceny kryteriami zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, w stosunku
do pakietów projektów, które przejdą pozytywnie ocenę na tym etapie stosuje się kryteria specyficzne
w oparciu o opisane poniżej zasady kategoryzacji w celu oceny stopnia zgodności zgłaszanych
projektów ze Strategią ZIT. Do kategoryzacji zastosowano technikę MoSCoW. Technika MoScoW jest
wykorzystywana w analizie biznesowej w celu osiągnięcia wspólnego zrozumienia pomiędzy
interesariuszami, co do znaczenia, jakie ma dla nich każda grupa projektów.
W przypadku projektów przeznaczonych do realizacji w formule ZIT metoda ta umożliwia dokonanie
priorytetyzacji projektów z uwzględnieniem ich wagi dla rozwoju BTOF.
Po dokonaniu przyporządkowania poszczególnych projektów do kategorii: M – S – C – W (kryteria
specyficzne I stopnia), w obrębie każdej kategorii zostanie przeprowadzona ocena punktowa na
podstawie kryteriów specyficznych II stopnia.
Uwaga! Uzyskanie 0 pkt w którymkolwiek kryterium punktowym nie skutkuje odrzuceniem
projektu.
Na potrzeby niniejszej procedury wyróżnia się następujące kategorie projektów MoSCoW (kryteria
specyficzne I stopnia) oraz kryteria specyficzne II stopnia dla poszczególnych priorytetów
inwestycyjnych oraz odpowiadających im działań i poddziałań (zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi
Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020:

1

Nie dotyczy projektów składanych w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych w roku 2015.

2

Priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach
publicznych, i w sektorze mieszkaniowym
Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
•

Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT
−

Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i
mieszkaniowym w ramach ZIT

Stopień I – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy ewentualnym
wykorzystaniu techniki MoSCoW

MoSCoW

MUST

SHOULD

COULD

Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii MUST, SHOULD, COULD, jeśli
spełnia wszystkie wyznaczone dla danej kategorii warunki.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii WON’T, jeśli spełnia którykolwiek z
wyznaczonych dla tej kategorii warunków.
•

Projekt przyczynia się do zmniejszenia energochłonności obiektów powyżej 50%.

•

Projekt skutkuje redukcją CO2 o co najmniej 30% (dotyczy indywidualnych źródeł ciepła).

•

Projekt przyczynia się do zmniejszenia energochłonności obiektów od powyżej 40 do 50%.

•

Projekt skutkuje redukcją CO2 o co najmniej 30% (dotyczy indywidualnych źródeł ciepła).

•

Projekt przyczynia się do zmniejszenia energochłonności obiektów od 25% do 40%.

•

Projekt skutkuje redukcją CO2 o co najmniej 30% (dotyczy indywidualnych źródeł ciepła).

•

Projekt przyczynia się do zmniejszenia energochłonności obiektów poniżej 25% (dot.
każdego z budynków).

•

Projekt skutkuje redukcją CO2 poniżej 30% (dotyczy indywidualnych źródeł ciepła).

WON’T

Stopień II – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy wykorzystaniu kryteriów
punktowych
1. Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu:
a. Projekt zostanie zakończony po 2018 r. – 0 pkt.
b. Projekt zostanie zakończony w 2018 r. – 1 pkt.
c. Projekt zostanie zakończony przed 2018 r. – 2 pkt.
2. Projekt przyczynia się do realizacji wskaźnika – liczba zmodernizowanych energetycznie
budynków:
a. 1 budynek – 0 pkt.
b. 2 budynki – 1 pkt.
c. 3-4 budynki – 2 pkt.
d. Powyżej 4 budynków – 3 pkt.
2

3. Projekt przyczynia się do zmniejszenia energochłonności obiektów :
a. Od 25 do 40% – 0 pkt.
b. Powyżej 40 do 50% – 1 pkt.
c. Powyżej 50 do 60% – 2 pkt.
d. Powyżej 60% – 3 pkt.
4. Projekt wykorzystuje jako źródło ciepła odnawialne źródła energii:
a. Projekt nie wykorzystuje OZE – 0 pkt.
b. Projekt wykorzystuje OZE – 2 pkt.

2

Energochłonność obiektu to suma sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem
sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) i obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej
wody użytkowej.

3

5. Kryterium zgodności z Gminnym/Lokalnym Programem Rewitalizacji (dotyczy projektów
3
realizowanych na obszarze rewitalizowanym) :
a. Projekt nie wynika z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji – 0 pkt.
b. Projekt wynika z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji – 1 pkt.
6. Projekt dotyczy budynków pełniących funkcje społeczne:
a. Projekt nie dotyczy budynków pełniących funkcje społeczne – 0 pkt.
b. Projekt realizowany w jednym budynku pełniącym funkcje społeczne – 1 pkt.
c. Projekt realizowany w co najmniej 2 budynkach pełniących funkcje społeczne – 2 pkt.
Priorytet inwestycyjny 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie
łagodzące na zmiany klimatu
Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
•

Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT
−

Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii
niskoemisyjnych w ramach ZIT

Stopień I – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy ewentualnym
wykorzystaniu techniki MoSCoW

MoSCoW

Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii MUST, jeśli spełnia minimum 1
wyznaczony dla danej kategorii warunek.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii SHOULD, COULD, WON’T, jeśli
spełnia określony dla danej kategorii warunek.
• Projekt obejmuje w sposób kompleksowy realizację przynajmniej 2 elementów infrastruktury
4
transportu publicznego oraz realizowany jest w partnerstwie na terenie przynajmniej 2 gmin.

MUST

• Projekt jest komplementarny w stosunku do przedsięwzięć dotyczących infrastruktury
transportowej realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
• Projekt wykazuje komplementarność przestrzenną z innymi projektami na terenie BTOF

SHOULD

3

4

• Projekt obejmuje jeden element infrastruktury transportu publicznego
w partnerstwie na terenie przynajmniej 2 gmin.

4

5

oraz realizowany jest

4

COULD

• Projekt obejmuje 1 element infrastruktury transportu publicznego .

WON’T

• Projekt nie jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.

przynajmniej jeden z budynków wchodzących w zakres projektu znajduje się na obszarze rewitalizowanym.
Elementy infrastruktury transportu publicznego oraz inne niżej wymienione:
1. Infrastruktura transportu publicznego (sieci tramwajowe, zaplecze techniczne, infrastruktura punktowa, infrastruktura
służąca obsłudze transportu publicznego i pasażerów, pozostała infrastruktura, w tym drogowa, niezbędna do
rozwoju transportu publicznego).
2. Tabor (wyłącznie jako uzupełnienie inwestycji infrastrukturalnych).
3. Systemy zarządzania ruchem.
4. Infrastruktura w zakresie ułatwienia podróży multimodalnych, polityki parkingowej (parkingi typu park&ride, bike&ride,
kiss&ride), priorytetyzacja ruchu pieszego i rowerowego.
5. Działania w zakresie zmniejszenia zatłoczenia miast i ograniczenia ruchu samochodowego w centrach miast.
(bus pasy, ograniczenia w ruchu samochodowym w centrach miast, priorytety w ruchu miejskim dla komunikacji
publicznej).
6. Oświetlenie
7. Ścieżki rowerowe
8. Rowery publiczne
9. Inne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zawierające przynajmniej 1 element spośród
wymienionych w punktach 1-8.

5

Komplementarność przestrzenna – działania/projekty spójne przestrzennie, które skierowane są na osiągnięcie
wspólnego lub takiego samego celu, realizowane są na obszarze BTOF

4

Stopień II – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy wykorzystaniu
kryteriów punktowych

1. Lokalizacja projektu:
a. Projekt jest realizowany na terenie jednej gminy – 0 pkt.
b. Projekt jest realizowany na terenie dwóch gmin – 1 pkt.
c. Projekt jest realizowany na terenie co najmniej 3 gmin – 2 pkt.
2. Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu:
a. Projekt zostanie zakończony po 2018 r. – 0 pkt.
b. Projekt zostanie zakończony w 2018 r. – 1 pkt.
c. Projekt zostanie zakończony przed 2018 r. – 2 pkt.
3. Partnerstwo w projekcie:
a. Projekt nie jest realizowany w partnerstwie – 0 pkt.
b. Projekt jest realizowany w partnerstwie– 1 pkt.
4. Kompleksowość projektu – liczba elementów infrastruktury transportu zbiorowego objętych
6
projektem :
4
a. Projekt obejmuje 1 element infrastruktury transportu – 0 pkt.
4
b. Projekt obejmuje 2 elementy infrastruktury transportu – 1 pkt.
4
c. Projekt obejmuje 3 elementy infrastruktury transportu – 2 pkt.
5. Kryterium zgodności z Gminnym/Lokalnym Programem Rewitalizacji (dotyczy projektów
7
realizowanych na obszarze rewitalizowanym) :
a. Projekt nie wynika z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji – 0 pkt.
b. Projekt wynika z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji – 1 pkt.
6. Projekt przyczynia się do realizacji wskaźnika
zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra:
a. 0 km – 0 pkt.
b. Do 1 km – 1 pkt.
c. Powyżej 1 km – 2 pkt.

–

Całkowita

długość

nowych

lub

7. Rozwój transportu szynowego:
a. Projekt nie dotyczy inwestycji w infrastrukturę szynową i tabor – 0 pkt.
b. Projekt dotyczy inwestycji w infrastrukturę szynową i tabor – 2 pkt.
8. Liczba wybudowanych obiektów (Park&Ride, Bike&Ride, Kiss&Ride):
a. 1 obiekt – 1 pkt.
b. 2 obiekty – 2pkt.
c. Powyżej 2 obiektów – 3 pkt.
9. Liczba

miejsc

postojowych

w

wybudowanych

obiektach

(Park&Ride, Bike&Ride,

Kiss&Ride):
a. Poniżej 50 – 1 pkt.
b. 51-100 – 2 pkt.
c. Powyżej 100 – 3 pkt.
10. Długość wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów (ścieżek rowerowych, ciągów
pieszo-rowerowych):
6
7

J.w.

Kryterium uważa się za spełnione, gdy co najmniej część inwestycji jest zlokalizowana na obszarze
rewitalizowanym objętym Gminnym/Lokalnym Programem Rewitalizacji.
5

a. Poniżej 1 km – 1 pkt.
b. 1 km – 5 km – 2 pkt.
c. Powyżej 5 km – 3 pkt.

Priorytet Inwestycyjny 6b – Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia
zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia
wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa
członkowskie
Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku
•

Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych w ramach ZIT
−

Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT

Stopień I – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy ewentualnym
wykorzystaniu techniki MoSCoW

MoSCoW

MUST

SHOULD

Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii MUST, jeśli spełnia co najmniej trzy
8
wyznaczone w tej kategorii warunki .
Projekt może zostać przyporządkowany dla kategorii SHOULD, COULD, jeśli spełnia co
8
najmniej dwa wyznaczone dla danej kategorii warunki .
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii WON’T, jeśli spełnia którykolwiek z
wyznaczonych dla tej kategorii warunków.
•

Projekt jest realizowany w całości na obszarach wiejskich.

•

Projekt jest ujęty w Masterplanie dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej
oczyszczania ścieków komunalnych zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w
poszczególnych aglomeracjach (nie dotyczy inwestycji polegających na budowie
indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, na obszarach gdzie budowa sieci
kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna, jak również inwestycji
dotyczących zaopatrzenia w wodę).

•

Projekt przyczyni się do zwiększenia liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania
ścieków o minimum 300 osób.

•

Projekt przewiduje budowę/przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych.

•

Projekt związany z zaopatrzeniem w wodę realizowany wyłącznie w ramach kompleksowego
projektu wodno-ściekowego (stanowi niewielką część kompleksowego projektu – do 40%
całkowitych wydatków związanych z realizacją projektu) lub gdy na danym terenie jest
zapewniona sieć kanalizacyjna lub uregulowana gospodarka ściekowa zgodna z przepisami
krajowymi i unijnymi.

•

Projekt jest ujęty w Masterplanie dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej
oczyszczania ścieków komunalnych zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w
poszczególnych aglomeracjach (nie dotyczy inwestycji polegających na budowie
indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, na obszarach gdzie budowa sieci
kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna, jak również inwestycji
dotyczących zaopatrzenia w wodę).

•

Projekt przyczyni się do zwiększenia liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania
ścieków o 201-299 osób.

•

Projekt przewiduje budowę/przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych.

•

Projekt związany z zaopatrzeniem w wodę realizowany wyłącznie w ramach kompleksowego
projektu wodno-ściekowego (stanowi niewielką część kompleksowego projektu – do 40%
całkowitych wydatków związanych z realizacją projektu) lub gdy na danym terenie jest
zapewniona sieć kanalizacyjna lub uregulowana gospodarka ściekowa zgodna z przepisami

8

Projekty związane z zaopatrzeniem w wodę, będą musiały obowiązkowo spełnić również kryterium „Projekt związany z
zaopatrzeniem w wodę realizowany wyłącznie w ramach kompleksowego projektu wodno-ściekowego (stanowi niewielką część
kompleksowego projektu – do 40% całkowitych wydatków związanych z realizacją projektu) lub gdy na danym terenie jest
zapewniona sieć kanalizacyjna lub uregulowana gospodarka ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi”.

6

Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii MUST, jeśli spełnia co najmniej trzy
8
wyznaczone w tej kategorii warunki .
Projekt może zostać przyporządkowany dla kategorii SHOULD, COULD, jeśli spełnia co
8
najmniej dwa wyznaczone dla danej kategorii warunki .
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii WON’T, jeśli spełnia którykolwiek z
wyznaczonych dla tej kategorii warunków.

MoSCoW

krajowymi i unijnymi.

COULD

WON’T

•

Projekt jest ujęty w Masterplanie dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej
oczyszczania ścieków komunalnych zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w
poszczególnych aglomeracjach (nie dotyczy inwestycji polegających na budowie
indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, na obszarach gdzie budowa sieci
kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna, jak również inwestycji
dotyczących zaopatrzenia w wodę).

•

Projekt przyczyni się do zwiększenia liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania
ścieków o co najwyżej 200 osób.

•

Projekt przewiduje budowę/przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych.

•

Projekt związany z zaopatrzeniem w wodę realizowany wyłącznie w ramach kompleksowego
projektu wodno-ściekowego (stanowi niewielką część kompleksowego projektu – do 40%
całkowitych wydatków związanych z realizacją projektu) lub gdy na danym terenie jest
zapewniona sieć kanalizacyjna lub uregulowana gospodarka ściekowa zgodna z przepisami
krajowymi i unijnymi.

•

Projekt zlokalizowany w aglomeracji do 2 tys. RLM lub powyżej 10 tys. RLM.

•

Projekt związany z zaopatrzeniem w wodę w ramach kompleksowego projektu wodnościekowego stanowi ponad 40% całkowitych wydatków związanych z realizacją projektu.

Stopień II – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy wykorzystaniu kryteriów
punktowych
1. Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu:
a. Projekt zostanie zakończony po 2018 r. – 0 pkt.
b. Projekt zostanie zakończony w 2018 r. – 1 pkt.
c. Projekt zostanie zakończony przed 2018 r. – 2 pkt.
9

2. Kompleksowość projektu – ilość działań planowanych do realizacji w ramach projektu :
a. Projekt obejmuje wyłącznie jedno działanie – 1 pkt.
b. Projekt obejmuje dwa działania – 2 pkt.
3. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków/ ulepszonego
zaopatrzenia w wodę:
a. Projekt zakłada zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszonego oczyszczania
ścieków/ ulepszonego zaopatrzenia w wodę poniżej 100 osób – 0 pkt.
b. Projekt zakłada zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszonego oczyszczania
ścieków/ ulepszonego zaopatrzenia w wodę o 101 - 200 osób – 1 pkt
c.

9

Projekt zakłada zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszonego oczyszczania
ścieków/ ulepszonego zaopatrzenia w wodę o 201 – 300 osób - 2 pkt.

Możliwe do realizacji działania:
1. Budowa, modernizacja sieci kanalizacyjnej.
2. Budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków.
3. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków) na obszarach, gdzie
budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna.
4. Systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz inteligentne systemy zarządzania sieciami
wodociągowymi.
5. Budowa, przebudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub
unieszkodliwiania osadów ściekowych.
6. Urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa (m. In. laboratoria i instalacje kontrolno-pomiarowe)

7

d. Projekt zakłada zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszonego oczyszczania
ścieków/ ulepszonego zaopatrzenia w wodę powyżej 300 osób – 3 pkt.
4. Długość wybudowanej/ przebudowanej kanalizacji sanitarnej:
a. Projekt zakłada budowę/ przebudowę kanalizacji sanitarnej o długości do 0,5 km –
0 pkt.
b. Projekt zakłada budowę/ przebudowę kanalizacji sanitarnej o długości powyżej 0,6 km
do 2,0 km – 1 pkt.
c. Projekt zakłada budowę/ przebudowę kanalizacji sanitarnej o długości powyżej 2 km –
2 pkt.
5. Projekt dotyczy budowy/przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych:
a. Projekt nie dotyczy budowy/przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych –
0 pkt.
b. Projekt dotyczy budowy/przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych – 2 pkt

Priorytet Inwestycyjny 6c – Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa
naturalnego i kulturowego
Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku
•

Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych w ramach ZIT
−

Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT

Stopień I – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy ewentualnym
wykorzystaniu techniki MoSCoW

MoSCoW

Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii MUST jeśli spełnia co najmniej dwa z
wyznaczonych dla danej kategorii warunków.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii SHOULD, COULD, jeśli spełnia
wyznaczony dla danej kategorii warunek.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii WON’T, jeśli spełnia którykolwiek z
wyznaczonych dla tej kategorii warunków.
•

Projekt obejmuje prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obiekcie
10
11
zabytkowym lub obiekcie zabytkowym wraz z jego otoczeniem .

•

Projekt przewiduje rozbudowę i/lub przebudowę i/lub adaptację infrastruktury kultury, wraz z
wyposażeniem (jeżeli dotyczy), ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.

•

Projekt realizowany jest przez jst, związki jednostek samorządu terytorialnego,
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne

SHOULD

•

Projekt dotyczy konserwacji zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących
dziedzictwo dokumentacyjne.

COULD

•

Projekt obejmuje prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na obszarze
zabytkowym lub obszarze poprzemysłowym o wartościach historycznych .

•

Projekt dotyczy obiektu wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub
uznanego przez Prezydenta RP za Pomnik Historii.

•

Projekt dotyczy obiektu zlokalizowanego na obszarze objętym wpisem na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO lub położonego na obszarze uznanym przez Prezydenta RP za

MUST

WON’T

10

Wsparciem objęte będą projekty dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Definicja zabytku w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.)
11
Przez otoczenie należy rozumieć teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru
zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników
Zewnętrznych.

8

MoSCoW

Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii MUST jeśli spełnia co najmniej dwa z
wyznaczonych dla danej kategorii warunków.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii SHOULD, COULD, jeśli spełnia
wyznaczony dla danej kategorii warunek.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii WON’T, jeśli spełnia którykolwiek z
wyznaczonych dla tej kategorii warunków.
12

Pomnik Historii, kwalifikującego się do POIiŚ 2014-2020.
•

Projekt jest niezgodny z kierunkami Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego
do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ lub nie został uzgodniony w Kontrakcie
13
Terytorialnym.

•

Projekt obejmuje budowę od podstaw nowej infrastruktury.

•

Całkowita wartość projektu przekracza 5 mln euro.

Stopień II – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy wykorzystaniu kryteriów
punktowych
1. Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu:
a. Projekt zostanie zakończony po 2018 r. – 0 pkt.
b. Projekt zostanie zakończony w 2018 r. – 1 pkt
c. Projekt zostanie zakończony przed 2018 r. – 2 pkt.
2. Kompleksowość projektu – liczba zadań w zakresie zwiększania atrakcyjności obiektów
14
kultury planowanych do realizacji :
a. Projekt obejmuje wyłącznie jedno zadanie – 0 pkt.
b. Projekt obejmuje dwa zadania – 1 pkt
c. Projekt obejmuje co najmniej trzy zadania – 2 pkt.
3. Projekt przewiduje rozwiązania wpływające na poprawę efektywności funkcjonowania
obiektów/instytucji w długim okresie15:
a. Projekt nie przewiduje żadnego ze wskazanych rozwiązań – 0 pkt.
b. Projekt przewiduje 1 rozwiązanie – 1 pkt
c. Projekt przewiduje 2 rozwiązania – 2 pkt.
d. Projekt przewiduje 3 rozwiązania – 3 pkt.
4. Wzrost
oczekiwanej
liczby
osób
korzystających
z
infrastruktury
kultury
powstałej/zmodernizowanej w wyniku realizacji projektu:
a. Wzrost liczby osób korzystających z infrastruktury kultury poniżej 2% - 0 pkt.
b. Wzrost liczby osób korzystających z infrastruktury kultury od 2% do 5% - 1 pkt
c. Wzrost liczby osób korzystających z infrastruktury kultury powyżej 5% - 2 pkt.
5. Projekt dotyczy:
a. Rozbudowy i/lub przebudowy i/lub adaptacji infrastruktury kultury – 1 pkt.

12

Przedmiotowe ograniczenie nie dotyczy przedsięwzięć objętych inicjatywą samorządu województwa Program opieki nad
zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego.
13
Dotyczy inwestycji w obiekty zabytkowe.
14
Za zadania w zakresie zwiększania atrakcyjności obiektów kultury województwa kujawsko-pomorskiego można uznać:
1. Prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych i w otoczeniu zabytków.
2. Prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na obszarach zabytkowych, obszarach poprzemysłowych
o wartościach historycznych.
3. Rozbudowę, przebudowę, adaptację instytucji kultury (w tym dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji
kulturalnych, w tym edukacyjnych).
4. Zakup wyposażenia do instytucji kultury.
5. Konserwację zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych.
6. Działania informacyjno-promocyjne dot. walorów środowiskowych i kulturowych regionu.
15
Możliwe rozwiązania:
1. Obniżenie kosztów utrzymania na rzecz wydatków inwestycyjnych oraz na działalność kulturalną.
2. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych – zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii.
3. Dywersyfikacja źródeł finansowania działalności - pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.
4. Dodatnie efekty ekonomiczne – oddziaływanie na bezpośrednie otoczenie inwestycji.
5. Tworzenie nowych miejsc pracy.

9

b. Nieruchomych obiektów zabytkowych, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi
Priorytetowych RPO WK-P – 2 pkt.
c. Innych przedsięwzięć, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO
WK-P – 0 pkt.

Priorytet inwestycyjny 6d Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych
Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku
•

Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych w ramach ZIT

•

Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT

Stopień I – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy ewentualnym
wykorzystaniu techniki MoSCoW
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii MUST, jeśli spełnia wszystkie
wyznaczone dla danej kategorii warunki.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii SHOULD, COULD, WON’T, jeśli
spełnia określony dla danej kategorii warunek.

MoSCoW

MUST

•
•

Projekt dotyczy co najmniej 2 typów działań (z wyłączeniem typu działań 1h).
Projekt realizowany jest przez jst

SHOULD

•

Projekt dotyczy co najmniej jednego typu działania (z wyłączeniem typu działań 1h).

COULD

•

Projekt dotyczy sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej (typ działań 1h).

WON’T

•

Projekt może powodować negatywne skutki dla środowiska przyrodniczego.

16

Stopień II – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy wykorzystaniu kryteriów
punktowych
1. Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu:
a. Projekt zostanie zakończony po 2018 r. – 0 pkt.
b. Projekt zostanie zakończony w 2018 r. – 1 pkt
c. Projekt zostanie zakończony przed 2018 r. – 2 pkt.
2. Lokalizacja projektu:
a. Projekt realizowany poza obszarami chronionymi – 0 pkt.
b. Projekt realizowany na obszarze parku krajobrazowego, rezerwatu, innego obszaru
chronionego – 2 pkt.
17

3. Powierzchnia obszaru objętego projektem :
a. <0,5 ha – 0 pkt.
b. ≥0,5 i <3 ha – 1 pkt
c. ≥3 i <6 ha – 2 pkt.
d. ≥6 ha – 3 pkt.

16

Typy działań możliwe do realizacji:
a) Przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną
siedlisk i gatunków na obszarach miejskich i pozamiejskich w szczególności na terenach parków krajobrazowych i
rezerwatów przyrody.
b) Projekty w zakresie zwalczania gatunków inwazyjnych obcych.
c) Działania w ramach zielonej infrastruktury na obszarach miejskich.
d) Działania rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach
cennych przyrodniczo (obszarach chronionych z tytułu ustawy o ochronie przyrody).
e) Tworzenie, odnawianie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych.
f)
Tworzenie i rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej, w tym na obszarach miejskich (np. parki miejskie,
ogrody botaniczne).
g) Działania informacyjno-edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań
społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu, realizowane w sposób komplementarny i
uzupełniający do kampanii ogólnopolskich, jako element projektu inwestycyjnego.
h) Projekty dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej.
17
Powierzchnia obszaru – łączna powierzchnia działek, na których będą realizowane zadania w ramach projektu.
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4. Liczba uczestników
edukacji ekologicznej (dotyczy projektów w zakresie tworzenia,
odnawiania ścieżek edukacyjnych oraz projektów przewidujących działania informacyjnoedukacyjne) – rocznie:
a. Poniżej 300 – 0 pkt.
b. 301-1000 – 1 pkt
c. 1001-2000 – 2 pkt.
d. Powyżej 2000 – 3 pkt.
19

5. Liczba wspartych form ochrony przyrody :
a. Projekt nie zakłada wsparcia form ochrony przyrody – 0 pkt.
b. Projekt zakłada wsparcie 1 formy ochrony przyrody – 1 pkt
c. Projekt zakłada wsparcie co najmniej 2 form ochrony przyrody – 2 pkt.
Priorytet inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej
ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich
Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
•

Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT

•

Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w
ramach ZIT

Stopień I – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy ewentualnym
wykorzystaniu techniki MoSCoW

MoSCoW

MUST

SHOULD

COULD

Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii MUST, SHOULD, COULD, jeśli
spełnia wszystkie wyznaczone dla każdej kategorii warunki.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii WON’T, jeśli spełnia którykolwiek z
wyznaczonych dla tej kategorii warunków.
•

Projekt jest komplementarny do innych właściwych PI finansowanych z EFS i innych źródeł.

•

Projekt jest kompleksowy, realizuje m.in. aspekty: społeczno-gospodarczy i fizyczny, ma
wpływ na co najmniej 3 zidentyfikowane problemy wynikające z GPR.

•

Projekt uwzględnia dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych (nie
dotyczy obiektów ograniczonych względami technicznymi i konserwatorskimi).

•

Projekt uwzględnia ograniczenia specyficzne dla działania .

•

Projekt jest kompleksowy, realizuje m.in. aspekty: społeczno-gospodarczy i fizyczny, ma
wpływ na 2 zidentyfikowane problemy wynikające z GPR.

•

Projekt uwzględnia dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych (nie
dotyczy obiektów ograniczonych względami technicznymi i konserwatorskimi).

•

Projekt uwzględnia ograniczenia specyficzne dla działania.

•

Projekt jest kompleksowy, realizuje m.in. aspekty: społeczno-gospodarczy i fizyczny, ma
wpływ na 1 zidentyfikowany problem wynikający z GPR.

•

Projekt uwzględnia dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych (nie
dotyczy obiektów ograniczonych względami technicznymi i konserwatorskimi).

•

Projekt uwzględnia ograniczenia specyficzne dla działania.

20
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Liczba osób, które każdorazowo korzystały z edukacji ekologicznej.
Formy ochrony przyrody: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary
Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona
gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
20
Ograniczenia dla działania:
−
projekt będzie realizowany na terenie miasta wpisanego do Programu Rewitalizacji Miast (9 miast wchodzących w
skład ZIT BTOF),
−
Projekt wynika z Gminnego Programu Rewitalizacji,
−
inwestycje w drogi lokalne przewidziane w projekcie stanowią element szerszej koncepcji,
− wartość inwestycji w zakresie kultury przewidzianych w projekcie nie przekracza 2 mln EUR.
19

11

MoSCoW

Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii MUST, SHOULD, COULD, jeśli
spełnia wszystkie wyznaczone dla każdej kategorii warunki.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii WON’T, jeśli spełnia którykolwiek z
wyznaczonych dla tej kategorii warunków.
•

Projekt nie ma charakteru kompleksowego, tzn. pomija aspekt społeczno-gospodarczy lub
fizyczny rewitalizacji.

•

Projekt nie uwzględnia dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych (nie
dotyczy obiektów ograniczonych względami technicznymi i konserwatorskimi).

•

Projekt nie uwzględnia ograniczeń specyficznych dla działania.

•

Projekt jest realizowany poza obszarem miejskim.

•

Projekt nie jest ujęty w Gminnym/Lokalnym Programie Rewitalizacji.

WON’T

Stopień II – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy wykorzystaniu kryteriów
punktowych
1. Powiązanie projektu z działaniami podnoszącymi efektywność energetyczną (dot. projektów
przewidujących remont budynków) - o ile jest to możliwe, czyli po uwzględnieniu warunków
technicznych i/lub zaleceń konserwatorskich dla budynków zabytkowych:
a. Projekt nie przewiduje działań podnoszących efektywność energetyczną o co najmniej
25% – 0 pkt.
b. Projekt przewiduje działania podnoszące efektywność energetyczną o co najmniej
25% – 2 pkt.
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2. Komplementarność projektu do innych priorytetów inwestycyjnych :
a. Projekt nie wykazuje komplementarności do innych priorytetów inwestycyjnych – 0
pkt.
b. Projekt jest komplementarny w stosunku do innych priorytetów inwestycyjnych– 1 pkt.
3. Liczba podmiotów realizujących projekt:
a. Projekt nie jest realizowany w partnerstwie – 0 pkt.
b. Projekt jest realizowany w partnerstwie – 1 pkt
4. Zaangażowanie lokalnej społeczności w realizację projektu:
a. Projekt nie zakłada zaangażowania lokalnej społeczności w jego realizację – 0 pkt.
b. Projekt zakłada zaangażowanie lokalnej społeczności w jego realizację poprzez
współudział w procesie informacji i konsultacji – 1 pkt
c. Projekt zakłada zaangażowanie mieszkańców w jego realizację poprzez współudział
w procesie informacji i konsultacji oraz współdecydowanie – 2 pkt.
d. Projekt zakłada zaangażowanie mieszkańców w jego realizację poprzez współudział
w procesie informacji i konsultacji oraz współdecydowanie i pracę na rzecz projektu –
3 pkt.
5. Projekt rozwiązuje problemy przedstawione w GPR:
a. Projekt nie rozwiązuje żadnego zidentyfikowane
zdegradowanego – 0 pkt.
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problemu

dla

obszaru

Komplementarność do innych PI w ramach Programu, tj.:
−
3a w zakresie wsparcia przedsiębiorczości,
−
4c w zakresie efektywności energetycznej,
−
6c w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego,
−
właściwych PI finansowanych z EFS,
działań planowanych do realizacji w ramach EFRROW.
Komplementarność może wystąpić w stosunku do projektów realizowanych w szczególności w ramach następujących
działań/poddziałań: poddziałanie 1.4.1; poddziałanie 1.4.3; działanie 2.1; działanie 2.2; poddziałanie 3.5.1; poddziałanie 3.5.2;
poddziałanie 4.6.1; poddziałanie 4.6.2; działanie 5.1; poddziałanie 6.1.1; poddziałanie 6.1.2; poddziałanie 6.4.2; poddziałanie
6.4.3; działanie 8.1; poddziałanie 8.2.1; podzdziałanie 8.2.2; działanie 8.3; poddziałanie 9.1.1; poddziałanie 9.1.2; poddzałanie
9.2.2; poddziałanie 9.3.2; poddziałanie 9.4.1.
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b. Projekt rozwiązuje jeden zidentyfikowany problem dla obszaru zdegradowanego – 1
pkt
c. Projekt rozwiązuje dwa zidentyfikowane problemy dla obszaru zdegradowanego – 2
pkt.
6.

Projekt rewitalizacyjny uzupełnia inne działania:
a. Projekt nie uzupełnia żadnego innego działania – 0 pkt.
b. Projekt uzupełnia inne działanie w wymiarze źródeł finansowania – 1 pkt
c. Projekt uzupełnia inne działanie w wymiarze przestrzennym i źródeł finansowania – 2
pkt.
d. Projekt uzupełnia inne działanie w wymiarze problemowym, przestrzennym i źródeł
finansowania – 3 pkt.

7.

Ciągłość procesu rewitalizacji :
a. Projekt nie jest powiązany z wcześniej realizowanymi zadaniami rewitalizacyjnymi – 0
pkt.
b. Projekt jest powiązany z wcześniej realizowanymi zadaniami rewitalizacyjnymi – 2 pkt.
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Priorytet inwestycyjny 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez
rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
•

Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT

•

Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT

Stopień I – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy ewentualnym
wykorzystaniu techniki MoSCoW (dot. projektów w zakresie infrastruktury przedszkolnej):

MoSCoW

Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii MUST, jeśli spełnia co najmniej dwa
wyznaczone dla tej kategorii warunki.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii SHOULD, COULD, jeśli spełnia
wszystkie warunki określone dla danej kategorii.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii WON’T, jeśli spełnia którykolwiek z
wyznaczonych dla tej kategorii warunków.

MUST

• Wychowaniem przedszkolnym na obszarze realizacji projektu jest objętych poniżej 55%
dzieci w wieku 3-4 lat.
• Projekt jest realizowany na terenie gminy, w której nie funkcjonuje żadne przedszkole
publiczne.
• Projekt uwzględnia dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
• Projekt realizowany jest przez jst jako organ prowadzący.

SHOULD

COULD

• Wychowaniem przedszkolnym na obszarze realizacji projektu jest objętych od 55 do 65%
dzieci w wieku 3-4 lat.
• Projekt uwzględnia dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
• Wychowaniem przedszkolnym na obszarze realizacji projektu jest objętych więcej niż 65%
dzieci w wieku 3-4 lat.
• Projekt uwzględnia dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
• Projekt nie wykazuje powiązań z działaniami finansowanymi ze środków EFS.

WON’T
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• Projekt nie uwzględnia dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Dotyczy wyłącznie obszarów miejskich.
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MoSCoW

Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii MUST, jeśli spełnia co najmniej dwa
wyznaczone dla tej kategorii warunki.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii SHOULD, COULD, jeśli spełnia
wszystkie warunki określone dla danej kategorii.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii WON’T, jeśli spełnia którykolwiek z
wyznaczonych dla tej kategorii warunków.
• Projekt zakłada budowę nowego obiektu na obszarze, który posiada budynki z możliwością
adaptacji.

Stopień II – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy wykorzystaniu kryteriów
punktowych
1. Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu:
a. Projekt zostanie zakończony po 2018 r. – 0 pkt.
b. Projekt zostanie zakończony w 2018 r. – 1 pkt
c. Projekt zostanie zakończony przed 2018 r. – 2 pkt.
2. Kryterium zgodności z Gminnym/Lokalnym Programem Rewitalizacji (dotyczy projektów
realizowanych na obszarze rewitalizowanym):
a. Projekt nie wynika z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji – 0 pkt.
b. Projekt wynika z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji – 1 pkt
3. Kompleksowość projektu:
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a. Projekt dotyczy jedynie budowy , rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, adaptacji,
modernizacji, remontu obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania
przedszkolnego – 0 pkt.
b. Projekt dotyczy budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, adaptacji,
modernizacji, remontu obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania
przedszkolnego wraz z zakupem wyposażenia, w tym również wyposażenia placów
zabaw – 1 pkt
4. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego utworzonych w ramach projektu:
a. 0-5 – 0 pkt.
b. 6-15 – 1 pkt
c. 16-30 – 2 pkt.
d. Powyżej 30 – 3 pkt.

Priorytet inwestycyjny 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez
rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
•

Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT

•

Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT

Stopień I – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy ewentualnym
wykorzystaniu techniki MoSCoW (dot. projektów w zakresie infrastruktury kształcenia zawodowego)

MoSCoW

MUST

Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii MUST, SHOULD, COULD, jeśli
spełnia wszystkie określone dla danej kategorii warunki.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii WON’T, jeśli spełnia którykolwiek z
wyznaczonych dla tej kategorii warunków.
• Projekt

dotyczy

kierunków kształcenia
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powiązanych

z

Regionalnymi

Inteligentnymi

Budowa nowego obiektu potwierdzona analizą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych zachodzących na obszarze planowanej interwencji
zawartej w dokumencie : „ Diagnoza trendów demograficznych w zakresie tworzenia nowych miejsc przedszkolnych”
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MoSCoW

Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii MUST, SHOULD, COULD, jeśli
spełnia wszystkie określone dla danej kategorii warunki.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii WON’T, jeśli spełnia którykolwiek z
wyznaczonych dla tej kategorii warunków.
Specjalizacjami Województwa Kujawsko-Pomorskiego bądź też nowo utworzonych kierunków
24
kształcenia
• Projekt uwzględnia dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
• Projekt realizowany jest przez jst będącą partnerem w Porozumieniu ZIT jako organ
prowadzący.

SHOULD

• Projekt dot. kierunków kształcenia powiązanych z RIS lub, które nie są powiązane z
Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ale które
25
wynikają z potrzeb rynku pracy.
• Projekt uwzględnia dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
• Projekt dot. kierunków kształcenia innych niż wskazane w kategorii MUST i SHOULD.

COULD

• Projekt uwzględnia dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
• Projekt nie dotyczy infrastruktury w zakresie praktycznej nauki zawodu.

WON’T

• Projekt nie uwzględnia dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Stopień II – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy wykorzystaniu kryteriów
punktowych
1. Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu:
a. Projekt zostanie zakończony po 2018 r. – 0 pkt.
b. Projekt zostanie zakończony w 2018 r. – 1 pkt
c. Projekt zostanie zakończony przed 2018 r. – 2 pkt.
2. Kryterium zgodności z Gminnym/Lokalnym Programem Rewitalizacji (dotyczy projektów
realizowanych na obszarze rewitalizowanym):
a. Projekt nie wynika z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji – 0 pkt.
b. Projekt wynika z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji – 1 pkt
3. Liczba kierunków kształcenia zawodowego wspartych w wyniku realizacji projektu:
a. W ramach projektu wsparty zostanie 1 kierunek kształcenia zawodowego – 1 pkt
b. W ramach projektu wsparte zostaną 2-3 kierunki kształcenia zawodowego – 2 pkt.
c. W ramach projektu wsparte zostaną co najmniej 4 kierunki kształcenia zawodowego –
3 pkt.
4. Liczba uczniów korzystających z objętej wsparciem infrastruktury kształcenia zawodowego:
a. 0 – 100 – 0 pkt.
b. 101 – 200 – 1 pkt
c. 201- 300 – 2 pkt.
d. Powyżej 300 – 3 pkt.
5. Podmiot realizujący projekt:
a. Projekt jest realizowany przez inny organ prowadzący niż jednostka samorządu
terytorialnego lub ministerstwo – 0 pkt.
b. Projekt jest realizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego jako organ
prowadzący lub ministerstwo – 2 pkt.

Potwierdzone w dokumencie „Diagnoza trendów demograficznych w zakresie opracowania programów wsparcia szkół zawodowych”
Za kierunki kształcenia zgodne z potrzebami rynku pracy należy uznać kierunki kształcenia wskazane w monitoringu zawodów deficytowych i
nadwyżkowych dla powiatu, na terenie którego jest prowadzone kształcenie zawodowe.
24
25
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Priorytet Inwestycyjny 8iv – Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym
dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz
promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę
Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy
•

Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

•

Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT

Stopień I – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy ewentualnym
wykorzystaniu techniki MoSCoW

MoSCoW

Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii MUST, SHOULD, COULD, jeśli
spełnia wyznaczony dla danej kategorii warunek.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii WON’T, jeśli spełnia którykolwiek z
wyznaczonych dla tej kategorii warunków.

MUST

•

Projekt będzie realizowany na terenie gminy, gdzie odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych
opieką żłobkową (w tym opieką w klubach dziecięcych) wynosi poniżej 5%.

SHOULD

•

Projekt będzie realizowany na terenie gminy, gdzie odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych
opieką żłobkową (w tym opieką w klubach dziecięcych) wynosi od 5 do 9%.

COULD

•

Projekt będzie realizowany na terenie gminy, gdzie odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych
opieką żłobkową (w tym opieką w klubach dziecięcych) wynosi powyżej 9%.

•

Wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł.

•

Projekt nie uwzględnia zachowania trwałości utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
przez 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu.

•

Okres finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3
lat w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektów
współfinansowanych ze środków EFS przekracza 24 miesiące.

WON’T

Stopień II – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy wykorzystaniu kryteriów
punktowych
1. Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu:
a. Projekt zostanie zakończony po 2018 r. – 0 pkt.
b. Projekt zostanie zakończony w 2018 r. – 1 pkt
c. Projekt zostanie zakończony przed 2018 r. – 2 pkt.
2. Projekt przyczynia się do osiągnięcia wartości wskaźnika – Liczba utworzonych miejsc opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 (w tym miejsc utworzonych i dostosowanych do potrzeb dzieci
niepełnosprawnych):
a. Do 5 miejsc – 0 pkt.
b. 6-10 miejsc – 1 pkt
c. Powyżej 10 miejsc – 2 pkt.
3. Projekt przyczynia się do rozwoju nieinstytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3
(dotyczy projektów w zakresie rozwoju nieinstytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3):
a. Projekt zakłada wsparcie dla dziennych opiekunów i niań np. poprzez szkolenia lub
pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez gminę – 1
pkt
b. Projekt zakłada wsparcie dla dziennych opiekunów i niań np. poprzez szkolenia oraz
pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez gminę – 3
pkt.
4. Przyrost odsetka dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką żłobkową (w tym opieką w klubach
dziecięcych) w placówce objętej projektem:
a. Poniżej 10% - 0 pkt.
b. 11-30% - 1 pkt.
c. 31-50% - 2 pkt.
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d. Powyżej 50% - 3 pkt
Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych
szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
•

Działanie 9.1 Aktywne włączenie i rozwój usług społecznych w ramach ZIT

•

Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Stopień I – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy ewentualnym
wykorzystaniu techniki MoSCoW

MoSCoW

Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii MUST, SHOULD, COULD, jeśli spełni
co najmniej jeden z wyznaczonych dla tej kategorii warunków.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii WON’T, jeśli spełni którykolwiek z
wyznaczonych dla tej kategorii warunków.
•

Projekt przewiduję realizację działań polegających na organizacji doradztwa i poradnictwa
zawodowego, warsztatów, szkoleń i staży zawodowych oraz wspólnych działań na rzecz
społeczności lokalnej.

•

Projekt jest skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z
obszarów zdegradowanych, w tym objętych rewitalizacją.

•

Projekt jest skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego – z powodu co najmniej dwóch
przesłanek.

•

Projekt przewiduję realizację działań polegających na organizacji doradztwa i poradnictwa
zawodowego oraz szkoleń.

•

Projekt jest skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
doświadczających wykluczenia społecznego – z powodu jednej przesłanki.

•

Projekt przewiduję realizację działań polegających na organizacji doradztwa i poradnictwa
zawodowego.

•

Wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł.

•

Projekt nie przewiduje wykorzystania instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej
i/lub edukacyjnej.

•

Projekt przewiduje wyłącznie pracą socjalną.

•

Projekt nie jest zgodny z Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu
Społecznemu 2020.

MUST

SHOULD

COULD

WON’T

Stopień II – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy wykorzystaniu kryteriów
punktowych
1. Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu:
a. Projekt zostanie zakończony po 2018 r. – 0 pkt.
b. Projekt zostanie zakończony w 2018 r. – 1 pkt
c. Projekt zostanie zakończony przed 2018 r. – 2 pkt.
2. Projekt przyczynia się do osiągnięcia wartości wskaźnika – Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie:
a. Do 15 osób – 0 pkt.
b. 16-30 osób – 1 pkt
c. Powyżej 30 osób – 2 pkt.
3. Partnerstwo w projekcie:
a. Projekt nie jest realizowany w partnerstwie – 0 pkt.
b. Projekt jest realizowany w partnerstwie – 1 pkt
17

4. Stopa bezrobocia na obszarze objętym projektem (na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, tj.
roku poprzedzającego rok złożenia formularza aplikacyjnego):
a. Projekt jest realizowany na terenie powiatu, w którym stopa bezrobocia wynosi poniżej
10% – 0 pkt.
b. Projekt jest realizowany na terenie powiatu, w którym stopa bezrobocia wynosi 1020% – 1 pkt
c. Projekt jest realizowany na terenie powiatu, w którym stopa bezrobocia wynosi
powyżej 20% – 2 pkt.
5. Współpraca w projekcie:
a. Projekt nie przewiduje realizacji wsparcia we współpracy służb zatrudnienia i służb
społecznych (publicznych i niepublicznych) np. poprzez wdrożenie programu
Aktywizacja i Integracja – 0 pkt.
b. Projekt przewiduje realizację wsparcia we współpracy służb zatrudnienia i służb
społecznych (publicznych i niepublicznych) np. poprzez wdrożenie programu
Aktywizacja i Integracja – 1 pkt
Priorytet Inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w
interesie ogólnym
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
•

Działanie 9.1 Aktywne włączenie i rozwój usług społecznych w ramach ZIT

•

Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT

Stopień I – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy ewentualnym
wykorzystaniu techniki MoSCoW

MoSCoW

Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii MUST, SHOULD, COULD, jeśli
spełnia co najmniej jeden z wyznaczonych dla danej kategorii warunków.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii WON’T, jeśli spełnia którykolwiek z
wyznaczonych dla tej kategorii warunków.
•

Projekt przewiduje rozwój wyłącznie zdeinstytucjonalizowanych
usług społecznych
świadczonych w lokalnej społeczności (np. dzienne domy pobytu, środowiskowe domy
samopomocy, kluby samopomocy, mieszkania o charakterze wspieranym, inne ośrodki
zapewniające opiekę dzienną i całodobową).

•

Projekt ma charakter kompleksowy, tzn. łączy w ramach jednego przedsięwzięcia 3 możliwe
do realizacji typy działań w zakresie poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami
27
starszymi, z niepełnosprawnościami i niesamodzielnymi .

MUST

26

26
Deinstytucjonalizacja – to wszelkie działania podejmowane na rzecz tworzenia różnych form usług w środowisku (w tym usług
zdrowotnych), mających na celu zapewnienie właściwej opieki oraz wydłużenie okresu sprawności psychofizycznej i możliwości
pełnienia ról społecznych i zawodowych: osobom z chorobami przewlekłymi, osobom niepełnosprawnym, osobom w podeszłym
wieku, dzieciom i młodzieży, osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Deinstytucjonalizacja opieki - rozumiana jako proces obejmujący:
- rozwój w obrębie społeczności lokalnych zindywidualizowanych usług medycznych o wysokiej jakości, w tym o charakterze
zapobiegającym (profilaktycznym) umieszczeniu osoby podopiecznej w systemie opieki instytucjonalnej,
- przeniesienie zasobów stacjonarnych zakładów opieki długoterminowej celu świadczenia nowych usług w środowisku
lokalnym.
27
Możliwe do realizacji typy działań:
1. Tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki, w tym: dziennych domów pobytu, środowiskowych domów
samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspierającym, innych ośrodków zapewniających opiekę
dzienną i całodobową.
2. Rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku, w tym:
a. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
b. Dzienni opiekunowie, asystenci osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka, inne
formy samopomocy.
3. Działania uzupełniające do działań 1 i 2, w tym:
a. Finansowanie wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego.
b. Usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych.
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Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii MUST, SHOULD, COULD, jeśli
spełnia co najmniej jeden z wyznaczonych dla danej kategorii warunków.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii WON’T, jeśli spełnia którykolwiek z
wyznaczonych dla tej kategorii warunków.

MoSCoW

•

Projekt przewiduje rozwój zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych świadczonych w
lokalnej społeczności (np. dzienne domy pobytu, środowiskowe domy samopomocy, kluby
samopomocy, mieszkania o charakterze wspieranym, inne ośrodki zapewniające opiekę
dzienną i całodobową) oraz zinstytucjonalizowanych usług pomocy społecznej (np. domy
pomocy społecznej), przy czym usługi zinstytucjonalizowane stanowią jedynie uzupełnienie
dla usług zdeinstytucjonalizowanych i są uzasadnione stanem zdrowia lub innymi
przesłankami.

•

Projekt przewiduje realizację 2 typów działań w zakresie poprawy dostępu do usług
28
opiekuńczych nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami i niesamodzielnymi .

•

Projekt przewiduje rozwój zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych świadczonych w
lokalnej społeczności (np. dzienne domy pobytu, środowiskowe domy samopomocy, kluby
samopomocy, mieszkania o charakterze wspieranym, inne ośrodki zapewniające opiekę
dzienną i całodobową), jak również usług społecznych zinstytucjonalizowanych, przy czym
usługi
zinstytucjonalizowane
stanowią
jedynie
uzupełnienie
dla
usług
zdeinstytucjonalizowanych i są uzasadnione stanem zdrowia lub innymi przesłankami.

•

Projekt przewiduje realizację 1 typu działania w zakresie poprawy dostępu do usług
29
opiekuńczych nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami i niesamodzielnymi .

•

Projekt przewiduje wsparcie zinstytucjonalizowanych usług społecznych.

•

Wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł.

•

Projekt nie jest zgodny z Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu
Społecznemu 2020.

SHOULD

COULD

WON’T

Stopień II – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy wykorzystaniu kryteriów
punktowych
1. Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu:
a. Projekt zostanie zakończony po 2018 r. – 0 pkt.
b. Projekt zostanie zakończony w 2018 r. – 1 pkt
c. Projekt zostanie zakończony przed 2018 r. – 2 pkt.
30

2. Partnerstwo w projekcie – liczba podmiotów zaangażowanych w realizację projektu :
a. Projekt nie jest realizowany w partnerstwie – 0 pkt.
b. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez dwa upoważnione podmioty – 1 pkt
c. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez minimum trzy upoważnione podmioty –
2 pkt.
3. Oddziaływanie projektu:
a. Projekt charakteryzuje się lokalnym oddziaływaniem, tzn. jest skierowany do
mieszkańców jednej gminy – 0 pkt.
c.
d.

Działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin i opiekunów (szkolenia i poradnictwo).
Nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych, np.: teleopieka i inne formy usług opiekuńczych
wykorzystujących nowe technologie.

28

J.w.
J.w.
30
Podmioty upoważnione to wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w tym:
a. Organizacje pozarządowe.
b. Podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.
c. Instytucje pomocy i integracji społecznej.
d. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjnej.
e. Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
f.
Instytucje wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.
g. Instytucje opiekuńczo-wychowawcze.
h. Inne.
29
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b. Projekt charakteryzuje się ponadlokalnym oddziaływaniem – jest skierowany do
mieszkańców dwóch gmin – 1 pkt
c. Projekt charakteryzuje się ponadlokalnym oddziaływaniem – jest skierowany do
mieszkańców co najmniej trzech gmin – 2 pkt.
d. Projekt jest skierowany do mieszkańców więcej niż 3 gmin, w tym/lub na terenie gminy
zamieszkiwanej przez co najmniej 20 tys. mieszkańców każda– 3 pkt.
4. Projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym
w programie na poziomie:
a. Poniżej 10 osób – 0 pkt.
b. 10-25 osób – 1 pkt
c. 26-40 osób – 2 pkt.
d. Powyżej 40 osób – 3 pkt.

Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej nauki edukacji
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z
uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia
umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
•

Działanie 10.1 Edukacja ogólna i zawodowa w ramach ZIT

•

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT

Stopień I – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy ewentualnym
wykorzystaniu techniki MoSCoW (dot. projektów w zakresie zwiększania liczby miejsc
przedszkolnych)

MoSCoW

MUST

SHOULD
COULD

Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii MUST, jeśli spełnia co najmniej dwa
określone dla tej kategorii warunki.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii SHOULD, COULD, jeśli spełnia
wyznaczony dla danej kategorii warunek.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii WON’T, jeśli spełnia którykolwiek z
wyznaczonych dla tej kategorii warunków.
• Projekt jest realizowany na terenie gminy, w której nie funkcjonuje żadne przedszkole
publiczne.
• Projekt uwzględnia realizację zajęć dodatkowych na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami.
• Projekt zakłada realizację co najmniej dwóch typów projektów określonych w Szczegółowym
Opisie Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020.
• Projekt jest realizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego będącą Partnerem w
Porozumieniu ZIT jako organ prowadzący.
• Projekt zakłada realizację co najmniej dwóch typów projektów określonych w Szczegółowym
Opisie Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020.
• Projekt zakłada realizację co najmniej jednego typu projektu określonego w Szczegółowym
Opisie Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020.
• Projekt nie przewiduje zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych (nie dotyczy projektów
skierowanych do dzieci niepełnosprawnych).

WON’T

• Projekt zakłada wyłącznie działania w zakresie doposażenia/ wyposażenia przedszkola
stanowiącego uzupełnienie do działań związanych z dodatkowymi zajęciami dla dzieci oraz
podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.
• Planowana do utworzenia liczba nowych miejsc edukacji przedszkolnej nie odpowiada
faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej.
• Wartość wydatków w ramach cross-financingu stanowi więcej niż 10% finansowania unijnego
projektu.
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Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii MUST, jeśli spełnia co najmniej dwa
określone dla tej kategorii warunki.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii SHOULD, COULD, jeśli spełnia
wyznaczony dla danej kategorii warunek.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii WON’T, jeśli spełnia którykolwiek z
wyznaczonych dla tej kategorii warunków.

MoSCoW

• Wartość projektu nie przekracza 100 000 zł.
• Utworzone w ramach projektu miejsca wychowania przedszkolnego nie będą funkcjonować
przez okres min. 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.
• Projekt zakłada finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania
przedszkolnego i/lub finansowanie dodatkowych zajęć przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
• Kwota wydatków na realizację dodatkowych zajęć stanowi więcej niż 30% kosztów
bezpośrednich projektu (nie dotyczy projektów skierowanych do dzieci niepełnosprawnych)..

Stopień II – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy wykorzystaniu kryteriów
punktowych (dot. projektów w zakresie zwiększania liczby miejsc przedszkolnych)
1. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego utworzonych w ramach projektu:
a. Maksymalnie 5 miejsc wychowania przedszkolnego – 0 pkt.
b. 6-15 miejsc wychowania przedszkolnego – 1 pkt
c. 16-25 miejsc wychowania przedszkolnego – 2 pkt.
d. Co najmniej 26 miejsc wychowania przedszkolnego – 3 pkt.
2. Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu:
a. Projekt zostanie zakończony po 2018 r. – 0 pkt.
b. Projekt zostanie zakończony w 2018 r. – 1 pkt
c. Projekt zostanie zakończony przed 2018 r. – 2 pkt.
3. Kompleksowość projektu:
a. Projekt dotyczy wyłącznie zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych/realizacji
dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami – 1 pkt
b. Projekt stanowi część kompleksowego projektu edukacyjnego, tj. dotyczy zwiększenia
liczby miejsc przedszkolnych i zakłada działania w zakresie doposażenia/
wyposażenia przedszkola stanowiącego uzupełnienie do działań związanych z
dodatkowymi zajęciami dla dzieci oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli – 2 pkt.
4. Przedmiot projektu:
a. Projekt dotyczy zakładania nowych placówek wychowania przedszkolnego – 1 pkt
b. Projekt dotyczy zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych w dotychczas
funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego – 3 pkt.
5. Przyrost odsetka dzieci w wieku 3-4 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w placówce
objętej projektem:
a.
b.
c.
d.

Poniżej 10% - 0 pkt.
11-30% - 1 pkt
31-50% - 2 pkt.
d. Powyżej 50% - 3 pkt.

6. Projekt skierowany jest wyłącznie do placówek obejmujących wsparciem dzieci z
niepełnosprawnościami:
a. Nie – 0 pkt.
b. Tak – 2 pkt.
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Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej nauki edukacji
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z
uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia
umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
•

Działanie 10.1 Edukacja ogólna i zawodowa w ramach ZIT

•

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT

Stopień I – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy ewentualnym
wykorzystaniu techniki MoSCoW (dot. projektów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
uczniów)

MoSCoW

Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii MUST, jeśli spełnia obydwa
wyznaczone dla danej kategorii warunki.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii SHOULD, COULD, jeśli spełnia każdy
wyznaczony dla danej kategorii warunek.
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii WON’T, jeśli spełnia którykolwiek z
wyznaczonych dla tej kategorii warunków.

MUST

• Projekt realizowany co najmniej w ramach 2 typów projektu, w tym typ projektu 1. Realizacja
działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie: TIK,
nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, postaw i umiejętności niezbędnych na
rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.
• Projekt jest realizowany przez jednostka samorządu terytorialnego będącą partnerem/stroną
Porozumienia ZIT jako organ prowadzący.

SHOULD
COULD
WON’T

• Projekt realizowany obejmuje typ projektu 1.
• Projekt realizowany wyłącznie w ramach typów projektu: 2, 3, 4, 5, 6.
• Projekt przewiduje wyłączenie zakup sprzętu/wyposażenia.
• Wartość projektu jest mniejsza niż 100 000 zł.

Stopień II – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy wykorzystaniu kryteriów
punktowych
1. Liczba uczniów/dzieci w wieku przedszkolnym objętych wsparciem w zakresie rozwijania
31
kompetencji kluczowych w ramach projektu (wyłącznie w ramach pierwszego typu projektu ):

31

Typy projektów:
1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie: TIK, nauk
matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie
kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.
2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia
młodszego poprzez:
a. doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do
rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania
rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych;
b. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zajęć
specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i konsultacji.
3. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, w szczególności poprzez:
a. realizację indywidualnej ścieżki wsparcia pedagogiczno-psychologicznego opracowanej przez pedagoga
i/lub psychologa we współpracy z wychowawcą i uczniem, wobec którego zidentyfikowano potrzebę
wsparcia zindywidualizowanego;
b. organizację wsparcia dla uczniów z dysfunkcjami społecznymi w ramach świetlic szkolnych lub innych form,
uwzględniających elementy wsparcia rówieśniczego (w tym coaching rówieśniczy).
c. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
4. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i
uwzględniającego potrzeby rynku pracy.
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a.
b.
c.
d.

Do 50 uczniów – 0 pkt.
51-100 uczniów – 1 pkt
101-200 uczniów – 2 pkt.
Powyżej 200 uczniów – 3 pkt.
32

2. Liczba uczniów objętych wsparciem (w ramach pozostałych typów projektu ):
a. Do 50 uczniów – 0 pkt.
b. 51-100 uczniów – 1 pkt
c. 101-200 uczniów – 2 pkt.
d. Powyżej 200 uczniów – 3 pkt.
33

3. Procentowy udział szkół objętych projektem z terenu gminy/powiatu, dla których organem
prowadzącym jest jst:
a. 0-25% – 0 pkt.
b. 26-50% – 1 pkt
c. 51-75% – 2 pkt.
d. Powyżej 75% – 3 pkt.
4. Kryterium terminu zakończenia realizacji projektu:
a. Projekt zostanie zakończony po 2018 r. – 0 pkt.
b. Projekt zostanie zakończony w 2018 r. – 1 pkt
c. Projekt zostanie zakończony przed 2018 r. – 2 pkt.
5. Projekt stanowi kontynuację działań
(Poddziałanie 9.1.2 lub Działanie 9.2)
a. Nie – 0 pkt
b. Tak – 2 pkt

zrealizowanych

w

ramach

POKL

2007-2013

6. Podmiot realizujący projekt:
a. Projekt jest realizowany przez inny organ prowadzący niż jednostka samorządu
terytorialnego – 0 pkt.
b. Projekt jest realizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego jako organ
prowadzący – 2 pkt.

5.

6.

32
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Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz
matematycznych, m.in. poprzez:
a. wyposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego;
b. kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych lub przedmiotów
przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli.
Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych w zakresie:
a. metod indywidualnej pracy z uczniem;
b. wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji;
c. diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i
deficytów rozwojowych u uczniów;
d. korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych;
e. kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych.
f. metod pracy z uczniem niepełnosprawnym.
g. doradztwa edukacyjno-zawodowego.

J.w.

Szkoła rozumiana jako podmiot wymieniony w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty.
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Priorytet inwestycyjny 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do
potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia
oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym
poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania
oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się przez praktyczną naukę zawodu realizowaną
w ścisłej współpracy z pracodawcami
Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
•

Działanie 10.1 Edukacja ogólna i zawodowa w ramach ZIT

•

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT

Stopień I – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy ewentualnym
wykorzystaniu techniki MoSCoW

MoSCoW

Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii MUST, jeśli spełnia każdy z
wyznaczonych dla tej kategorii warunków
Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii WON’T, jeśli spełnia którykolwiek z
wyznaczonych dla tej kategorii warunków

MUST

• Projekt jest kompleksowy, tj. łączy rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z
otoczeniem społeczno-gospodarczym, zakłada realizację wysokiej jakości staży i/lub praktyk
we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie kwalifikacji i kompetencji opiekunów i
praktykantów i stażystów u pracodawców i przewiduje zakup doposażenia/wyposażenia szkół
i placówek kształcenia zawodowego.
• Beneficjent planuje realizację projektu w ramach PI 10a w zakresie szkolnictwa zawodowego
• Projekt jest realizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego będącą partnerem w
Porozumieniu ZIT jako organ prowadzący

SHOULD

• Projekt dotyczy rozwoju kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym i związany jest z realizacją wysokiej jakości staży i/lub praktyk zawodowych
dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z
pracodawcami, w tym podniesieniem kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i
stażystów u pracodawców.

COULD

• Projekt dotyczy wyłącznie rozwoju kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem
społeczno-gospodarczym.

WON’T

• Projekt dotyczy
zawodowego.

wyłącznie

doposażenia/wyposażenia

szkół

i

placówek

kształcenia

• Wartość projektu nie przekracza 100 000 zł.

Stopień II – stopień zgodności zgłaszanych projektów ze Strategią ZIT, przy wykorzystaniu kryteriów
punktowych
1. Termin zakończenia realizacji projektu:
a. Projekt zostanie zakończony po 2018 r. – 0 pkt.
b. Projekt zostanie zakończony w 2018 r. – 1 pkt
c. Projekt zostanie zakończony przed 2018 r. – 2 pkt.
2. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w ramach
projektu:
a. Do 100 uczniów – 0 pkt.
b. 101-200 – 1 pkt
c. 201-300 – 2 pkt.
d. Powyżej 300 uczniów – 3 pkt.
3. Podmiot realizujący projekt:
a. Projekt jest realizowany przez inny organ prowadzący niż jednostka samorządu
terytorialnego – 0 pkt.
24

b. Projekt jest realizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego jako organ
prowadzący – 2 pkt.
4. Liczba szkół objętych projektem:
a.
b.
c.
d.

1-2 szkoły – 0 pkt.
3-5 szkół – 1 pkt
6-8 szkół – 2 pkt.
Powyżej 8 szkół – 3 pkt.

5. Projekt stanowi kontynuację działań zrealizowanych
(Poddziałanei 9.1.1, Poddziałanie 9.1.2 lub Działanie 9.2):

w

ramach

POKL

2007-2013

a. Nie – 0 pkt.
b. Tak – 2 pkt.
6. Liczba kierunków kształcenia zawodowego wspartych w wyniku realizacji projektu:
a. W ramach projektu wsparty zostanie 1 kierunek kształcenia zawodowego – 1 pkt
b. W ramach projektu wsparte zostaną 2-3 kierunki kształcenia zawodowego – 2 pkt.
c. W ramach projektu wsparte zostaną co najmniej 4 kierunki kształcenia zawodowego –
3 pkt.
Ostateczna lista projektów będąca wynikiem przeprowadzonej procedury oceny zawiera zestawienie
przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania w ramach danego PI, działania i poddziałania
uszeregowanych zgodnie z ich ważnością z punktu widzenia BTOF.
W przypadku wykorzystania któregoś z wariantów łączenia środków EFS i EFRR wymagającego
projektów w równoległych procedurach wyboru – decyzja dotycząca realizacji bądź rezygnacji
z realizacji danego przedsięwzięcia musi zostać podjęta łącznie dla działań „miękkich” i „twardych”.
W przypadku, gdy kryteria specyficzne opisane w niniejszym rozdziale nie pozwalają ostatecznie
rozstrzygnąć o kolejności na liście przekazywanej do IZ, przesunięć można dokonać w oparciu
34
o efektywność kosztową osiąganego wskaźnika.
Ważnym elementem procesu wyboru są
preferencje wskazane w dokumentach kierunkowych oraz te bezpośrednio wynikające z wybranych na
poziomie RPO WKP wskaźników dla poszczególnych PI, są to np. preferencja dla kompleksowych
rozwiązań termomodernizacyjnych uwzględniających OZE w PI 4c.

34
W związku z koniecznością dokonywania oceny aplikacji z uwzględnieniem rygorów zawartych w dokumentach na poziomie
krajowym istotny jest właściwy dobór ekspertów do panelu oceniającego.
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