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Kryteria wyboru projektu 

 

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 
Priorytet:  4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym 
Cel szczegółowy:  Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych  
Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) 

 
 

 

Kryterium 

 

 

Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 

P. Kryteria formalne - preselekcja 

P.1 

Wniosek preselekcyjny został złożony 
we właściwym terminie i do właściwej 

instytucji 
 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył wniosek preselekcyjny  w terminie oraz do instytucji 
wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na właściwy konkurs. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

P.2 
Wniosek preselekcyjny został złożony 

na właściwym formularzu 

 
Ocenie podlega, czy wniosek preselekcyjny został złożony na formularzu udostępnionym przez 
Instytucję Zarządzającą RPOOrganizującą Konkurs. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku preselekcyjnego. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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P. Kryteria merytoryczne – ogólne (preselekcja) 

P.3 
Kwalifikowalność wnioskodawcy/ 

partnerów 

 
Ocenie podlega czy wniosek preselekcyjny został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj. 
jednostkę samorządu terytorialnego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny oraz treść załączników. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

P.4 

Niepodleganie wykluczeniu  
z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu 
z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu do środków 
funduszy europejskich na podstawie: 
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 ze zm.), 
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. poz. 769), 
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1212). 
 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia wnioskodawcy stanowiącego 
integralną część wniosku preselekcyjnego. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

P.5 
Cele projektu wspierają realizację 

celów określonych w Działaniu 

 
Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. czy zwiększona 
zostanie efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej. W tym kontekście 
należy zbadać czy zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji 
prowadzą do osiągnięcia celów działania. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku preselekcyjnego i załączników (w szczególności 
audytu energetycznego).  
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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P.6 
Projekt jest zgodny z typami projektów 
przewidzianymi do wsparcia w ramach 

działania/ poddziałania 

Ocenie podlega czy projekt dotyczy przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej
1
 

modernizacji energetycznej budynków publicznych
2
, w tym m.in.:

3
 

a) ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na 
energooszczędne wraz z instalacją,  
b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), 
systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,  
c) realizacja mikrokogeneracji

4
 lub mikrotrigeneracji

5
 na potrzeby własne,  

d) budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,  
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść  wniosku preselekcyjnego. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

P.7 
Załączniki do wniosku preselekcyjnego 

są kompletne, poprawne i zgodne 
z Regulaminem konkursu   

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca projektu dołączył do wniosku preselekcyjnego wszystkie 
załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w Regulaminie konkursu. 
  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników do wniosku preselekcyjnego. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

P. Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe (preselekcja) 

P.8 
Zgodność z Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej (PGN)  

 
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny  z PGN. 
 
W ramach kryterium ocenie podlega:  

− Czy dla obszaru, na którym realizowany jest/realizowany będzie projekt, został opracowany 

PGN?  

− Czy PGN został złożony do weryfikacji przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
1 Kompleksowa modernizacja energetyczna (głęboka modernizacja energetyczna) - modernizacja energetyczna budynku, rozumiana jako kompleksowe przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zgodnie z art. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2014 r. poz. 712), w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, 
energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii 
i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych. Przez przepisy techniczno-budowlane rozumie się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).  Przeprowadzona termomodernizacja musi zapewnić zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 25%. 
2 Budynek publiczny – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej (wyłącznie w 
zakresie obiektów, których nie dotyczy wymóg objęcia mapą potrzeb zdrowotnych z wyłączeniem obiektów szpitali, których funkcjonowanie w publicznym systemie ochrony zdrowia nie wynika z map potrzeb 
zdrowotnych), społecznej lub socjalnej, sportu, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie.  
3 Wymieniony katalog działań nie jest katalogiem zamkniętym. W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej mogą być realizowane również inne, niewymienione  
w katalogu działania, o ile wynikają one z audytu energetycznego i przyczyniają się do osiągnięcia odpowiedniego poziomu efektywności energetycznej. 
4 Mikrokogeneracja – proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy. 
5 Mikrotrigeneracja – efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w jednej instalacji. 
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i Gospodarki Wodnej lub Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w zakresie zgodności przygotowanych PGN?  

 
Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy stanowiącego załącznik do 
wniosku preselekcyjnego.  
 

P.9 Audyt energetyczny  

 
Ocenie podlega czy działania zaplanowane w ramach projektu wynikają z przeprowadzonego 
audytu energetycznego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający 
analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10, 
stanowiący załącznik do wniosku preselekcyjnego.. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

P.10 

Zgodność z RPO i z zapisami SzOOP 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

dla działania 3.5.1 

 
W ramach kryterium należy zweryfikować czy inwestycja: 
Zakłada osiągnięcie co najmniej 25% oszczędności energii w budynku (jeśli projekt obejmuje 
więcej niż 1 budynek, warunek musi być spełniony w każdym z nich). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu. 
 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

P.11 
Stopień redukcji CO2 przy 

indywidualnych źródłach ciepła 

 
Ocenie podlega czy projekt obejmujący inwestycje w indywidualne źródła ciepła przyczynia się 
do redukcji CO2, w odniesieniu do istniejących instalacji objętych projektem, o minimum 30%. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający 
analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. 
 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

P.12 

Zgodność ze Strategią Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych dla 

Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (Strategia ZIT BTOF) 

 
Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. W ramach oceny należy zbadać czy: 

− wnioskodawca realizuje projekt na obszarze ZIT BTOF
6
; 

− proponowane działania są spójne z celami, priorytetami i działaniami opisanymi w Strategii 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           

6 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczającą obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia 

i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie  
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ZIT BTOF.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny oraz załączniki. 

P. Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe (preselekcja) 

 
 
 
 

 

liczba punktów 

możliwa do 

uzyskania 

 

minimalna 

liczba 

punktów 

niezbędna do 

spełnienia 

kryterium 

P.13 

Stopień w jakim projekt przyczyni się 
do zwiększenia efektywności 

energetycznej 
 

 
Ocenie podlega czy projekt przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej 
rozumianej jako redukcja zużycia energii [%]. Punktacja jest przydzielana w następujący sposób: 
 
poniżej 25%  - 0 pkt; 
od 25% do 35%  - 2 pkt; 
powyżej 35% do 50% - 4 pkt; 
powyżej 50% do 60% - 6 pkt; 
powyżej 60% - 8 pkt; 
powyżej 60% przy jednoczesnym spełnianiu wymagań izolacyjności cieplnej, obowiązujących od 
1 stycznia 2021r zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1422)  - 10 pkt. 
 
W przypadku projektu obejmującego kilka budynków należy dokonać obliczeń wskaźnika dla 
każdego budynku, gdyż każdy z nich musi spełniać warunek zwiększenia efektywności 
energetycznej o przynajmniej 25%. Następnie należy przyrównać wartość obliczonego 
wskaźnika do odpowiedniego przedziału i na tym etapie obliczyć średnią arytmetyczną 
z uzyskanych punktów przez każdy z budynków objętych projektem. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie audytu energetycznego sporządzonego dla projektu, 
zawierającego analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu 
zawieszonego PM 10. 
 

0 – 10 pkt. według 
oceny 

2 
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P.14 
 

Ilość budynków poddanych 
modernizacji energetycznej 

 

 
Ocenie podlega ile budynków objętych wnioskiem preselekcyjnym zostanie poddanych 
modernizacji energetycznej .Punkty przyznawane są w następujący sposób: 
 
1 budynek

7
  - 0 pkt; 

2 budynki  - 2 pkt; 

3 i więcej budynków  - 3 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny. 
 

 

0 – 3 pkt. według 

oceny 

 
 

n/d 

P.15 Obiekty zabytkowe 

 
Ocenie podlega czy wszystkie budynek budynki objęty objęte projektem jest są obiektem 

obiektami zabytkowym.
8
 

 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku preselekcyjnego oraz załączniki.  
 

Nie – 0 pkt  

Tak – 2 pkt  
n/d 

P.16 Przeznaczenie budynku 

 
Ocenie podlega czy wszystkie budynki objęte projektem pełnią funkcje społeczne, tj. czy służą 

realizacji celów edukacyjnych lub realizacji usług społecznych
9
 

 
Punkty należy przyznać jeśli przynajmniej 50% łącznej powierzchni użytkowej wszystkich 
budynku budynków jest wykorzystywane na cele edukacyjne lub,  społeczne lub opieki 
szpitalnej. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku preselekcyjnego oraz załączników.  
 

Nie – 0 pkt  

Tak – 3 pkt  
n/d 

                                                           
7 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409  z późn. zm.), jako budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
8 Jako obiekt zabytkowy należy rozumieć obiekt wpisany 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.). 
9 Poprzez usługi społeczne należy rozumieć świadczone w interesie ogólnym usługi, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 maja 2015 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

. 
 

Komentarz [a4]: Autopoprawka – 
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P.17 Odnawialne źródła energii 

 
Ocenie podlega czy projekt wykorzystuje jako źródło ciepła odnawialne źródła energii 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku preselekcyjnego.  

Nie – 0 pkt  

Tak – 1 pkt  
n/d 

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 

A. Kryteria formalne 

A.1 

 
Wniosek o dofinansowanie projektu 

został złożony we właściwym 
terminie i do właściwej instytucji 

 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu w terminie oraz 
do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na właściwy konkurs. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

A.2 

Wniosek o dofinansowanie projektu 

został złożony na właściwym 

formularzu 

 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu 

w formie wydruku z generatora wniosków o dofinansowanie projektu udostępniony przez IZ 

RPO. Wydruk wniosku o dofinansowanie projektu zawierający napis „wersja próbna” nie jest 

ostateczną wersją wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B. Kryteria merytoryczne – ogólne 

B.1 
Kwalifikowalność wnioskodawcy/ 

partnerów 

 
Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj. jednostkę 
samorządu terytorialnego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz treść 
załączników. 
W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie 
projektu w załącznikach, o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do 
istotnej modyfikacji projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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B.2 
Prawidłowość wyboru partnerów 

uczestniczących/ realizujących 
projekt 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 ze zm.). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia wnioskodawcy stanowiącego 
integralną część wniosku o dofinansowanie projektu. 
W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz w załącznikach, o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do 
istotnej modyfikacji projektu. 
 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.3 

Niepodleganie wykluczeniu  
z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu 
z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu do środków 
funduszy europejskich na podstawie: 

− art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885 ze zm.), 

− art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 
1212). 

 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia wnioskodawcy stanowiącego 
integralną część wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.4 Miejsce realizacji projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na obszarze ZIT (Uchwała Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego  NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczającą obszar realizacji 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi 
funkcjonalnie). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

 
Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 
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B.5 
Gotowość techniczna projektu do 

realizacji 

 
Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uzyskana została 
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, co do 
zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowalnych nie wymagających 
pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.6 

Załączniki do wniosku 
o dofinansowanie są kompletne, 
poprawne i zgodne z przepisami 
prawa polskiego i unijnego oraz 

wymogami Instytucji Zarządzającej 
RPO WK-P 2014-2020 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca projektu dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu 
wszystkie załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w Regulaminie konkursu oraz czy 
załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne z przepisami prawa polskiego 
i unijnego oraz z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu 
w ramach RPO WK-P 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. 
W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów w załącznikach, o elementy wskazane 
przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do istotnej modyfikacji projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.7 
Zgodność projektu z wymaganiami 

prawa dotyczącego ochrony 
środowiska 

 
Ocenie podlega czy działania zaplanowane w projekcie zostały przygotowane zgodnie  
z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska. Czy została wykonana ekspertyza 
ornitologiczna w odniesieniu do projektów uwzględniających ocieplenie ścian i inne 
uszczelnianie budynków. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników do wniosku  
o dofinansowanie projektu. 
W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów w załącznikach, o elementy wskazane 
przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do istotnej modyfikacji projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.8 
Zgodność z prawem pomocy 

publicznej/ pomocy de minimis 

 
Ocena będzie polegać na sprawdzeniu czy w projekcie nie występuje pomoc publiczna. 
Wsparcie w ramach konkursu uzyskają wyłącznie projekty, w których nie wystąpi pomoc 
publiczna.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu i załączników. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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B.9 
Cele projektu wspierają realizację 

celów określonych w Działaniu 

 
Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. czy zwiększona 
zostanie efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej. W tym kontekście 
należy zbadać czy zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji 
prowadzą do osiągnięcia celów działania. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu i załączników. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.10 

Projekt jest zgodny z typami 
projektów przewidzianymi do 
wsparcia w ramach działania/ 

poddziałania 

 
Ocenie podlega czy projekt dotyczy przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej

10
 

modernizacji energetycznej budynków publicznych
11

, w tym m.in.:
12

 
a) ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia 

na energooszczędne wraz z instalacją,  
b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), 

systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,  
c) realizacja mikrokogeneracji

13
 lub mikrotrigeneracji

14
 na potrzeby własne,  

d) budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,  
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
10

 Kompleksowa modernizacja energetyczna (głęboka modernizacja energetyczna) - modernizacja energetyczna budynku, rozumiana jako kompleksowe przedsięwzięcie termomodernizacyjne, 
zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2014 r. poz. 712), w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników 
rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej przegród, 
powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych. Przez przepisy techniczno-budowlane 
rozumie się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1422).   
Przeprowadzona termomodernizacja musi zapewnić zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 25%. 
11

 Budynek publiczny – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki 
zdrowotnej (wyłącznie w zakresie obiektów, których nie dotyczy wymóg objęcia mapą potrzeb zdrowotnych z wyłączeniem obiektów szpitali, których funkcjonowanie w publicznym systemie 
ochrony zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnych), społecznej lub socjalnej, sportu, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, domy 
zakonne, domy nauczycielskie.  
12

 Wymieniony katalog działań nie jest katalogiem zamkniętym. W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej mogą być realizowane również inne, niewymienione  
w katalogu działania, o ile wynikają one z audytu energetycznego i przyczyniają się do osiągnięcia odpowiedniego poziomu efektywności energetycznej. 
13

 Mikrokogeneracja – proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy. 
14

 Mikrotrigeneracja – efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w jednej instalacji. 

Komentarz [a5]: Uwaga Ministerstwa 
Zdrowia 
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B.11 Wskaźniki realizacji celów projektu 

 
Ocenie podlega czy wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone 
liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia.  
Czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu?  
Czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu? 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz w załącznikach, o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do 
istotnej modyfikacji projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.12 
Prawidłowość określenia wkładu 

własnego  

 
Ocenie podlega czy wkład własny wnioskodawcy stanowi nie mniej niż:  

− 35% wydatków kwalifikowalnych projektu przy zwiększeniu efektywności energetycznej 
o wartości z przedziału od 25% do 35%; 

− 30% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 35% 
do 50%; 

− 25% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 50% 
do 60%; 

− 20% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60%; 

− 15% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60% 
przy jednoczesnym spełnianiu wymagań izolacyjności cieplnej, obowiązujących od 
1 stycznia 2021r zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1422) 

 
W przypadku działań dotyczących obiektów zabytkowych15 ocenie podlega, czy wkład własny 
wnioskodawcy stanowi nie mniej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu przy zwiększeniu 
efektywności energetycznej o minimum 25% oraz 20% przy zwiększeniu efektywności 
energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60%; 15% przy zwiększeniu efektywności 
energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60% przy jednoczesnym spełnianiu wymagań 
izolacyjności cieplnej, obowiązujących od 1 stycznia 2021r zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1422) 
 
Budżet w ramach projektu konstruowany jest indywidualnie dla każdego z budynków objętych 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
15

 Jako obiekt zabytkowy należy rozumieć obiekt wpisany 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.). 
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projektem. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz w załącznikach, o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do 
istotnej modyfikacji projektu. 
 

B.13 

Projekt nie został zakończony przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie 

projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 
projektu. 
Na podstawie art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
 dnia 17 grudnia 2013 r.

16
 projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one 

fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu  
w ramach RPO WK-P 2014-2020 niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim płatności 
zostały dokonane przez Beneficjenta. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy stanowiące integralną część 
wniosku o dofinansowanie projektu oraz pozostałe informacje zawarte w dokumentacji 
projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.14 Trwałość operacji 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy stanowiące integralną część 
wniosku o dofinansowanie projektu oraz pozostałe informacje zawarte w dokumentacji 
projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
16 Rozporządzenie 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006(Dz. U. UE L 2013, nr 347, s.320 ze 

zm.). 
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B.15 
Wykonalność techniczna, 

technologiczna i instytucjonalna 
projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt jest wykonalny pod względem technicznym, technologicznym 
i instytucjonalnym, w szczególności: 

− czy harmonogram realizacji projektu jest realistyczny, tj. czy działania są prawidłowo 
rozplanowane w czasie i realne do wykonania? 

− czy w dokumentacji projektowej wiarygodnie przedstawiono sposób wykonania projektu 
i osiągnięcia celów projektu? 

− czy wnioskodawca wykazał zdolność instytucjonalną tj. wskazał, że posiada lub pozyska 
odpowiednie zasoby techniczne, finansowe i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji 
projektu.  

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu i treść  załączników. 
W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów w harmonogramie projektu, 
o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do istotnej modyfikacji projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.16 Kwalifikowalność wydatków 

 
Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności,  
tj. 

− czy zostały/ną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. między dniem  
1 stycznia 2014 r. a dniem 31 października 2018 r.);  

− czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego;  

− czy wydatki są zgodne z RPO WK-P i SzOOP; 

− czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu;  

− czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku 
z realizacją projektu;  

− czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?  

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki. 
W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz w załącznikach, o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do 
istotnej modyfikacji projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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B.17 
Zgodność projektu z politykami 

horyzontalnymi 

 
Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym:  

1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 
2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami. W szczególności ocenie podlegać będzie czy infrastruktura 
została zaprojektowana/ zostanie zbudowana/ zmodernizowana zgodnie z zasadą 
projektowania uniwersalnego. 

3. Zasadą zrównoważonego rozwoju.  
 

Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt musi wykazywać pozytywny lub 
neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej. O neutralności można mówić wtedy, 
kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany 
projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasad, 
a uzasadnienie to zostanie uznane przez osobę oceniającą za trafne i poprawne

17
. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.18 
Wykonalność finansowa  
i ekonomiczna projektu 

 
Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona 
poprawnie, w szczególności: 

− prawidłowość założeń przyjętych do analizy i poprawność dokonanych obliczeń, 

− poprawność obliczenia poziomu dofinansowania (z uwzględnieniem przepisów dotyczących 
projektów generujących dochód, jeśli dotyczy), 

− trwałość finansowa w przyjętym okresie odniesienia, 

− prawidłowość określenia źródeł finansowania projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki. 
W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz w załącznikach, o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do 
istotnej modyfikacji projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
17 Uwaga: stwierdzenie neutralnego wpływu na zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami nie zwalnia beneficjenta ze stosowania zasad określonych w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w odniesieniu do tych elementów projektu, w 
których zasada ta ma zastosowanie. Np. strona internetowa, czy też zasoby cyfrowe wytworzone w ramach projektu muszą spełniać standard WCAG 2.0 na poziomie AA (Wytyczne, podrozdział 5.2, pkt 1). 
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B.19 
Zgodność z planami rozwoju sieci 

ciepłowniczej 

 
W przypadku projektów polegających na inwestycji w indywidualne źródła ciepła ocenie 
podlega czy projekt jest zgodny z planami rozwoju sieci ciepłowniczej dla danego obszaru. 
Sprawdzeniu podlega czy na danym obszarze objętym projektem podłączenie do sieci 
ciepłowniczej nie jest planowane lub rozwój sieci ciepłowniczej na danym obszarze został 
zaplanowany po okresie realizacji Programu, czyli po 2023 r. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Studium wykonalności. 
 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.20 
Zgodność dokumentacji projektowej 

z Regulaminem konkursu 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie 
z Regulaminem konkursu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz w załącznikach, o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do 
istotnej modyfikacji projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe 

C.1.1 
Zgodność z Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej (PGN)  

 
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z PGN. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści PGN oraz pozytywnej opinii Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zgodności przygotowanych PGN z zasadami ich 
opracowywania. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.2 
Zgodność z „Krajowym Planem 

działań dotyczącym efektywności 
energetycznej dla Polski” 

 
Czy projekt realizuje cele wynikające z dokumentu rządowego „Krajowy Plan działań dotyczący 
efektywności energetycznej dla Polski”, którego częścią składową jest dokument Wspieranie 
Inwestycji w Modernizację Budynków, opisany jako „długoterminowa strategia wspierania 
inwestycji w renowację krajowych zasobów mieszkaniowych i użytkowych, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych”.

18
, 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
18

 http://www.mg.gov.pl/files/upload/14830/KPDzEE%202014%20wer.1.9_OSTATECZNA.pdf 
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C.1.3 
Zgodność z Krajowym Planem  

mającym na celu zwiększenie liczby 
budynków o niskim zużyciu energii 

 
Ocenie podlega czy projekt realizuje cele wynikające z założeń Krajowego Planu mającego na 

celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.
.
  

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.4 

Zgodność z „Przewodnikiem 
technicznego finansowania 
modernizacji energetycznej 

budynków finansowanych w ramach 
Polityki Spójności” 

 
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z zaleceniami KE zawartymi w „Przewodniku 
technicznego finansowania modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach 
Polityki Spójności”. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.5 Audyt energetyczny 

 
Ocenie podlega czy działania zaplanowane w ramach projektu wynikają z przeprowadzonego 
audytu energetycznego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający 
analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.6 
Stopień redukcji CO2 przy 

indywidualnych źródłach ciepła 

 
Ocenie podlega czy projekt obejmujący inwestycje w indywidualne źródła ciepła przyczynia się 
do redukcji CO2, w odniesieniu do istniejących instalacji objętych projektem, o minimum 30%. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający 
analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. 
 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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C.1.7 
Ograniczenia instalacji kotłów na 

biomasę 

 
Ocenie podlega czy w przypadku projektów polegających na instalacji urządzeń grzewczych 
spalających biomasę są one instalowane w budynkach zlokalizowanych poza obszarami gmin, na 
terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń 
pyłu zawieszonego PM 10.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz o listę 
miejscowości

19
, w których odnotowano przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń pyłu 

zawieszonego PM 10. 
 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

C.1.8 
Minimalne wymagania dotyczące 
źródeł ciepła opalanych biomasą 

 
Ocenie podlega czy w przypadku projektów polegających na instalacji kotłów opalanych 
biomasą

20
 spełniają one wymagania klasy 5 potwierdzone certyfikatem zgodności z normą PN-

EN 303-5 „Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy 
nominalnej do 500kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający 
analizę efektu ekologicznego  oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego 
PM 10. 
 

Tak/Nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

C.1.9 
Zgodność wspieranej inwestycji 
z przepisami dotyczącymi emisji 

zanieczyszczeń 

Ocenie podlega czy wspierane urządzenie do ogrzewania paliwami gazowymi charakteryzują się 
obowiązującymi od 26.09.2018 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej 
i normami zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 
2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający 
analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. 

Tak/Nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

      

 

                                                           
19

 Lista miejscowości, w których odnotowano przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10, zawiera miasta kwalifikujące się do Programu NFOŚ i GW KAWKA i stanowi 
załącznik do Regulaminu konkursu 
20

 Z konkursu są wykluczone inne paliwa stałe niż biomasa 
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D.1 Kryteria strategiczne  – dostępowe 

 

D.1.1 

 

Ocena zgodności projektu ze Strategią 
ZIT BTOF 

 
Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. Ocenie podlega czy: 

− wnioskodawca realizuje projekt na obszarze ZIT BTOF
21

; 

− proponowane działania są spójne z celami,  priorytetami i działaniami opisanymi w Strategii 
ZIT BTOF. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

 

 

Tak/Nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

 

 

D.1.2 

 

Zgodność z wnioskiem 
preselekcyjnym pod względem 

stopnia zwiększenia efektywności 
energetycznej, zakresu rzeczowego 

 
Ocenie podlega: 

− czy projekt przedstawiony we wniosku o dofinansowanie zakłada osiągnięcie takiego 
samego poziomu efektywności energetycznej, jak we wniosku preselekcyjnym,  

− zgodność zakresu rzeczowego z wnioskiem preselekcyjnym. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny wnioskodawcy 
 

 

Tak/nie / nie dotyczy
22

 
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

D.2 Kryteria strategiczne  – punktowe 

 

 
 
 
 

 

liczba punktów 

możliwa do 

uzyskania 

 

minimalna 

liczba punktów 

niezbędna do 

spełnienia 

kryterium 

                                                           
21 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczającą obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z 
nimi funkcjonalnie.  
22 Kryterium nie dotyczy konkursu bez preselekcji. 
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D.2.1 
Efektywność kosztowa w całej 

populacji wniosków 

Ocenie podlega efektywność kosztowa projektu, rozumiana jako koszt oszczędności 1kWh/m2 
rok. W ramach oceny kryterium należy obliczyć wartość wskaźnika w następujący sposób: 
wartość całkowita projektu/ilość zaoszczędzonych kWh/m

2 
rok w wyniku realizacji inwestycji 

liczone dla 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz audyt 
energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz 
wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. 
 

W kryterium 
można uzyskać 

maksymalnie 10 
punktów. Punkty 

liczone będą 
w następujący 

sposób:  
(min. wart. 

Wsk.)/(wart. 
Wsk.)*10 

n/d 

D.2.2 
Ilość budynków poddanych 
modernizacji energetycznej 

 

Ocenie podlega ile budynków objętych wnioskiem preselekcyjnym o dofinansowanie projektu 
zostanie poddanych modernizacji energetycznej .Punkty  przyznawane są w następujący sposób: 
 
1 budynek

23
  - 0 pkt; 

2 budynki   - 2 pkt; 
3 i więcej budynków  - 3 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

0 – 3 pkt. według 

oceny n/d 

                                                           
23 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409  z późn. zm.), jako budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
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D.2.3 

Stopień w jakim projekt przyczyni się 
do zwiększenia efektywności 

energetycznej 
 

 
Ocenie podlega czy projekt przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej 
rozumianej jako redukcja zużycia energii [%]. Punktacja jest przydzielana w następujący sposób: 
 
poniżej 25%  - 0 pkt; 
od 25% do 35%  - 2 pkt; 
powyżej 35% do 50%  - 4 pkt; 
powyżej 50% do 60%   - 6 pkt; 
powyżej 60%   - 8 pkt; 
powyżej 60% przy jednoczesnym spełnianiu wymagań izolacyjności cieplnej, obowiązujących od 
1 stycznia 2021r zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1422)  - 10 pkt. 
 
W przypadku projektu obejmującego kilka budynków należy dokonać obliczeń wskaźnika dla 
każdego budynku, gdyż każdy z nich musi spełniać warunek zwiększenia efektywności 
energetycznej o przynajmniej 25%. Następnie należy przyrównać wartość obliczonego wskaźnika 
do odpowiedniego przedziału i na tym etapie obliczyć średnią arytmetyczną z uzyskanych 
punktów przez każdy z budynków objętych projektem. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie audytu energetycznego sporządzonego dla projektu, 
zawierającego analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu 
zawieszonego PM 10. 
 

0 – 10 pkt. 
według oceny 

 
 
 
 

2 

D.2.4 
Stopień redukcji gazów cieplarnianych 

w całej populacji wniosków 

 
Ocenie podlega w jakim stopniu projekt przyczynia się do redukcji gazów cieplarnianych, 
w szczególności CO2 w odniesieniu do wielkości zaangażowanych środków w realizację projektu. 
W ramach oceny kryterium należy obliczyć wartość wskaźnika w następujący sposób: redukcja 
CO2 (t/rok)/wartość całkowitą projektu. 
 
Kryterium badane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz audyt energetyczny 
sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji 
wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. 
 

W kryterium 
można uzyskać 

maksymalnie 10 
punktów. Punkty 

liczone będą 
w następujący 

sposób: 
(Wart. 

Wsk.)/(max. 
Wart. Wsk.)*10 

n/d 

D.2.5 
Stopień redukcji emisji pyłu PM 10 

w całej populacji wniosków 

 
Ocenie podlega w jakim stopniu projekt przyczyni się do redukcji emisji pyłu PM 10.  
 
Kryterium badane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz audyt energetyczny 
sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji 

W kryterium 
można uzyskać 

maksymalnie 10 
punktów. Punkty 

liczone będą 

n/d 
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wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. w następujący 
sposób: 
(Wart. 

Wsk.)/(max Wart. 
Wsk.)*10 

D.2.6 
Lokalizacja projektu na obszarze 

chronionym 

 
Ocenie podlega czy projekt jest realizowany na obszarze chronionym w rozumieniu art. 6 ustawy 
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.). Przy czym 
projekt powinien być traktowany jako zlokalizowany na obszarze chronionym, gdy większy 
rzeczowo jego zakres jest realizowany na tym obszarze.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

Nie – 0 pkt 
Tak – 4 pkt  

n/d  

D.2.7 Przeznaczenie budynku 

 
Ocenie podlega czy wszystkie budynki objęte projektem pełnią funkcje społeczne, tj. czy służą 
realizacji celów edukacyjnych lub realizacji usług społecznych

24
.  

 
Punkty należy przyznać jeśli przynajmniej 50% łącznej powierzchni użytkowej budynku jest 
wykorzystywane na cele edukacyjne lub społeczne. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki. 
 

Nie – 0 pkt 
Tak – 3 pkt  

n/d  

D.2.8 

Szczególne wymagania dla budynku 
wpisanego do rejestru zabytków lub 

podlegającego ochronie 
konserwatorskiej 

 
Ocenie podlega czy projekt realizuje szczególne wymagania w stosunku do wszystkich budynków 
objętych projektem wpisanych do rejestru zabytków lub podlegających ochronie 
konserwatorskiej. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu i treść załączników. 
 

Nie – 0 pkt 
Tak – 4 pkt 

n/d 

                                                           
24

 Poprzez usługi społeczne należy rozumieć świadczone w interesie ogólnym usługi, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 maja 2015 r.  

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 (Rozdział 3, pkt 24). 

Komentarz [a6]: Stanowisko Grupy ds 
ZIT. 
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D.2.9 

Dodatkowe prace wynikające z 
dokumentacji projektowej, 

podnoszące standard techniczny 
budynku 

 
Ocenie podlega czy projekt obejmuje dodatkowe prace związane z podwyższeniem standardu 
wszystkich budynków objętych projektem, np. jeżeli projekt przewiduje zastosowanie systemów 
zarządzania energią w budynku. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki. 
 

Nie – 0 pkt 
Tak – 4 pkt 

n/d 

D.2.10 
Zgodność ze standardami 

kształtowania ładu przestrzennego 
w województwie 

 
Ocenie podlega czy projekt posiada pozytywną opinię wydaną przez Kujawsko-Pomorskie Biuro 
Planowania Przestrzennego i Regionalnego odnośnie zgodności ze Standardami w zakresie 
kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim

25
.  

 
Kryterium weryfikowane na podstawie załącznika do wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Nie – 0 pkt 
Tak – 7 pkt  

n/d 

D.2.11 
Wpływ wartości wskaźników 

przyjętych w projekcie na realizację 
celów Strategii ZIT  

W ramach kryterium badane będzie w jakim stopniu projekt wpłynie na realizację wskaźników 

wynikających ze Strategii ZIT. 

 

Punkty będą odzwierciedlały procent realizacji wskaźników wynikających ze Strategii ZIT i będą 

liczone w następujący sposób: 

−         projekt realizujący wskaźnik na poziomie < 1%           - 0 pkt, 

−         projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 1% < 2%  - 2 pkt, 

−         projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 2%           - 3 pkt. 

Procent realizacji wskaźników zostanie obliczony jako średnia z wartości procentowych dla 

poszczególnych wskaźników. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

0 – 3 pkt. według 
oceny 

n/d 

                                                           
25

 Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim stanowią załącznik do Regulaminu konkursu. 

Komentarz [a7]: Uwaga ZIT, 
zaakceptowana przez Grupę ds. ZIT 
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Kryteria wyboru projektu 

 

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 
Priorytet:  4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym 
Cel szczegółowy:  Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych  
Schemat: Termomodernizacja w obiektach nie należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) 

 

 

Kryterium 

 

 

Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 

A. Kryteria formalne 

A.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony we właściwym terminie 

i do właściwej instytucji 
 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu w terminie oraz 
do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na właściwy konkurs. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

A.2 

Wniosek o dofinansowanie projektu 

został złożony na właściwym 

formularzu 

 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie 

projektu w formie wydruku z generatora wniosków o dofinansowanie projektu udostępniony 

przez IZ RPO. Wydruk wniosku o dofinansowanie projektu zawierający napis „wersja próbna” 

nie jest ostateczną wersją wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B. Kryteria merytoryczne – ogólne 
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B.1 
Kwalifikowalność wnioskodawcy/ 

partnerów 

 
Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.: 
 

− inną jednostkę sektora finansów publicznych; 

− przedsiębiorstwo komunalne; 

− organizację pozarządową; 

− kościół lub związek wyznaniowy lub osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego; 

− podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowany ze środków 
publicznych1,  

− partnera prywatnego we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu 
realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz załącznikach, o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do 
istotnej modyfikacji projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.2 
Prawidłowość wyboru partnerów 

uczestniczących/ realizujących projekt 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 ze zm.). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia wnioskodawcy stanowiącego 
integralną część wniosku o dofinansowanie projektu. 
W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz w załącznikach, o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do 
istotnej modyfikacji projektu. 
 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

                                                           
1
 z wyłączeniem szpitali, których funkcjonowanie w publicznym systemie ochrony zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnyche nie zostały uwzględnione w mapach potrzeb zdrowotnych. 

Komentarz [a1]: Uwaga Ministerstwa 
Zdrowia 
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B.3 

Niepodleganie wykluczeniu  
z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu 
z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu do środków 
funduszy europejskich na podstawie: 

− art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885 ze zm.), 

− art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 
1212). 

 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia wnioskodawcy stanowiącego 
integralną część wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.4 Miejsce realizacji projektu 

 

Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na obszarze ZIT (Uchwała Zarządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego  NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczającą obszar realizacji 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi 

funkcjonalnie).  

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

 
Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.5 
Gotowość techniczna projektu do 

realizacji 

 
Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uzyskana została 
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, co do 
zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowalnych nie wymagających 
pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.6 

Załączniki do wniosku 
o dofinansowanie są kompletne, 
poprawne i zgodne z przepisami 
prawa polskiego i unijnego oraz 

wymogami Instytucji Zarządzającej 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca projektu dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu 
wszystkie załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w regulaminie konkursu oraz czy 
załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne z przepisami prawa polskiego 
i unijnego oraz z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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RPO WK-P 2014-2020 w ramach RPO WK-P 2014-2020. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. 
W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów w załącznikach, o elementy wskazane 
przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do istotnej modyfikacji projektu. 
 

B.7 
Zgodność projektu z wymaganiami 

prawa dotyczącego ochrony 
środowiska 

 
Ocenie podlega czy działania zaplanowane w projekcie zostały przygotowane zgodnie  
z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska. Czy została wykonana ekspertyza 
ornitologiczna w odniesieniu do projektów uwzględniających ocieplenie ścian i inne 
uszczelnianie budynków. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. 
W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów w załącznikach, o elementy wskazane 
przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do istotnej modyfikacji projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.8 
Zgodność z prawem pomocy 

publicznej/ pomocy de minimis 

 
Ocena będzie polegać na sprawdzeniu czy w projekcie nie występuje pomoc publiczna. 
Wsparcie w ramach konkursu uzyskają wyłącznie projekty, w których nie wystąpi pomoc 
publiczna.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu i załączników. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.9 
Cele projektu wspierają realizację 

celów określonych w Działaniu 

 
Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. czy zwiększona 
zostanie efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej o minimum 25%. W tym 
kontekście należy zbadać czy zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu 
i w konsekwencji prowadzą do osiągnięcia celów działania. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu i załączników. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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B.10 

Projekt jest zgodny z typami 
projektów przewidzianymi do 
wsparcia w ramach działania/ 

poddziałania 

Ocenie podlega czy projekt dotyczy przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej
2
 

modernizacji energetycznej budynków publicznych
3
, w tym m.in.:

4
 

a) ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia 
na energooszczędne wraz z instalacją,  

b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), 
systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,  

c) realizacja mikrokogeneracji
5
 lub mikrotrigeneracji

6
 na potrzeby własne,  

d) budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,  
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.11 Wskaźniki realizacji celów projektu 

 
Ocenie podlega czy wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone 
liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia.  
Czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu?  
Czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu? 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz w załącznikach, o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do 
istotnej modyfikacji projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
2
 Kompleksowa modernizacja energetyczna (głęboka modernizacja energetyczna) - modernizacja energetyczna budynku, rozumiana jako kompleksowe przedsięwzięcie termomodernizacyjne, 

zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2014 r. poz. 712), w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników 
rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej przegród, 
powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych. Przez przepisy techniczno-budowlane 
rozumie się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1422).   
Przeprowadzona termomodernizacja musi zapewnić zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 25%. 
3
 Budynek publiczny – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki 

zdrowotnej (wyłącznie w zakresie obiektów, których nie dotyczy wymóg objęcia mapą potrzeb zdrowotnych z wyłączeniem obiektów szpitali, których funkcjonowanie w publicznym systemie 
ochrony zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnych), społecznej lub socjalnej, sportu, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, domy 
zakonne, domy nauczycielskie.  
4
 Wymieniony katalog działań nie jest katalogiem zamkniętym. W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej mogą być realizowane również inne, niewymienione  

w katalogu działania, o ile wynikają one z audytu energetycznego i przyczyniają się do osiągnięcia odpowiedniego poziomu efektywności energetycznej. 
5
 Mikrokogeneracja – proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy. 

6
 Mikrotrigeneracja – efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w jednej instalacji. 

Komentarz [a2]: Uwaga Ministerstwa 
Zdrowia 
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B.12 
Prawidłowość określenia wkładu 

własnego  

 
Ocenie podlega czy wkład własny wnioskodawcy stanowi nie mniej niż:  

− 35% wydatków kwalifikowalnych projektu przy zwiększeniu efektywności energetycznej 
o wartości z przedziału od 25% do 35%; 

− 30% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 35% 
do 50%; 

− 25% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 50% 
do 60%; 

− 20% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60%; 

− 15% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60% 
przy jednoczesnym spełnianiu wymagań izolacyjności cieplnej, obowiązujących od 
1 stycznia 2021r zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1422) 

 
W przypadku działań dotyczących obiektów zabytkowych

7
 ocenie podlega, czy wkład własny 

wnioskodawcy stanowi nie mniej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu przy 
zwiększeniu efektywności energetycznej o minimum 25% oraz 20% przy zwiększeniu 
efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60%; 15% przy zwiększeniu 
efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60% przy jednoczesnym spełnianiu 
wymagań izolacyjności cieplnej, obowiązujących od 1 stycznia 2021r zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 
1422) 
 
Budżet w ramach projektu konstruowany jest indywidualnie dla każdego z budynków objętych 
projektem. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz w załącznikach, o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do 
istotnej modyfikacji projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
7
 Jako obiekt zabytkowy należy rozumieć obiekt wpisany 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.). 
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B.13 
Maksymalna wartość dofinansowania 

UE wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie budynku w ramach projektu 

 
Ocenie podlega czy wartość dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie 
budynku

8
 poddanego modernizacji energetycznej w ramach projektu wynosi nie więcej niż 100 

tys. zł. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.14 

Projekt nie został zakończony przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie 

projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 
projektu. 
Na podstawie art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013  dnia 17 grudnia 2013 r.

9
 projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli 

zostały one fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020 niezależnie od tego czy wszystkie 
powiązane z nim płatności zostały dokonane przez Beneficjenta. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy stanowiące integralną część 
wniosku o dofinansowanie projektu oraz pozostałe informacje zawarte w dokumentacji 
projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.15 Trwałość operacji 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy stanowiące integralną część 
wniosku o dofinansowanie projektu oraz pozostałe informacje zawarte w dokumentacji 
projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
8
 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), jako budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
9 Rozporządzenie 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1083/2006(Dz. U. UE L 2013, nr 347, s.320 ze zm.). 
 



8 

 

B.16 
Wykonalność techniczna, 

technologiczna i instytucjonalna 
projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt jest wykonalny pod względem technicznym, technologicznym 
i instytucjonalnym, w szczególności: 

− czy harmonogram realizacji projektu jest realistyczny, tj. czy działania są prawidłowo 
rozplanowane w czasie i realne do wykonania? 

− czy w dokumentacji projektowej wiarygodnie przedstawiono sposób wykonania projektu 
i osiągnięcia celów projektu? 

− czy wnioskodawca wykazał zdolność instytucjonalną tj. wskazał, że posiada lub pozyska 
odpowiednie zasoby techniczne, finansowe i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji 
projektu.  

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu i treść  załączników. 
W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów w harmonogramie projektu, 
o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do istotnej modyfikacji projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.17 Kwalifikowalność wydatków 

 
Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności,  
tj. 

− czy zostały/ną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. między dniem  
1 stycznia 2014 r. a dniem 31 października 2018 r.);  

− czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa 
krajowego;  

− czy wydatki są zgodne z RPO WK-P i SzOOP; 

− czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu;  

− czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku 
z realizacją projektu;  

− czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?  

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki. 
W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz w załącznikach, o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do 
istotnej modyfikacji projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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B.18 
Zgodność projektu z politykami 

horyzontalnymi 

 
Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym:  

1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 
2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami. W szczególności ocenie podlegać będzie czy infrastruktura 
zostanie zaprojektowana/zbudowana/zmodernizowana zgodnie z zasadą projektowania 
uniwersalnego. 

3. Zasadą zrównoważonego rozwoju.  
 

Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt musi wykazywać pozytywny lub 
neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej. O neutralności można mówić wtedy, 
kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany 
projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasad a 
uzasadnienie to zostanie uznane przez osobę oceniającą za trafne i poprawne

10
. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.19 
Wykonalność finansowa  
i ekonomiczna projektu 

 
Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona 
poprawnie, w szczególności: 

− prawidłowość założeń przyjętych do analizy i poprawność dokonanych obliczeń, 

− poprawność obliczenia poziomu dofinansowania (z uwzględnieniem przepisów 
dotyczących projektów generujących dochód, jeśli dotyczy), 

− trwałość finansowa w przyjętym okresie odniesienia, 

− prawidłowość określenia źródeł finansowania projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki. 
W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz w załącznikach, o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do 
istotnej modyfikacji projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
10

 Uwaga: stwierdzenie neutralnego wpływu na zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami nie zwalnia beneficjenta ze stosowania zasad określonych w Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-

2020 w odniesieniu do tych elementów projektu, w których zasada ta ma zastosowanie. Np. strona internetowa, czy też zasoby cyfrowe wytworzone w ramach projektu muszą spełniać standard 
WCAG 2.0 na poziomie AA (Wytyczne, podrozdział 5.2, pkt 1). 
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B.20 
Zgodność z planami rozwoju sieci 

ciepłowniczej 

 
W przypadku projektów polegających na inwestycji w indywidualne źródła ciepła ocenie 
podlega czy projekt jest zgodny z planami rozwoju sieci ciepłowniczej dla danego obszaru. 
Sprawdzeniu podlega czy na danym obszarze objętym projektem podłączenie do sieci 
ciepłowniczej nie jest planowane lub rozwój sieci ciepłowniczej na danym obszarze został 
zaplanowany po okresie realizacji Programu, czyli po 2023 r. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Studium wykonalności. 
 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.21 
Zgodność dokumentacji projektowej z 

Regulaminem konkursu 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie 
z Regulaminem konkursu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz w załącznikach, o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do 
istotnej modyfikacji projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe 

C.1.1 
Zgodność z Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej (PGN)  

 
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny  z PGN. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści PGN oraz pozytywnej opinii Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zgodności przygotowanych PGN z zasadami ich 
opracowywania. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.2 
Zgodność z „Krajowym Planem działań 

dotyczącym efektywności 
energetycznej dla Polski” 

 
Czy projekt realizuje cele wynikające z dokumentu rządowego „Krajowy Plan działań dotyczący 
efektywności energetycznej dla Polski”, którego częścią składową jest dokument Wspieranie 
Inwestycji w Modernizację Budynków, opisany jako „długoterminowa strategia wspierania 
inwestycji w renowację krajowych zasobów mieszkaniowych i użytkowych, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych”. 

11
, 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
11 http://www.mg.gov.pl/files/upload/14830/KPDzEE%202014%20wer.1.9_OSTATECZNA.pdf 

 

Komentarz [a3]: Sugestia IP aby na 
etapie wnioskowania przyjmować 
oświadczenia o wpisaniu inwestycji do PGN 
na moment podpisania umowy  -  IZ 
przedstawi na KM 
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C.1.3 
Zgodność z Krajowym Planem  

mającym na celu zwiększenie liczby 
budynków o niskim zużyciu energii 

 
Ocenie podlega czy projekt realizuje cele wynikające z założeń Krajowego Planu mającego na 

celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.
.
  

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.4 

Zgodność z „Przewodnikiem 
technicznego finansowania 

modernizacji energetycznej budynków 
finansowanych w ramach Polityki 

Spójności” 

 
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z zaleceniami KE zawartymi w „Przewodniku 
technicznego finansowania modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach 
Polityki Spójności”. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.5 Audyt energetyczny 

 
Ocenie podlega czy działania zaplanowane w ramach projektu wynikają z przeprowadzonego 
audytu energetycznego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, 
zawierający analizę efektu ekologicznego  oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu 
zawieszonego PM 10. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.6 
Stopień redukcji CO2 przy 

indywidualnych źródłach ciepła 

 
Ocenie podlega czy projekt obejmujący inwestycje w indywidualne źródła ciepła przyczynia się 
do redukcji CO2, w odniesieniu do istniejących instalacji objętych projektem, o minimum 30%. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, 
zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu 
zawieszonego PM 10. 
 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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C.1.7 
Ograniczenia instalacji kotłów na 

biomasę 

Ocenie podlega czy w przypadku projektów polegających na instalacji urządzeń grzewczych 
spalających biomasę są one instalowane w budynkach zlokalizowanych poza obszarami gmin, 
na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości 
stężeń pyłu zawieszonego PM 10.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz o listę 
miejscowości

12
, w których odnotowano przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń pyłu 

zawieszonego PM 10. 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

C.1.8 
Minimalne wymagania dotyczące 
źródeł ciepła opalanych biomasą 

Ocenie podlega czy w przypadku projektów polegających na instalacji kotłów opalanych 
biomasą13 spełniają one wymagania klasy 5 potwierdzone certyfikatem zgodności z normą PN-
EN 303-5 „Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy 
nominalnej do 500kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, 
zawierający analizę efektu ekologicznego  oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu 
zawieszonego PM 10. 

Tak/Nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

C.1.9 
Zgodność wspieranej inwestycji 
z przepisami dotyczącymi emisji 

zanieczyszczeń 

Ocenie podlega czy wspierane urządzenie do ogrzewania paliwami gazowymi charakteryzują 
się obowiązującymi od 26.09.2018 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej 
i normami zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 
2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, 
zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu 
zawieszonego PM 10. 

Tak/Nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

 
 
 
 

                                                           
12

 Lista miejscowości, w których odnotowano przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10, zawiera miasta kwalifikujące się do Programu NFOŚ i GW KAWKA i stanowi 
załącznik do Regulaminu konkursu 
13

 Z konkursu są wykluczone inne paliwa stałe niż biomasa 
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D.1 Kryteria strategiczne  – dostępowe 

 

D.1.1 

 

Ocena zgodności projektu ze Strategią 
ZIT BTOF 

 
Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. Ocenia podlega czy: 

− wnioskodawcy realizują projekt na obszarze ZIT BTOF
14

; 

− proponowane działania są spójne z celami,  priorytetami i działaniami opisanymi w Strategii 
ZIT BTOF.  
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki  

 

Tak/Nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

D.2 Kryteria strategiczne  – punktowe 
 

 
 
 
 

 

liczba punktów 

możliwa do 

uzyskania 

 

minimalna 

liczba punktów 

niezbędna do 

spełnienia 

kryterium 

D.2.1 
Efektywność kosztowa w całej 

populacji wniosków 
  

Ocenie podlega efektywność kosztowa projektu, rozumiana jako koszt oszczędności 1kWh/m2 rok.  
W ramach oceny kryterium należy obliczyć wartość wskaźnika w następujący sposób: wartość 
całkowita projektu/ilość zaoszczędzonych kWh/m

2 
rok w wyniku realizacji inwestycji liczone dla 12 

miesięcy po zakończeniu realizacji projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz audyt energetyczny 
sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji 
wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. 

W kryterium 
można uzyskać 
maksymalnie 
10 punktów. 

Punkty liczone 
będą 

w następujący 
sposób:  

(min. wart. 
Wsk.)/(wart. 

Wsk.)*10 

n/d 

                                                           
14 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczającą obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z 
nimi funkcjonalnie.  
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D.2.2 
Ilość budynków  poddanych 
modernizacji energetycznej 

 

Ocenie podlega ile budynków objętych wnioskiem preselekcyjnym o dofinansowanie projektu 
zostanie poddanych modernizacji energetycznej .Punkty  przyznawane są w następujący sposób: 
 
1 budynek15  - 0 pkt, 
2 budynki – 2 pkt, 
3 i więcej budynków  - 3 pkt. 
  
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

0 – 3 pkt. 
według oceny  

n/d 

D.2.3 

Stopień w jakim projekt przyczyni się 
do zwiększenia efektywności 

energetycznej 
 

 
Ocenie podlega czy projekt przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej rozumianej 
jako redukcja zużycia energii [%]. Punktacja jest przydzielana w następujący sposób: 
 
poniżej 25%  - 0 pkt, 
od 25% do 35%  - 2 pkt, 
powyżej 35% do 50%  - 4 pkt, 
powyżej 50% do 60%  - 66 pkt, 
powyżej 60%  - 8 pkt, 
powyżej 60% przy jednoczesnym spełnianiu wymagań izolacyjności cieplnej, obowiązujących od 
1 stycznia 2021r zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1422)  - 10 pkt. 
 
W przypadku projektu obejmującego kilka budynków należy dokonać obliczeń wskaźnika dla 
każdego budynku, gdyż każdy z nich musi spełniać warunek zwiększenia efektywności 
energetycznej o przynajmniej 25%. Następnie należy przyrównać wartość obliczonego wskaźnika 
do odpowiedniego przedziału i na tym etapie obliczyć średnią arytmetyczną z uzyskanych punktów 
przez każdy z budynków objętych projektem. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie audytu energetycznego sporządzonego dla projektu, 
zawierającego analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu 
zawieszonego PM 10. 
 

0 – 10 pkt. 
według oceny 

 
 
 
 
 
 
 

2 

                                                           
15 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409  z późn. zm.), jako budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
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D.2.4 
Stopień redukcji gazów cieplarnianych 

w całej populacji wniosków 

 
Ocenie podlega w jakim stopniu projekt przyczynia się do redukcji gazów cieplarnianych, 
w szczególności CO2 w odniesieniu do wielkości zaangażowanych środków w realizację projektu. 
W ramach oceny kryterium należy obliczyć wartość wskaźnika w następujący sposób: redukcja CO2 

(t/rok)/wartość całkowitą projektu. 
 
Kryterium badane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz audyt energetyczny 
sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji 
wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. 

W kryterium 
można uzyskać 
maksymalnie 
10 punktów. 

Punkty liczone 
będą 

w następujący 
sposób: 
(Wart. 

Wsk.)/(max. 
Wart. Wsk.)*10 

n/d 

D.2.5 
Stopień redukcji emisji pyłu PM 10 

w całej populacji wniosków 

Ocenie podlega w jakim stopniu projekt przyczyni się do redukcji emisji pyłu PM 10.  
 
Kryterium badane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz audyt energetyczny 
sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji 
wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. 

W kryterium 
można uzyskać 
maksymalnie 
10 punktów. 

Punkty liczone 
będą 

w następujący 
sposób: 
(Wart. 

Wsk.)/(max 
Wart. Wsk.)*10 

n/d 

D.2.6 
Lokalizacja projektu na obszarze 

chronionym 

 
Ocenie podlega czy projekt jest realizowany na obszarze chronionym w rozumieniu art. 6 ustawy 
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.). Przy czym 
projekt powinien być traktowany jako zlokalizowany na obszarze chronionym, gdy większy 
rzeczowo jego zakres jest realizowany na tym obszarze.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

Nie – 0 pkt 
Tak – 4 pkt  

n/d  



16 

 

D.2.7 Przeznaczenie budynku 

 
Ocenie podlega czy wszystkie budynki objęte projektem pełnią funkcje społeczne, tj. czy służą 
realizacji celów edukacyjnych lub, realizacji usług społecznych lub opieki szpitalnej

16
.  

 
Punkty należy przyznać jeśli przynajmniej 50% łącznej powierzchni użytkowej wszystkich 
budynków jest wykorzystywane na cele edukacyjne, społeczne lub opieki szpitalnej. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki. 
 

Nie – 0 pkt 
Tak – 3 pkt  

n/d  

D.2.8 

Szczególne wymagania dla budynku 
wpisanego do rejestru zabytków lub 

podlegającego ochronie 
konserwatorskiejObiekty zabytkowe 

 

Ocenie podlega czy wszystkie budynki objęte projektem są obiektami zabytkowym
17

 

Ocenie podlega czy projekt realizuje szczególne wymagania w stosunku do wszystkich budynków 
objętych projektem wpisanych do rejestru zabytków lub podlegających ochronie 
konserwatorskiej. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu i treść załączników. 
 

Nie – 0 pkt 
Tak – 4 pkt 

n/d 

D.2.9 

Dodatkowe prace wynikające z 
dokumentacji projektowej 

podnoszące standard techniczny 
budynku 

 
Ocenie podlega czy projekt obejmuje dodatkowe prace związane z podwyższeniem standardu 
wszystkich budynków objętych projektem, np. jeżeli projekt przewiduje zastosowanie systemów 
zarządzania energią w budynku. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki. 
 

Nie – 0 pkt 
Tak – 4 pkt 

n/d 

D.2.10 
Zgodność ze standardami 

kształtowania ładu przestrzennego 
w województwie 

 
Ocenie podlega czy projekt posiada pozytywną opinię wydaną przez Kujawsko-Pomorskie Biuro 
Planowania Przestrzennego i Regionalnego odnośnie zgodności ze Standardami w zakresie 
kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim

18
.  

 
Kryterium weryfikowane na podstawie załącznika do wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Nie – 0 pkt 
Tak – 7 pkt  

n/d 

                                                           
16

 Poprzez usługi społeczne należy rozumieć świadczone w interesie ogólnym usługi, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 maja 2015 r.  

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 (Rozdział 3, pkt 24). 
17 Jako obiekt zabytkowy należy rozumieć obiekt wpisany 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.). 
18

 Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim stanowią załącznik do Regulaminu konkursu. 

Komentarz [EK4]: Konsekwencja uwagi 
Min. Zdrowia 

Komentarz [a5]: Stanowisko Grupy ds. 
ZIT 

Komentarz [a6]: Stanowisko Grupy ds. 
ZIT 



17 

 

D.2.11 
Wpływ wartości wskaźników 

przyjętych w projekcie na realizację 
celów Strategii ZIT  

W ramach kryterium badane będzie w jakim stopniu projekt wpłynie na realizację wskaźników 

wynikających ze Strategii ZIT. 

 

Punkty będą odzwierciedlały procent realizacji wskaźników wynikających ze Strategii ZIT i będą 

liczone w następujący sposób: 

−         projekt realizujący wskaźnik na poziomie < 1%           - 0 pkt, 

−         projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 1% < 2%  - 2 pkt, 

−         projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 2%           - 3 pkt. 

Procent realizacji wskaźników zostanie obliczony jako średnia z wartości procentowych dla 

poszczególnych wskaźników. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

0 – 3 pkt. 
według oceny 

n/d 

 
 

Komentarz [a7]: Uwaga ZIT, 
zaakceptowana przez Grupę ds. ZIT 



Kryteria wyboru w ramach projektu zintegrowanego  

Działanie:  6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT 

Poddziałanie:  6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT 

Priorytet:  10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Cel szczegółowy:  Lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego 

Schemat: Wsparcie inwestycyjne  na rzecz tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 

 

 

 

Kryterium 

 

 

Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 

A. Kryteria Formalne 

A.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 

został złożony we właściwym terminie  

i do właściwej instytucji  

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu w terminie 

oraz do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na właściwy konkurs. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

A.2 

Wniosek o dofinansowanie projektu 

został złożony na właściwym 

formularzu 

Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie 

projektu w formie wydruku z generatora wniosku o dofinansowanie projektu. Wydruk 

wniosku o dofinansowanie projektu zawierający napis „wersja próbna” nie jest ostateczną 

wersją wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B. Kryteria merytoryczne – ogólne 

 

B.1 

Kwalifikowalność wnioskodawcy/ 

partnerów 

Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.:  

 

1) jednostkę samorządu terytorialnego, 

2) związek jednostek samorządu terytorialnego, 

3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, 

4) samorządową jednostkę organizacyjną, 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie 

projektu oraz w załącznikach, o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 



do istotnej modyfikacji projektu. 

 

B.2 
Prawidłowość wyboru partnerów 

uczestniczących/realizujących projekt 

Ocenie podlega czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217). 

 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy stanowiące 

integralną część wniosku o dofinansowanie projektu. 

W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie 

projektu oraz w załącznikach, o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić 

do istotnej modyfikacji projektu. 

 

Tak/nie/nie dotyczy  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.3 

Niepodleganie wykluczeniu  

z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej 

Ocenie podlega czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu  

z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu  

do środków funduszy europejskich na podstawie: 

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885 ze zm.), 

- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), 

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 

1212). 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy stanowiące integralną 

część wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 

B.4 

Gotowość techniczna projektu 

do realizacji 

 

Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uzyskana 

została ostateczna decyzja zezwalająca na realizację projektu (jeśli dotyczy). W przypadku 

zgłoszenia robót budowlanych wnioskodawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie 

bądź informację od właściwego organu, że na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu ww. organ nie wniósł sprzeciwu. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.5 

Załączniki do wniosku  

o dofinansowanie projektu  

są kompletne, poprawne i zgodne 

z przepisami prawa polskiego i unijnego 

 

Ocenie podlega czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu 

wszystkie załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w regulaminie konkursu oraz 

czy załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne z przepisami prawa 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 



oraz wymogami Instytucji Zarządzającej 

RPO WK-P 2014-2020 

polskiego i unijnego oraz z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku 

o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. 

W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów w załącznikach, o elementy 

wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do istotnej modyfikacji projektu. 

 

B.6 

Zgodność projektu z wymaganiami 

prawa dotyczącego ochrony 

środowiska 

 

Ocenie podlega czy działania zaplanowane w projekcie zostały przygotowane zgodnie 

z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. 

W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów w załącznikach, o elementy 

wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do istotnej modyfikacji projektu. 

 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.7 
Zgodność z prawem pomocy 

publicznej/pomocy de minimis 

 

Ocena będzie polegać na sprawdzeniu czy w projekcie nie wystąpi pomoc publiczna lub czy 

jest ona zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 

r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1208). 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.8 

Cele projektu wspierają realizację 

celów określonych w Działaniu 6.4 

Rewitalizacja oraz inwestycje  

w infrastrukturę edukacyjną  

w ramach ZIT, Poddziałaniu 6.4.2 

Inwestycje w infrastrukturę 

przedszkolną w ramach ZIT 

 

Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. czy mieszkańcy 

regionu uzyskają lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania 

przedszkolnego? W tym kontekście należy zbadać czy zaplanowane zadania służą realizacji 

celów projektu i w konsekwencji prowadzą do osiągnięcia celów działania. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosek o dofinansowanie projektu oraz 

załączniki. 

 

 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.9 Projekt jest zgodny z typami projektów Ocenie podlega czy projekt dotyczy następującego typu projektu: Tak/nie  



przewidzianymi do wsparcia w ramach 

działania/poddziałania 

 

1) Budowa
1
, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont 

obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego
2
 (przedszkoli 

lub innych form edukacji przedszkolnej
3
) wraz z niezbędnym wyposażeniem 

odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również 

wyposażeniem placów zabaw.  

2) Działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 

1), w tym m.in.: zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania 

wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.10 Wskaźniki realizacji celów projektu 

Ocenie podlega: 

− czy wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone 

liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia? 

− czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu? 

− czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu? 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie 

projektu oraz w załącznikach, o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić 

do istotnej modyfikacji projektu. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.11 
Prawidłowość określenia wkładu 

własnego  

Ocenie podlega czy wkład własny wnioskodawcy stanowi: 

− nie mniej niż 15 % wydatków kwalifikowalnych dla projektów nieobjętych pomocą 

publiczną, 

− dla projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z wymogami właściwych 

programów pomocowych. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie 

projektu oraz w załącznikach, o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić 

do istotnej modyfikacji projektu. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.12 

Projekt nie został zakończony przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie 

projektu 

Ocenie podlega czy projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Na podstawie art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

                                                           
1
 Budowa nowych obiektów dopuszczalna jedynie w przypadku, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz wyłącznie na obszarach o najniższym poziomie upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej. W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu analizą potrzeb, 

deficytów i trendów demograficznych zachodzących na obszarze planowanej interwencji.   
2
 Wychowanie przedszkolne zgodnie z definicją zawartą w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.).   

3
 Poprzez inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  31 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania 

przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 143, poz.839 ze zm.) rozumie się punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego.   



nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. projekty nie zostaną wybrane do wsparcia  

z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku 

o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020 niezależnie od tego czy 

wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane przez Beneficjenta. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

B.13 Trwałość operacji 

Ocenie podlega czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.14 

Wykonalność techniczna, 

technologiczna i instytucjonalna 

projektu 

Ocenie podlega czy: 

− Harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz 

czas niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne do 

realizacji procedur? 

− Założenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami 

prawnymi? 

− wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu? 

− Zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny? 

− wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu? 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów w harmonogramie realizacji 

projektu, o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do istotnej 

modyfikacji projektu. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.15 Kwalifikowalność wydatków 

Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności,  

tj. 

− Czy zostały/ną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. między dniem  

1 stycznia 2014 r. a dniem 30 czerwca 2018 r.)? 

− Czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa 

krajowego? 

− Czy wydatki są zgodne z RPO WK-P i SzOOP? 

− Czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu?  

− Czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku  

z realizacją projektu?
4
 

− Czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?  

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

                                                           
4
 W przypadku zakupu sprzętu planowanego w ramach e-edukacyjnej części projektu, wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego uzasadnienia planowanych zakupów, w szczególności  

w kontekście oferty edukacyjnej placówki. 



Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie 

projektu oraz w załącznikach, o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić 

do istotnej modyfikacji projektu. 

B.16 Zgodność z zasadami horyzontalnymi 

Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym z: 

1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.  

2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami. W szczególności ocenie podlegać będzie czy infrastruktura 

zostanie zaprojektowana/zbudowana/zmodernizowana zgodnie z zasadą 

projektowania uniwersalnego.   

Jeśli w projekcie ponoszone są wydatki na dostosowanie istniejących miejsc przedszkolnych 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
5
 muszą bezpośrednio wynikać z diagnozy 

potrzeb i stopnia niedostosowania placówki.    

Diagnoza musi zostać załączona do wniosku o dofinansowanie projektu oraz musi zawierać 

w swojej treści niezbędne elementy merytoryczne zgodnie z wymogami określonymi 

w Regulaminie konkursu przygotowanym przez IOK. 

     

3. Zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt musi wykazywać pozytywny 

lub neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej. O neutralności można mówić 

wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego 

dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. 

zasad a uzasadnienie to zostanie uznane przez osobę oceniającą za trafne i poprawne
6
.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.17 
Wykonalność finansowa  

i ekonomiczna projektu 

Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została 

przeprowadzona poprawnie, w szczególności: 

− Czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących projektów generujących dochód (jeśli dotyczy)?,  

− Czy wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków 

niekwalifikowalnych?, 

− Czy przyjęte założenia analiz finansowych są realne?, 

− Czy w kalkulacji kosztów nie ma istotnych błędów rachunkowych?, 

− Czy analiza finansowa została przeprowadzona zgodnie z zasadami sporządzania takich 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

                                                           
5
 Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),  

a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).  
6 stwierdzenie neutralnego wpływu na zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami nie zwalnia beneficjenta ze stosowania zasad określonych w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w odniesieniu do tych elementów 

projektu, w których zasada ta ma zastosowanie. Np. strona internetowa, czy też zasoby cyfrowe wytworzone w ramach projektu muszą spełniać standard WCAG 2.0 na poziomie AA (Wytyczne, podrozdział 5.2, 

pkt 1). 



analiz?, 

− Czy zapewniona została trwałość finansowa projektu? 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie 

projektu oraz w załącznikach, o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić 

do istotnej modyfikacji projektu. 

B.18 
Zgodność dokumentacji projektowej  

z Regulaminem konkursu 

Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu 

zgodnie z Regulaminem konkursu. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

W ramach kryterium istnieje możliwość poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie 

projektu oraz w załącznikach, o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić 

do istotnej modyfikacji projektu. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

C. Kryteria merytoryczne szczegółowe 

C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe 

C.1.1 

Projekt zawiera uzasadnienie 

zapotrzebowania 

na nowe miejsca opieki nad dziećmi  

w wieku przedszkolnym.  

 

W ramach kryterium dostępu, w oparciu o zapisy we wniosku o dofinansowanie projektu, 

weryfikowana będzie analiza potwierdzająca, iż liczba nowo utworzonych w ramach 

projektu miejsc opieki nad dziećmi odpowiada faktycznemu i prognozowanemu 

w perspektywie 4-letniej zapotrzebowaniu na tego typu usługi na obszarze realizacji 

projektu danej gminy (analiza musi uwzględniać zmiany demograficzne, które nastąpią 

w okresie od 31 grudnia 2014 r.realizacji do końca okresui trwałości projektu).W przypadku 

braku przedmiotowej analizy, dany wniosek zostaje  odrzucony, w związku z niespełnieniem 

przez wnioskodawcę kryterium dostępu. 

 

Analiza przeprowadzona dla danego obszaru danej gminy musi zawierać informacje dot.:  

1. analizyę uwarunkowań w zakresie zróżnicowań przestrzennych w dostępie do form 

opieki przedszkolnej, jak również, 

2. prognozę demograficzną dla danego obszaru ze wskazaniem źródła danych. Prognoza 

musi obejmować okres, w którym będzie realizowany projekt wraz z okresem trwałości. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
Komentarz [EK1]: Stanowisko Grupy 

roboczej ds. ZIT 



C.1.2 
Wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi 

w wieku przedszkolnym 

 

Ocenie podlega czy w wyniku realizacji projektu wzrosła, o minimum 5 liczba miejsc opieki 

nad dziećmi w wieku przedszkolnym, w ośrodku/ach wychowania przedszkolnego 

prowadzonych na terenie danej gminy, w stosunku do danych na dzień 31 grudnia 2014 

roku. 

Kryterium nie dotyczy projektów polegających wyłącznie na dostosowaniu istniejących 

miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub 

realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku  

z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu 

wynikającego z niepełnosprawności. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

Tak/nie/nie dotyczy  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

D.1 Kryteria strategiczne – dostępowe 

D.1.1 
Zgodność ze Strategią Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-

Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. Ocenie podlega, w szczególności 

czy: 

-wnioskodawcy realizują projekt na obszarze ZIT BTOF
7
; 

-proponowane działania są spójne z celami,  priorytetami i działaniami opisanymi w Strategii 

ZIT BTOF  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

D.1.2 Zgodność dokumentacji projektowej  

z wnioskiem preselekcyjnym 

 

W ramach kryterium ocenie podlega czy założenia projektu przedstawione we wniosku 

o dofinansowanie projektu są zgodne z wnioskiem preselekcyjnym, w zakresie w jakim były 

oceniane na etapie preselekcji. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

D.2 Kryteria strategiczne – punktowe 
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 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczającą obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru 

powiązanego z nimi funkcjonalnie.  

 



 

  

liczba punktów 

możliwa do 

uzyskania 

minimalna 

liczba 

punktów 

niezbędna  

do spełnienia 

kryterium 

D.2.1 
Wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi 

w wieku przedszkolnym 

Ocenie podlega o ile wzrosła w wyniku realizacji projektu liczba miejsc opieki nad dziećmi  

w wieku przedszkolnym, w ośrodku/ach wychowania przedszkolnego prowadzonych  

na terenie danej gminy, w stosunku do danych na dzień 31 grudnia 2014 roku.  

Punkty przyznawane są w zależności od wzrostu miejsc opieki nad dziećmi: 

- Liczba miejsc wzrośnie o mniej niż 15% - 0 pkt, 

- Liczba miejsc wzrośnie o ≥ 15 % oraz < 20%  - 5 pkt, 

- Liczba miejsc wzrośnie o ≥ 20 % oraz < 25%  - 10 pkt, 

- Liczba miejsc wzrośnie o ≥ 25 %  - 20 pkt. 

 

W przypadku realizacji projektu w gminie, w której na dzień 31 grudnia 2014 roku, liczba 

miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym wynosiła 0, należy przyznać 20 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

0 - 20 pkt. 

według oceny 
n/d 

D.2.2 

Wnioskodawca tworzy nowe miejsca 

opieki nad dziećmi w wieku 

przedszkolnym na obszarze 

charakteryzującym się słabym 

dostępem do usług wychowania 

przedszkolnego 

Ocenie podlega czy Wnioskodawca tworzy nowe miejsca opieki nad dziećmi  w wieku 

przedszkolnym na obszarze gminy, charakteryzującej się słabym dostępem do usług 

wychowania przedszkolnego. Uwzględnienie kryterium przyczyni się do zmniejszenia 

nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej, w szczególności na obszarach 

o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Kryterium zapewnia 

preferowanie gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie których stopień 

edukacji przedszkolnej jest niższy niż 72,4%. 

Punkty przyznawane są w zależności od lokalizacji projektu w gminie o następującym 

odsetku dzieci objętych opieką przedszkolną na podstawie analizy pn.: „Wychowanie 

przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015”, stanowiącej załącznik  

do Regulaminu konkursu: 

- > 72,4% - 0 pkt.,                

- > 60% ≤ 72,4% - 3 pkt., 

- > 50% ≤ 60% - 6 pkt.,          

- ≤ 50% - 10 pkt.                . 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

0 - 120 pkt. według 

oceny 

n/d 

D.2.3 Efektywność kosztowa projektu 

Ocenie podlega efektywność kosztowa projektu rozumiana jako relacja wnioskowanej 

kwoty dofinansowania przypadającej na jedno nowoutworzone miejsce opieki nad dziećmi 

w wieku przedszkolnym w ośrodku wychowania przedszkolnego. 

 

0 - 20 pkt. według 

oceny  
n/d 



Punkty przyznawane są według następującego schematu: 

Projekty dotyczące budowy nowej infrastruktury: 

< 15 000 zł/nowo utworzone miejsce  - 20 pkt. 

≥ 15 000 zł/nowo utworzone miejsce oraz  < 30 000 zł/nowo utworzone miejsce  - 10 pkt. 

≥ 30 000 zł/nowo utworzone miejsce oraz  ≤ 40 000 zł/nowo utworzone miejsce  - 5 pkt. 

> 40 000 zł/nowo utworzone miejsce
8
  - 0 pkt. 

 

Projekty dotyczące rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury: 

< 10 000 zł/nowo utworzone miejsce  - 20 pkt. 

≥ 10 000 zł/nowo utworzone miejsce oraz  < 20 000 zł/nowo utworzone miejsce  - 10 pkt. 

≥ 20 000 zł/nowo utworzone miejsce oraz  ≤30 000 zł/nowo utworzone miejsce   - 5 pkt. 

> 30 000 zł/nowo utworzone miejsce
9
  - 0 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

D.2.4 
Projekt zakłada realizacje wsparcia na 

obszarach wiejskich 

Ocenie podlega czy projekt będzie realizowany w całości, w ośrodku wychowania 

przedszkolnego zlokalizowanym na obszarze wiejskim [zgodnie z załącznikiem 8 do SZOOP: 

Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) określone według klasyfikacji DEGURBA]. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Nie - 0 pkt. 

Tak – 5 pkt. n/d 

D.2.5 
Zgodność ze standardami kształtowania 

ładu przestrzennego w województwie 

Ocenie podlega czy projekt posiada pozytywną opinię wydaną przez Kujawsko-Pomorskie 

Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego odnośnie zgodności ze Standardami  

w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim
10

. 

Kryterium weryfikowane na podstawie załącznika do wniosku o dofinansowanie projektu 

Nie - 0 pkt. 

Tak – 5 pkt. 
n/d 

D.2.6 

Projekt zakłada działania wspierające 

integrację dzieci 

z niepełnosprawnościami 

Punkty można otrzymać wyłącznie jeśli projekt przewiduje działania infrastrukturalne 

skierowane na wzmacnianie integracji dzieci z niepełnosprawnościami (wychodzące poza 

minimalne wymogi związane z dostępem fizycznym do budynków
11

). 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

 Nie - 0 pkt. 

    Tak - 7 pkt. 
n/d 
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W ramach konkursu maksymalne dofinansowanie, w projektach dotyczących budowy nowej infrastruktury, nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 40 tys. zł, odpowiadającej ilości planowanych  

do utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.  
9
 W ramach konkursu maksymalne dofinansowanie, w projektach dotyczących rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury, nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 30 tys. zł, odpowiadającej ilości 

planowanych do utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. 
10

 Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim stanowią załącznik do Regulaminu konkursu. 
11

 Przykładem takich działań infrastrukturalnych skierowanych na wzmacnianie integracji dzieci z niepełnosprawnościami są m.in. sala doświadczania świata, sala sensoryczna.  

Komentarz [EK2]: Stanowisko Grupy 

roboczej ds. ZIT 



Kryteria szczegółowe wyboru projektu 

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  

Oś priorytetowa: 8. Aktywni na rynku pracy 

Priorytet Inwestycyjny: 8 iv 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 

Cel szczegółowy:  Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3  

Schemat: Zwiększenie dostępności lub dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w celu rozwoju świadczonych usług w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 

Kryterium  Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu PODDZIAŁANIE 8.4.3  

B.1.1 

Wnioskodawca składa maksymalnie 

2 wnioski o dofinansowanie projektu 

w odpowiedzi na dany konkurs 

Kryterium oznacza, że jeden podmiot, w ramach złożonych wniosków o dofinansowanie 

projektu, może wystąpić maksymalnie dwa razy tzn.: 

1. dwa razy jako lider albo 

2. dwa razy jako partner albo 

3. raz jako lider a raz jako partner. 

W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe posiadają 

osobowość prawną, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski o dofinansowanie 

projektu niezależnie od jednostki głównej. 

W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe nie 

posiadają osobowości prawnej, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski w ramach 

niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki głównej tj. pełnomocnictwa 

szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki. 

UWAGA: 

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez jednostkę/oddział terenowy 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

 



nieposiadający osobowości prawnej, które będą wskazane jako realizator we wniosku 

o dofinansowanie projektu, nie wyczerpuje limitu 2 wniosków złożonych przez jednostkę 

główną lub pozostałe jednostki/oddziały terenowe. Każda jednostka główna oraz każda 

jednostka/oddział terenowy może złożyć maksymalnie po 2 wnioski o dofinansowanie 

projektu w odpowiedzi na konkurs tzn.: 

1. dwa razy jako lider albo 

2. dwa razy jako partner albo 

3. raz jako lider a raz jako partner. 

Złożenie więcej niż dwóch wniosków  o dofinansowanie projektu przez danego 

wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem wszystkich projektów przez niego złożonych. 

Wystąpienie w konkursie więcej niż dwa razy jako partner skutkuje odrzuceniem 

wszystkich projektów, w których występuje jako  partner.  

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków o dofinansowanie projektu 

złożonych w odpowiedzi na konkurs. 

B.1.2 
Wkład własny został określony na 

poziomie nie mniejszym niż 15% 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15% wydatków kwalifikowalnych 

projektu. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

 

B.1.3 
Projekt zostanie zakończony do 

30.06.2018 r. 

Ocenie podlega, czy projekt zostanie zakończony do 30.06.2018 r. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.4 

Projekt będzie realizowany w formach 

i zgodnie ze standardami opieki nad 

dziećmi  

Ocenie podlega czy wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest realizowane 

w formach i zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi określonymi w ustawie z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157), 

rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie 

wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być 

prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. poz. 925) oraz rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń 

dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna 

(Dz. U. Nr 69, poz. 368). 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 



B.1.5 

Projekt zawiera uzasadnienie 

zapotrzebowania na miejsca opieki nad 

dziećmi do lat 3 

Ocenie podlega czy wnioskodawca uzasadnił zapotrzebowanie na miejsca opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze objętym projektem. 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu jest zobowiązany przedstawić: 

1. analizę uwarunkowań w zakresie zróżnicowań przestrzennych w dostępie do 

form opieki, jak również 

2.  lokalną prognozę demograficzną dot. liczby urodzeń (na obszarze objętym 

projektem) ze wskazaniem źródła danych. Prognoza musi obejmować okres, 

w którym będzie realizowany projekt wraz z okresem trwałości. 

Informacje nt. obszarów, w których funkcjonowały w 2014 r. placówki opieki nad dziećmi 

do lat 3 zawarte są w, opracowanym przez Biuro Analiz Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, dokumencie pn. „Opieka nad dziećmi 

do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2015”, który stanowi załącznik do 

regulaminu konkursu.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.6 

Finansowanie działalności bieżącej nowo 

utworzonych miejsc opieki nad dziećmi 

do 3 lat w formie żłobków lub klubów 

dziecięcych oraz dziennego opiekuna 

w ramach projektu trwa nie dłużej niż 

24 miesiące 

Ocenie podlega czy zaplanowany okres zapewnienia 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, nie przekroczy 24 miesięcy. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.7 

Projekt gwarantuje zwiększenie liczby 

miejsc opieki prowadzonych przez daną 

instytucję publiczną lub niepubliczną 

Ocenie podlega czy wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do 

lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna gwarantuje 

zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub 

niepubliczną
1
.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

                                                           
1
 Kryterium nie dotyczy projektów wspierających tworzenie i funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do 

lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 
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B.1.8 

W ramach projektu zapewniono 

trwałość utworzonych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 

2 lat 

Ocenie podlega zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna, przez okres 

co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Trwałość musi być zapewniona 

z innego źródła niż środki EFS. 

Trwałość rozumiana jest jako gotowość do świadczenia usług w ramach utworzonych 

w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – dot. klubów dziecięcych oraz żłobków.   

W przypadku opiekunów dziennych trwałość należy rozumieć jako świadczenie opieki 

przez okres co najmniej dwóch lat nad minimum trojgiem dzieci do lat 3. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu musi zawrzeć informacje 

dotyczące sposobu utrzymania funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 po 

ustaniu finansowania z EFS , tj. informacje z jakiego źródła, innego niż wsparcie EFS, 

miejsca te będą utrzymane przez okres minimum 2 lat po ustaniu finansowania EFS, 

a także planowane działania zmierzające do utrzymania funkcjonowania tych miejsc 

opieki po ustaniu finansowania EFS.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.9 

Wartość projektu
2
 nie przekracza kwoty 

obliczonej jako iloczyn, określonej we 

wniosku o dofinansowanie projektu, 

wartości docelowej wskaźnika 

„Liczba utworzonych miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3” i kwoty  

24.000,00 zł. 

Ocenie podlegać będzie poprawność ustalenia wartości projektu
3
 biorąc pod uwagę, że 

nie może być ona większa niż iloczyn założonej w projekcie wartości docelowej „Liczba 

utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” i kwoty 24.000,00 zł. Kryterium 

niezbędne w celu zapewnienia realizacji wskaźników założonych w ramach Poddziałania 

8.4.3.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

C. Kryteria oceny strategicznej 

C.1. Kryteria dostępu 

                                                           
2
 Wartość projektu obejmuje wszystkie wydatki (w tym koszty pośrednie i bezpośrednie) przewidziane w ramach projektu zgodnie z planowanymi zadaniami. 

3
 Do średniego kosztu nie są wliczane koszty związane z racjonalnymi usprawnieniami wprowadzonymi w celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 



C.1.1 

Zgodność ze Strategią Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych (Strategia ZIT 

BTOF) 

Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF: 
 

W szczególności, czy: 

- wnioskodawcy realizują projekt na obszarze ZIT BTOF
4
; 

- proponowane działania są spójne z celami,  priorytetami i działaniami opisanymi 

w Strategii ZIT BTOF. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

C.2 Kryteria premiujące 

C.2.1 

Projekt  zapewnia preferencję 

w dostępie do utworzonych miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3, dzieciom, 

których rodzice powrócą na rynek pracy 

Ocenie podlega, czy w ramach projektu wnioskodawca zapewnia pierwszeństwo 

w dostępie do utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, dzieciom, których rodzice 

powrócą na rynek pracy. 

Wnioskodawca, aby otrzymać punkty premiujące zobowiązany jest do wskazania 

sposobu zapewnienia pierwszeństwa w dostępie osób należących do ww. grupy. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe 

od obydwu oceniających  podczas oceny 

spełniania kryteriów merytorycznych oraz 

spełniają kryteria premiujące, otrzymują 

premię punktową (maksymalnie 40 punktów). 

Projekty, które nie spełniają kryteriów 

premiujących, nie tracą punktów uzyskanych 

w ramach oceny formalno-merytorycznej. 

Waga punktowa poszczególnych kryteriów 

premiujących określona jest przy definicji 

kryterium. 

C.2.2 

Projekt zakłada tworzenie miejsc opieki 

nad dziećmi do lat 3 w ramach instytucji 

dziennego opiekuna 

Ocenie podlega, czy w ramach projektu założono tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 

lat 3 w ramach instytucji dziennego opiekuna, oraz w jakim stopniu. 

 

Punkty przyznawane będą za procentowy udział liczby utworzonych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 w ramach instytucji dziennego opiekuna w stosunku do wszystkich 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych w ramach projektu, w następujący 

sposób:  

• 100%- 10 pkt. 

• Od 50% do 99%- 8 pkt 

• Od 10% do 49% - 5 pkt. 

• 10% i mniej – 0 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

                                                           

4
 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczającą obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, 

Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie  

 



C.2.3 

Projekt zakłada utworzenie 

i lub dostosowanie miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami 

Ocenie podlega, czy w ramach projektu założono utworzenie lub dostosowanie miejsc  

opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 
 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.4 

Projekt zakłada realizację wsparcia 

wyłącznie na obszarach gmin,  

w których na koniec 2014 r. nie 

funkcjonowały placówki opieki nad 

dziećmi do lat 3 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca w ramach projektu zakłada realizację wsparcia 

wyłącznie na obszarach gmin, w których  na koniec 2014 r. nie funkcjonowały placówki 

opieki nad dziećmi do lat 3, w formie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych 

opiekunów. 

Informacje nt. obszarów, w których funkcjonowały w 2014 r. placówki opieki nad dziećmi 

do lat 3 zawarte są w opracowanym przez Biuro Analiz Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu dokumencie pn. „Opieka nad dziećmi 

do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2015”, który stanowi załącznik do 

regulaminu konkursu.  
 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.5 Efektywność kosztowa projektu 

Ocenie podlega efektywność kosztowa projektu rozumiana jako relacja wnioskowanej 

kwoty dofinansowania przypadającej na jedno nowoutworzone miejsce opieki nad 

dziećmi do lat 3. 
 

Punkty przyznawane są według następującego schematu: 

< 16 000 zł/nowo utworzone miejsce – 10 pkt. 

≥ 16 000 zł/nowo utworzone miejsce oraz  < 18 000 zł/nowo utworzone miejsce – 8 pkt. 

≥ 18 000 zł/nowo utworzone miejsce oraz  < 20 000 zł/nowo utworzone miejsce – 6 pkt. 

≥ 20 000 zł/nowo utworzone miejsce oraz  < 22 000 zł/nowo utworzone miejsce – 4 pkt. 

≥ 22 000 zł/nowo utworzone miejsce oraz  < 24 000 zł/nowo utworzone miejsce – 2 pkt. 

> 24 000 zł/nowo utworzone miejsce – 0 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
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Kryteria  wyboru  projektu  zintegrowanego (etap preselekcji) 

 

Działanie:  10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT 

Poddziałanie: 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT 
Oś priorytetowa: 10 Innowacyjna Edukacja 

Priorytet inwestycyjny: 10i ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości 

wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i 

pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 
Cel szczegółowy: Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych 

 

Działanie: 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT 

Poddziałanie: 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT 

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 

Cel szczegółowy: Lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie  

Cel szczegółowy: Lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego 

 

Schemat: Wsparcie inwestycyjne  na rzecz tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 

 
 

Nr 

 

Kryterium 

 

Opis kryterium 

 

 

Sposób oceny 

P. Kryteria preselekcji 

P.1 Kryteria dopuszczalności 

 

P.1.1 

Wniosek preselekcyjny został złożony 

do właściwej instytucji, we 

właściwym terminie i w odpowiedzi 

na właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek preselekcyjny do instytucji wskazanej w regulaminie 

konkursu,  w odpowiednim terminie i w odpowiedzi na właściwy konkurs.   
 

Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków preselekcyjnych złożonych w odpowiedzi na 

konkurs. 

Tak/Nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

P.1.2 
Wniosek preselekcyjny został złożony 

na właściwym formularzu 

Ocenie podlega, czy wniosek preselekcyjny został złożony na formularzu udostępnionym przez Instytucję 

Zarządzającą RPO  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny. 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 
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P.1.3 

Wnioskodawca ( i partnerzy-jeśli 

dotyczy) jest podmiotem 

uprawnionym do złożenia wniosku 

preselekcyjnego 

Ocenie podlega czy wniosek preselekcyjny został złożony przez wnioskodawcę wskazanego w SzOOP RPO  

WK-P 2014-2020. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny. 

 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

P.1.43 
Kwalifikowalność wnioskodawcy/ 

partnerów 

Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.: 

1)  jednostkę samorządu terytorialnego, 

2) związek jednostek samorządu terytorialnego, 

3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, 

1)4) samorządowe jednostki organizacyjne. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku 

P.1.4 Zgodność z typami projektu 

Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z typami projektów wskazanymi w SzOOP RPO WK-P 2014-2020 dla 

poddziałania 6.4.2 i 10.1.1 . Opis projektu wskazuje na zgodność ze wskazanymi przez Wnioskodawcę 

typem/typami projektu, grupą docelową. Charakter przewidywanych działań, wskaźniki produktu, wydatki 
kwalifikowane dają pewność, że mamy  

do czynienia z typem projektu zaplanowanym do wsparcia w ramach SzOOP RPO WK-P 2014-2020. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny. 

Tak/Nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

P.1.5 

Zgodność ze Strategią 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych dla Bydgosko-

Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego 

(ZIT) 

Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. Ocenie podlega w szczególności, czy: 

-wnioskodawcy realizują projekt na obszarze ZIT BTOF
1
; 

-proponowane działania są spójne z celami,  priorytetami i działaniami opisanymi w Strategii ZIT BTOF.  
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjne oraz załączniki. 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

P.1.6 

Zgodność z celem szczegółowym  

i rezultatami priorytetu 
inwestycyjnego 

Ocenie podlega czy cel projektu jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi RPO WK-P 2014-2020 oraz 

koresponduje ze wskaźnikami priorytetu inwestycyjnego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny. 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

P.2 Kryteria dopuszczalności koncepcji projektu 

P.2.1 

Wnioskodawca wykazał adekwatność 

i trafność koncepcji projektu, w 

kontekście analizy sytuacji 
problemowej 

 

Ocenie podlega, czy analiza sytuacji problemowej  przedstawiona we wniosku preselekcyjnym jest spójna  

z analizą sytuacji problemowej zawartej w analizie: „ Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-
pomorskim 2015” oraz  Strategii ZIT BTOF.  

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
1 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczającą obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z 

nimi funkcjonalnie.  
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Ocenie podlega również czy projekt przyczynia się do osiągnięcia celów RPO WK-P 2014-2020 oraz czy jest 

spójny merytorycznie w zakresie wskazanego opisu grupy docelowej, trafności doboru zadań, harmonogramu 

zadań, wskaźników planowanych do osiągnięcia, szacowanego budżetu projektu. 

W szczególności  ocenie powinno podlegać czy zaplanowane działania inwestycyjne, finansowane ze środków 

EFRR, są niezbędne do realizacji projektu finansowanego ze środków EFS. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny. 

P.2.2 

Wnioskodawca wykazał, że projekt 

przyczyni się do rozwiązania sytuacji 

problemowej 

Ocenie podlega, czy projekt przyczyni się do rozwiązania/złagodzenia sytuacji problemowej opisanej we 
wniosku preselekcyjnym, tj. czy w wyniku realizacji projektu zwiększy się liczba miejsc wychowania 

przedszkolnego w sposób adekwatny do zdiagnozowanego problemu. W przypadku działań skierowanych na 

dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełno sprawnościami 

ocenie podlega czy w wyniku realizacji projektu zwiększy się dostęp do usług edukacyjnych dla tych dzieci. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny. 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

 

P.2.3 

Wnioskodawca wykazał we wniosku 

preselekcyjnym efektywność 
kosztową zaplanowanych działań 

Ocenie podlega, czy działania zaplanowane w projekcie gwarantują osiągnięcie zakładanych rezultatów, mając 
na uwadze limity kosztów określone przez Instytucję Zarządzającą RPO

2
. 

Ocenie podlegać będzie racjonalność zaplanowanych do realizacji projektu wydatków w kontekście 

założonych wartości wskaźników (ocena relacji nakład/rezultat) 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny. 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

P.2.4 
Wnioskodawca zapewni trwałość 

rezultatów projektu 

Ocenie podlega, czy projekt zakłada zapewnienie odpowiedniego okresu trwałości projektu 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny. 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

 

P.3 Kryteria odpowiedniego potencjału 

P.3.1 Potencjał finansowy wnioskodawcy 

Kondycja finansowa wnioskodawcy gwarantuje osiągnięcie deklarowanych produktów lub usług zgodnie  

z deklarowanym planem finansowymi w terminie określonym we wniosku preselekcyjnym. Wnioskodawca 

posiada niezbędne środki finansowe do realizacji projektu. 
Wnioskodawca zapewnia środki finansowe do utrzymania projektu w okresie trwałości     (jeśli dotyczy). 

W przypadku projektu realizowanego w ramach EFS ocenie podlega, czy roczny obrót
3
 wnioskodawcy  

i partnera/ów (jeśli dotyczy) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie z EFS. W celu spełnienia 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

 

 

                                                           
2 Dotyczy limitów wskazanych w kryterium D.2.3 kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 6.4.2 oraz limitu wskazanego w kryterium B.1.2 kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 10.1.1. 
3 Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów 

operacyjnych oraz przychodów finansowych.  
W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów 

osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez danego wnioskodawcę/partnera (o ile dotyczy).  

W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali 
wnioskodawca/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym roku obrotowym. 

 

Komentarz [EK3]: Autopoprawka IZ - 

P.3.1 usunięto gdyż kryterium nie dotyczy 
jst  



 

 

 

przedmiotowego kryterium, wnioskodawca i partner (jeśli dotyczy) musi wskazać obrót za ostatni zamknięty 

rok obrotowy. Wskazany obrót musi być równy lub wyższy od rocznych wydatków (łącznie z kosztami 

pośrednimi) w projekcie EFS. W przypadku gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) 

należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest 

najwyższa. W przypadku wnioskodawcy, który realizuje projekt w okresie nieprzekraczającym dwunastu 

miesięcy, wskazane przez niego obroty należy odnieść do całkowitej wartości projektu. Weryfikacja spełnienia 

przedmiotowego kryterium będzie odbywała się w analogiczny sposób również wtedy, gdy projekt trwający 

krócej niż rok będzie realizowany na przełomie lat, wówczas wartość obrotu należy odnieść do całkowitych 

wydatków w projekcie, z pominięciem faktu, że jego realizacja odbywa się na przełomie lat. 

Kryterium nie dotyczy projektów partnerskich, w których liderem jest jednostka sektora finansów publicznych. 
W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora 

finansów publicznych, porównywane są tylko wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką 

sektora finansów publicznych. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny. 

P.3.1 
Potencjał kadrowy/techniczny 

wnioskodawcy 

Wnioskodawca gwarantuje zdolność organizacyjną do realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym we 

wniosku preselekcyjnym. Wnioskodawca posiada lub dobierze do realizacji projektu odpowiednio 
wykwalifikowaną kadrę, zarówno do jego obsługi jak i realizacji przedsięwzięć merytorycznych. Dysponuje 

odpowiednim potencjałem technicznym. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny. 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

P.4 Kryteria premiujące 

P.4.1 
Wzrost liczby miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku przedszkolnym 

Ocenie podlega o ile wzrośnie w wyniku realizacji projektu liczba miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

przedszkolnym, w ośrodku/ach wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie danej gminy,  

w stosunku do danych na dzień 31 grudnia 2014 roku.  
Punkty przyznawane są w zależności od wzrostu miejsc opieki nad dziećmi: 

- Liczba miejsc wzrośnie o mniej niż 15%  - 0 pkt. 

- Liczba miejsc wzrośnie o ≥ 15 % oraz < 20%  - 5 pkt. 
- Liczba miejsc wzrośnie o ≥ 20 % oraz < 25%  - 10 pkt. 

- Liczba miejsc wzrośnie o ≥ 25 %  - 20 pkt. 

W przypadku realizacji projektu w gminie, w której na dzień 31 grudnia 2014 roku, liczba miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku przedszkolnym wynosiła 0, należy przyznać 20 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny. 

0 – 20 pkt. według oceny 

 

 

P.4.2 

Wnioskodawca tworzy nowe miejsca 
opieki nad dziećmi w wieku 

przedszkolnym na obszarze 

charakteryzującym się słabym 

dostępem do usług wychowania 

przedszkolnego 

Ocenie podlega czy Wnioskodawca tworzy nowe miejsca opieki nad dziećmi  w wieku przedszkolnym na 
obszarze gminy, charakteryzującej się słabym dostępem do usług wychowania przedszkolnego. 

Uwzględnienie kryterium przyczyni się do zmniejszenia nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej, w 

szczególności na obszarach o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Kryterium 

zapewnia preferowanie gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie których stopień edukacji 

przedszkolnej jest niższy niż 72,4%. 

0 – 10 pkt. według oceny 



 

 

 

Punkty przyznawane są w zależności od lokalizacji projektu w gminie o następującym odsetku dzieci objętych 

opieką przedszkolną na podstawie analizy pn.: „Wychowanie przedszkolne  

w województwie kujawsko-pomorskim 2015”, stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu: 

- > 72,4%                - 0 pkt.  

- > 60% ≤ 72,4%    - 3 pkt. 

- > 50% ≤ 60%       - 6 pkt. 

- ≤ 50%                   - 10 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny. 
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Kryteria wyboru projektu w ramach projektu zintegrowanego i niezintegrowanego 

Działanie: 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT 
 

 
 

Poddziałanie: 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT 

Oś priorytetowa: 10 Innowacyjna edukacja    

Priorytet Inwestycyjny: 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości 

wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych 

i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

Cel szczegółowy: Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych  

 

Schemat:   Wsparcie na rzecz tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 

 
   

 

Kryterium  Definicja kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu PODDZIAŁANIE 10.1.1 

B.1.1 

Wnioskodawca składa maksymalnie 

2 wnioski o dofinansowanie projektu  

w odpowiedzi na dany konkurs 

Kryterium oznacza, że jeden podmiot, w ramach złożonych wniosków o dofinansowanie projektu, może 

wystąpić maksymalnie dwa razy tzn.: 

1. dwa razy jako lider albo 

2. dwa razy jako partner albo 

3. raz jako lider a raz jako partner. 

W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, 

jednostki/oddziały te mogą składać wnioski o dofinansowanie projektu niezależnie od jednostki głównej. 

W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe nie posiadają osobowości 

prawnej, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody 

jednostki głównej tj. pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu 

tej jednostki. 

UWAGA: 

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez jednostkę/oddział terenowy nieposiadający osobowości 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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prawnej, które będą wskazane jako realizator we wniosku o dofinansowanie projektu, nie wyczerpuje limitu 

2 wniosków złożonych przez jednostkę główną lub pozostałe jednostki/oddziały terenowe. Każda jednostka 

główna oraz każda jednostka/oddział terenowy może złożyć maksymalnie po 2 wnioski o dofinansowanie 

projektu w odpowiedzi na konkurs tzn.: 

1. dwa razy jako lider albo 

2. dwa razy jako partner albo 

3. raz jako lider a raz jako partner. 

Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków o dofinansowanie projektu złożonych 

w odpowiedzi na konkurs. 

B.1.2 
Kwalifikowalność wnioskodawcy/ partnerów 

projektu zintegrowanego 

Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.: 

1) jednostkę samorządu terytorialnego, 

2) związek jednostek samorządu terytorialnego, 

3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, 

4) samorządowe jednostki organizacyjne 

 

Kryterium dotyczy projektu zintegrowanego 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny. 

Tak/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku 

B.1.3 

Wartość projektu nie przekracza kwoty 

obliczonej jako iloczyn określonej we 

wniosku o dofinansowanie projektu wartości 

docelowej wskaźnika 

„Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 

dofinansowanych w programie” i kwoty 

12 000,00 zł (limit nie dotyczy miejsc 

tworzonych w przedszkolach specjalnych 

i integracyjnych). 

Ocenie podlegać będzie poprawność ustalenia wartości projektu
1
 biorąc pod uwagę iloczyn określonych we 

wniosku o dofinansowanie projektu nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego i kwoty 

12 000,00 zł. W związku z koniecznością zapewnienia realizacji celu szczegółowego dla Poddziałania 10.1.1 

„Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych” wprowadzono maksymalną wartość wsparcia w przeliczeniu na 

jedno nowo utworzone miejsce wychowania przedszkolnego.  

W województwie kujawsko-pomorskim nierówności w dostępie do edukacji w największym stopniu 

uwidaczniają się na poziomie edukacji przedszkolnej.  

 

Limit nie dotyczy miejsc tworzonych w przedszkolach specjalnych (tj. placówka, o której mowa w art. 3 pkt. 

1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) oraz w przedszkolach integracyjnych (tj. placówka, 

o której mowa w art. 3 pkt. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). 

 

Limit nie dotyczy wydatków na cross-financing. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

 

                                                           
1
 Do średniego kosztu nie są wliczane koszty związane z racjonalnymi usprawnieniami wprowadzonymi w celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

Komentarz [p1]:  Autopoprawka IZ 

– zatwierdzona przez gr. roboczą ds. 

ZIT.  
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B.1.4 

Dofinansowanie działalności bieżącej nowo 

utworzonych miejsc wychowania 

przedszkolnego w ramach projektu nie 

przekracza 12 miesięcy a dofinansowanie 

wsparcia na rzecz doskonalenia umiejętności 

i kompetencji zawodowych nauczycieli trwa 

nie dłużej niż finansowanie działalności 

bieżącej nowo utworzonych miejsc 

wychowania przedszkolnego. 

Ocenie podlega czy wnioskodawca zaplanował we wniosku o dofinansowanie projektu wsparcie w zakresie 

dofinansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wsparcia 

na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli a wykazany okres realizacji 

danego wsparcia jest zgodny z kryterium.  

W przypadku dofinansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego  

w ramach projektu wskazanie okresu przekraczającego 12 miesięcy powoduje, iż wniosek zostaje odrzucony,  

w związku z niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium dostępu. Jednocześnie ocenie podlega  także 

poprawność wykazanego okresu udzielanego wsparcia na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji 

zawodowych nauczycieli biorąc pod uwagę okres faktycznego finansowania działalności bieżącej nowo 

utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, który przewidział wnioskodawca w projekcie. 

 

Warunek tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego nie ma zastosowania w przypadku 

dostosowania istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami 

lub realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością 

udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.5 

Wnioskodawca zapewnia trwałość nowo 

utworzonych miejsc wychowania 

przedszkolnego w ramach projektu od daty 

zakończenia realizacji projektu przez okres co 

najmniej 2 lat. 

Ocenie podlega zapewnienie odpowiedniego okresu trwałości nowo utworzonych miejsc wychowania 

przedszkolnego, tj. co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. W przypadku wskazania okresu 

krótszego niż 2 lata, wniosek zostaje odrzucony, w związku z niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium 

dostępu. 

Trwałość funkcjonowania nowych miejsc wychowania przedszkolnego wspartych środkami EFS należy 

rozumieć jako instytucjonalną gotowość placówki do świadczenia usług przedszkolnych w ramach 

utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

 

B.1.6 

Dofinansowanie dodatkowych zajęć 

w ośrodkach wychowania przedszkolnego w 

ramach projektu nie przekracza 12 miesięcy. 

Jednocześnie będą one realizowane 

wyłącznie poza bezpłatnym czasem 

funkcjonowania ośrodków wychowania 

przedszkolnego, określonym w art. 6 ust. 1 

pkt 2 i art. 14 ust 5 ustawy o systemie 

oświaty i mogą być realizowane w ośrodkach 

wychowania przedszkolnego, w których w 

takim samym zakresie nie były finansowane 

Ocenie podlega  czy w projekcie zaplanowano realizację dodatkowych zajęć w ośrodkach wychowania 

przedszkolnego oraz czy wykazany okres wsparcia nie przekracza 12 miesięcy,  biorąc także pod uwagę,  

iż muszą być realizowane wyłącznie poza bezpłatnym czasem funkcjonowania ośrodków wychowania 

przedszkolnego, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust 5 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 

256 poz. 2572) i mogą być realizowane w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w których w takim samym 

zakresie nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy.  W przypadku nie spełnienia tych dwóch 

przesłanek tj. maksymalnego okresu realizacji i wyłączenia ich poza bezpłatny czas funkcjonowania ośrodka 

wychowania przedszkolnego (określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust 5 ustawy o systemie oświaty ) 

wniosek zostaje odrzucony, w związku z niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium dostępu. 

 

Tak/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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od co najmniej 12 miesięcy. Kryterium weryfikowane w oparciu o ć wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.1.7 

Kwota wydatków zaplanowanych na 

realizację dodatkowych zajęć w ośrodkach 

wychowania przedszkolnego nie przekracza 

30 % kosztów  bezpośrednich projektu. 

 

Ocenie podlega wysokość limitu % wydatków związanych z realizacją dodatkowych zajęć w ośrodkach 

wychowania przedszkolnego w stosunku do całkowitych kosztów bezpośrednich projektu. 

Limit ten nie ma zastosowania w przypadku dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci 

z niepełnosprawnościami.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.8 

Kryterium analizy zapotrzebowania na nowe 

miejsca wychowania przedszkolnego. 

Wnioskodawca zawarł analizę 

potwierdzającą, iż liczba nowo utworzonych 

w ramach projektu miejsc wychowania 

przedszkolnego odpowiada faktycznemu i 

prognozowanemu w perspektywie 4-letniej 

zapotrzebowaniu na tego typu usługi na 

obszarze gminy (uwzględnia zmiany 

demograficzne, które nastąpią w okresie 

realizacji i trwałości projektu). 

W ramach kryterium dostępu, w oparciu o zapisy we wniosku o dofinansowanie projektu, weryfikowana 

będzie analiza potwierdzająca zapotrzebowanie na nowe miejsca wychowania przedszkolnego w 

perspektywie 4 letniej. W przypadku braku przedmiotowej analizy, dany wniosek zostaje  odrzucony, w 

związku z niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium dostępu. 

Analiza dla danego obszaru musi zawierać informacje dot.:  

1. analizę uwarunkowań w zakresie zróżnicowań przestrzennych w dostępie do form opieki przedszkolnej, 

jak również, 

2. prognozę demograficzną dla danego obszaru. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy
2
 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.9 

Działania w zakresie 

doposażenia/wyposażenia ośrodków 

wychowania przedszkolnego wynikają 

z diagnozy zapotrzebowania i stanowią  

element niezbędny do realizacji projektu. 

Ocenie podlega czy wnioskodawca przewidując w projekcie działania w zakresie doposażenia/wyposażenia 

ośrodków wychowania przedszkolnego zdiagnozował zapotrzebowanie w stosunku do grup docelowych i 

niezbędności do realizacji projektu. Powiązanie kosztów doposażenia/wyposażenia z daną grupą docelową 

stanowi uzupełnienie działań projektowych celem lepszego funkcjonowania tychże grup w ośrodku 

wychowania przedszkolnego. 

Diagnoza musi obejmować również analizę zapotrzebowania na szkolenia nauczycieli z obsługi wyposażenia. 

W przypadku gdy, w celu poprawnego wykorzystania zakupionego w projekcie wyposażenia, 

zidentyfikowana zostanie konieczność przeszkolenia nauczycieli, szkolenia takie muszą stanowić element 

projektu.  

Kryterium nie ma zastosowania w projektach zintegrowanych, w których doposażenie/wyposażenie będzie 

finansowane w ramach zintegrowanego projektu finansowanego z EFRR 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

                                                           
2 Nie dotyczy projektów polegających na dostosowaniu istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej 

umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.  
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B.1.10 

Limit wydatków związanych 

z zakupem środków trwałych 

nie przekracza 10% wydatków 

kwalifikowalnych (włączając cross-financing). 

Ocenie podlega poprawność wykazanego we wniosku o dofinansowanie projektu poziomu limitu 

procentowego wydatków związanych z zakupem środków trwałych (włączając cross-financing). W przypadku 

wykazania wydatków powyżej 10% wydatków kwalifikowalnych, dany wniosek zostaje odrzucony, w związku 

z niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium dostępu. 

 

Kryterium nie ma zastosowania w projektach zintegrowanych, w których wydatki związane z zakupem 

środków trwałych (włączając cross-financing) muszą być jedynie finansowane w ramach zintegrowanego 

projektu finansowanego z EFRR.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.  

Tak/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.11 
Wkład własny został określony na 

prawidłowym poziomie. 

Ocenie podlega poziom wkładu własnego stanowiącego nie mniej niż 15% wydatków kwalifikowalnych 

projektu. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.12 

 

Projekt zakłada otwarty dostęp do 

materiałów edukacyjnych wytworzonych  

w projekcie. 

 

Ocenie podlega czy, i w jaki sposób, Wnioskodawca zapewnił, że materiały edukacyjne wytworzone  

w wyniku realizacji projektu będą dostępne bez ograniczeń i opłat wszystkim zainteresowanym podmiotom.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

Tak/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

 

 

C. Kryteria strategiczne 

C.1 Kryteria strategiczne - dostępu 

C.1.1 

Zgodność ze strategią rozwoju 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT) 

Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. Ocenie podlega, w szczególności, czy: 

-wnioskodawcy realizują projekt na obszarze ZIT BTOF
3
; 

-proponowane działania są spójne z celami,  priorytetami i działaniami opisanymi w Strategii ZIT BTOF  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

C.1.2 Zgodność dokumentacji projektowej   Tak/nie/nie dotyczy 

                                                           

3
 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczającą obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru 

powiązanego z nimi funkcjonalnie.  
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z wnioskiem preselekcyjnym 

 

W ramach kryterium ocenie podlega czy założenia projektu przedstawione we wniosku o dofinansowanie 

projektu są zgodne z wnioskiem preselekcyjnym, w zakresie w jakim były oceniane na etapie preselekcji tj. 

w zakresie zgodnościć z typami projektyów wskazanymi w SzOOP RPO WK-P 2014-2020 dla poddziałania 

6.4.2 i 10.1.1, 

 

Kryterium dotyczy projektu zintegrowanego 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 

 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

C.2 Kryteria strategiczne - premiujące 

C.2.1 

Zwiększenie dostępu do wychowania 

przedszkolnego poprzez tworzenie nowych 

miejsc w już istniejących lub nowo 

utworzonych ośrodkach wychowania 

przedszkolnego. 

Ocenie podlega o ile wzrosła w wyniku realizacji projektu liczba miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

przedszkolnym, w ośrodku/ach wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie danej gminy,  

w stosunku do danych na dzień 31 grudnia 2014 roku.  

 

Punkty przyznawane są w zależności od wzrostu miejsc opieki przedszkolnej: 

- Liczba miejsc wzrośnie o mniej niż 15%           - 0 pkt. 

- Liczba miejsc wzrośnie o ≥ 15 % oraz < 20%   - 5 pkt. 

- Liczba miejsc wzrośnie o ≥ 20 % oraz < 25%   - 10 pkt. 

- Liczba miejsc wzrośnie o ≥ 25 %                       - 20 pkt. 

 

W przypadku realizacji projektu w gminie, w której na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu, liczba miejsc wychowania przedszkolnego wynosiła 0 należy przyznać 

20 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Projekty, które otrzymały 

minimum punktowe od 

obydwu oceniających  

podczas oceny spełniania 

kryteriów merytorycznych 

(punktowych) oraz 

spełniają kryteria 

premiujące, otrzymują 

premię punktową 

(maksymalnie 40 

punktów). 

Projekty, które nie 

spełniają kryteriów 

premiujących, nie tracą 

punktów uzyskanych 

w ramach oceny 

formalno-merytorycznej. 

Waga punktowa 

poszczególnych kryteriów 

premiujących określona 

jest przy definicji 

kryterium. 

 

 

 

C.2.2 

Wnioskodawca tworzy nowe miejsca w już 

istniejących lub nowo utworzonych 

ośrodkach wychowania przedszkolnego na 

obszarze charakteryzującym się słabym 

dostępem do usług wychowania 

przedszkolnego. 

Ocenie podlega czy Wnioskodawca tworzy nowe miejsca w już istniejących lub nowo utworzonych 

ośrodkach wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, charakteryzującej się słabym dostępem do usług 

wychowania przedszkolnego. Uwzględnienie kryterium przyczyni się do zmniejszenia nierówności  

w dostępie do edukacji przedszkolnej, w szczególności na obszarach o najniższym stopniu upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej. Kryterium zapewnia preferowanie gmin z województwa kujawsko-pomorskiego,  

na terenie których stopień edukacji przedszkolnej jest niższy niż 72,4%. 

Punkty przyznawane są w zależności od lokalizacji projektu w gminie o następującym odsetku dzieci 

objętych opieką przedszkolną na podstawie analizy pn.: „Wychowanie przedszkolne w województwie 

kujawsko-pomorskim 2015”, stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu: 

 

- > 72,4%                 - 0 pkt. 

Komentarz [p2]:  Autopoprawka IZ 

– zgodnie z rekomendacją gr. roboczej 

ds. ZIT. 
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- > 60% ≤ 72,4%     - 3 pkt. 

- > 50% ≤ 60%        - 6 pkt.   

- ≤ 50%                    - 10 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.3 
Projekt zakłada realizację wsparcia na 

obszarach wiejskich. 

 

Ocenie podlega czy projekt będzie realizowany w całości, w ośrodku wychowania przedszkolnego 

zlokalizowanym na obszarze wiejskim [zgodnie z załącznikiem 8 do SZOOP: Obszary wiejskie (o małej 

gęstości zaludnienia) określone według klasyfikacji DEGURBA]. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 2 pkt. 

 Nie – 0 pkt.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.4 

Wnioskodawca zapewnia rozszerzenie oferty 

ośrodków wychowania przedszkolnego o 

dodatkowe zajęcia zwiększające szanse 

edukacyjne dzieci oraz wyrównujące 

zdiagnozowane deficyty. 

Ocenie podlega czy Wnioskodawca założył w projekcie rozszerzenie oferty ośrodków wychowania 

przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące 

zdiagnozowane deficyty .  

Realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do działań ukierunkowanych na tworzenie 

nowych miejsc wychowania przedszkolnego i każdorazowo musi towarzyszyć jej wzrost liczby dzieci 

uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym we wspartym ośrodku wychowania przedszkolnego. 

Warunek ten nie ma zastosowania w przypadku realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci  

z niepełnosprawnościami.  

  

Takie podejście umożliwi poprawę jakości wychowania przedszkolnego. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak -  4 pkt 

Nie – 0 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

 

C.2.5 

Wnioskodawca zapewnia, że w ramach 

wsparcia na rzecz doskonalenia umiejętności 

i kompetencji zawodowych nauczycieli 

ośrodka wychowania przedszkolnego będą 

realizowane działania służące poprawie 

kompetencji w zakresie pedagogiki 

specjalnej. 

Ocenie podlega czy wnioskodawca założył, iż nauczyciele ośrodków wychowania przedszkolnego będą 

doskonalić swoje umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie pedagogiki specjalnej. 

 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak -  4 pkt 

Nie – 0 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
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