Załącznik do Stanowiska nr 19/2018
Grupy roboczej ds. ZIT
z dnia 7 czerwca 2018 roku

Kryteria wyboru projektu
Poddziałanie: 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT
Działanie: 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT
Oś priorytetowa: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Priorytet Inwestycyjny: 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich
i wiejskich
Cel szczegółowy: Wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie
schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

Kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia Kryterium

Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy) i przedmiotowe (dotyczące przedmiotu
projektu):
Ocenie podlega, czy:
1
1) 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 2017 r.
poz. 2077 z późn. 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

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

A. Kryteria Formalne

A.1

1

Niepodleganie wykluczeniu
z możliwości otrzymania
dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej

Ilekroć w poniższych kryteriach mowa jest o wnioskodawcy, należy przez to rozumieć zarówno wnioskodawcę oraz partnera, chyba że kryterium stanowi inaczej.
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2)

3)

4)

5)

6)

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 703);
na danym podmiocie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający
z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem
wewnętrznym;
dany podmiot nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 24
Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw
niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE 2014 C 249/01);
przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych
z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa:
- w art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie 651/2014),
- w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) (dalej: rozporządzenie 1407/2013),
- w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych
dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289);
projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie
z art. 65 ust. 6 rozporządzenia 1303/20132, co oznacza że nie został on fizycznie ukończony
lub w pełni wdrożony 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;
projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte
procedurą odzyskiwania (w rozumieniu
art. 71 rozporządzenia
1303/2013)
w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem
zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013.

Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.

2

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s.320 i nast.) (dalej: rozporządzenie 1303/2013).
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A.2

Miejsce realizacji projektu

Ocenie podlega, czy projekt realizowany jest/będzie na obszarze ZIT zgodnie z Uchwałą Nr
15/463/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie
wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia
i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy na moment zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu:
1. złożony został wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji3 (jeżeli przedmiotem
projektu jest budowa wymagająca uzyskania takiej decyzji),
2. zostało dokonane zgłoszenie budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia
na budowę/zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (jeśli przedmiotem projektu są prace
wymagające dokonania zgłoszenia),
A.3

Gotowość techniczna projektu do
realizacji

3. w przypadku projektów realizowanych w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”:
–

został opracowany program funkcjonalno-użytkowy oraz

–

ogłoszony został przetarg na udzielenie zamówienia publicznego lub rozpoczęto
postępowanie w trybie konkurencyjnym (dla podmiotu niebędącego zamawiającym
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych) w przedmiocie sporządzenia
dokumentacji projektowej obiektu budowlanego oraz wykonania robót budowlanych.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.
B. Kryteria merytoryczne - ogólne

B.1

Trwałość operacji

Ocenie podlega, czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia
1303/2013.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Ocenie podlega, czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
B.2

3

Kwalifikowalność
wnioskodawcy/partnerów

-

jednostkę samorządu terytorialnego;
związek jednostek samorządu terytorialnego;
stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
samorządową jednostkę organizacyjną;
organ władzy, administracji rządowej;

Pozwolenie na budowę/decyzję o zmianie sposobu użytkowania.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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-

państwową jednostkę organizacyjną;
inną jednostkę sektora finansów publicznych;
organizację pozarządową;
przedsiębiorstwo;
spółdzielnię mieszkaniową;
wspólnotę mieszkaniową;
towarzystwo budownictwa społecznego;
kościół;
związek wyznaniowy;
osobę prawną kościoła;
osobę prawną związku wyznaniowego;
partnera prywatnego we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów
realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.3

Prawidłowość wyboru partnerów
uczestniczących/realizujących projekt

Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), w tym m.in. czy wybór
partnera został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z następującymi typami projektów:
4

B.4

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

1. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym rozbudowa, nadbudowa , przebudowa,
modernizacja,
adaptacja,
remont
zdegradowanych
obiektów/budynków
wraz
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych
problemów społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym
z Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji;

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

2. Modernizacja, remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych na
obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji;
3. Rozbudowa,

nadbudowa,

przebudowa,

modernizacja,

remont

obiektów/budynków

4
Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej,
nadbudowywanej - nie większej niż 50 % powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Warunek dotyczy wszystkich typów projektów obejmujących obiekty kubaturowe.
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infrastruktury kulturalnej, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych,
gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego/Gminnego Programu
Rewitalizacji;
4. Budowa, przebudowa, rozbudowa podstawowej infrastruktury komunalnej (np. przewodów
lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych) na obszarze
objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i terenów
rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych, przyczyniające się do likwidacji
istotnych problemów społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym
z Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji;
5. Przebudowa, modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności
do rewitalizowanego obszaru, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów
społecznych,
gospodarczych
na
obszarze
rewitalizowanym
wynikającym
z Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji (uzupełniająco jako niezbędny element
szerszego projektu rewitalizacyjnego).
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy wkład własny wnioskodawcy:

B.5

Prawidłowość określenia wkładu
własnego

- w przypadku projektu, w którym nie wystąpi pomoc publiczna - stanowi nie mniej niż 5%
w wydatkach kwalifikowalnych projektu5;
- w przypadku projektu, w którym wystąpi pomoc publiczna - jest zgodny z wymogami
właściwych programów pomocowych oraz stanowi nie mniej niż 15% w wydatkach
kwalifikowalnych projektu;
- w przypadku projektu częściowo objętego pomocą publiczną:
•
•

w części gdzie wystąpi pomoc publiczna - jest zgodny z wymogami właściwych
programów pomocowych oraz stanowi nie mniej niż 15% w wydatkach
kwalifikowalnych projektu;
w części gdzie nie wystąpi pomoc publiczna - stanowi nie mniej niż 5% w wydatkach
kwalifikowalnych projektu6.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

5

Wkład UE nie może wynieść więcej niż 85% w wydatkach kwalifikowalnych projektu, co oznacza, że we wniosku o dofinansowanie projektu zmniejszony wkład własny należy pokryć wkładem z budżetu państwa
(np. wkład UE może wynieść 85%, wkład z budżetu państwa 10%, a wkład własny 5%).
6
Patrz przypis nr 5.
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Ocena będzie polegać na sprawdzeniu, czy w projekcie:
- nie występuje pomoc publiczna lub
- pomoc jest zgodna z art. 56 rozporządzenia 651/2014 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę
lokalną oraz 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) lub
- pomoc jest zgodna z art. 53 rozporządzenia 651/2014 Pomoc na kulturę i zachowanie
dziedzictwa kulturowego oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
28 sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa
kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.
1364 z późn. zm.) lub
- pomoc udzielana jest jako pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013 oraz
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 20142020 (Dz. U. poz. 488).
B.6

Zgodność z prawem pomocy
publicznej/pomocy de minimis

Nie stanowi pomocy publicznej sytuacja, w której wykorzystywanie infrastruktury (budynków oraz
sprzętu) do celów działalności gospodarczej ma charakter pomocniczy tj. działalności
bezpośrednio powiązanej z eksploatacją infrastruktury lub nieodłącznie związanej
z podstawowym wykorzystaniem o charakterze niegospodarczym. Uznaje się, że taka sytuacja ma
miejsce, gdy działalność gospodarcza pochłania takie same nakłady jak podstawowa działalność
o charakterze niegospodarczym, takie jak materiały, sprzęt, siła robocza lub aktywa trwałe.
Działalność gospodarcza o charakterze pomocniczym musi więc mieć ograniczony zakres,
w odniesieniu do wydajności infrastruktury. W tym względzie użytkowanie infrastruktury do
celów gospodarczych można uznać za działalność pomocniczą, jeżeli wydajność przydzielana co
roku na taką działalność nie przekracza 20 % całkowitej rocznej wydajności infrastruktury.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze pomocniczym wnioskodawca
obowiązany jest przedstawić w dokumentacji projektowej informację nt. mechanizmu
monitorowania i wycofania jaki znajdzie zastosowanie, w celu zapewnienia, że działalność
gospodarcza w całym okresie amortyzacji infrastruktury sfinansowanej ze środków RPO WK-P
2014-2020 będzie miała charakter pomocniczy.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
B.7

Zgodność projektu z zasadą

Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE

Tak/nie
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zrównoważonego rozwoju i
wymaganiami prawa ochrony
środowiska

dotyczącą zrównoważonego rozwoju (w szczególności minimalizowanie negatywnego wpływu
7
działalności człowieka na środowisko, w tym nakierowanych na spełnienie acquis w obszarze
środowiska) oraz czy projekt został przygotowany zgodnie z prawem dotyczącym ochrony
środowiska, w tym:
-

-

(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.),
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799
z późn. zm.),
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.),
ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.).

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.8

Cele projektu wspierają realizację
celów określonych w
działaniu/poddziałaniu

Ocenie podlega, czy projekt umożliwi zrealizowanie celu poddziałania 6.4.1, tj. osiągnięty zostanie
wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych
z nimi funkcjonalnie. W tym kontekście należy zbadać, czy zaplanowane zadania służą realizacji
celów projektu i w konsekwencji prowadzą do osiągnięcia celów poddziałania.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy:

B.9

Wskaźniki realizacji celów projektu

- wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz
podano czas ich osiągnięcia,
- wskaźniki zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu,
- wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Lista wskaźników obowiązujących w konkursie stanowi Załącznik 1 do Kryteriów wyboru
projektów.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
B.10

7

Wykonalność techniczna,
technologiczna i instytucjonalna

Acquis - dorobek prawny UE.

Ocenie podlega, czy:

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
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projektu

- harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas
niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne do realizacji
procedur,
- wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu,
- zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny,
- wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu.

odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności,
tj.

B.11

Kwalifikowalność wydatków

- zostały/ną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków określonym w Regulaminie
konkursu obowiązującym dla danego naboru. Przy czym okres kwalifikowalności powinien
mieścić się w ramach czasowych określonych w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020,
- są zgodne z zasadami określonymi w ww. wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
oraz zapisami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków określonymi w Regulaminie konkursu,
- zostały uwzględnione w budżecie projektu,
- są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją projektu,
- zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE, w tym z:
B.12

8

Zgodność z zasadą równości mężczyzn i
kobiet oraz niedyskryminacji

1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
8
z niepełnosprawnościami poprzez weryfikację czy wszystkie nowe produkty projektów
(zasoby cyfrowe, środki transportu i infrastruktura) finansowane ze środków polityki
spójności będą zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, co oznacza co najmniej

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 poz. 511 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 2017 poz. 882 z późn. zm.).
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zastosowanie standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020.
9

10

11

W przypadku obiektów i zasobów modernizowanych (przebudowa , rozbudowa )
zastosowanie standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 jest
obligatoryjne, o ile pozwalają na to warunki techniczne i zakres prowadzonej modernizacji.
Decyzja w tej sprawie podejmowana będzie na podstawie opisu dostępności inwestycji.
W przypadku projektów nieobjętych zakresem standardów dostępności dla polityki spójności
2014-2020 należy opisać zapewnienie możliwości samodzielnego użytkowania/skorzystania
z produktów projektów przez osoby z co najmniej jedną niepełnosprawnością.
W przypadku wyjątkowych sytuacji, w których zasada dostępności nie znajduje zastosowania,
dopuszczalne jest uznanie neutralności produktu projektu. O neutralności produktu można
mówić w sytuacji, kiedy wnioskodawca wykaże we wniosku o dofinansowanie projektu,
że dostępność nie dotyczy danego produktu na przykład z uwagi na brak jego bezpośrednich
użytkowników.
Ostateczna decyzja o neutralności danego produktu należy do Instytucji Zarządzającej.
W przypadku uznania, że produkt jest neutralny, projekt może być nadal zgodny z zasadą
równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt/produkt powinien wykazywać
pozytywny lub neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej.
Ocenie podlegać będzie zgodność z art. 7 rozporządzenia 1303/2013 oraz Wytycznymi 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 tym z załącznikiem nr 2 do niniejszych Wytycznych: Standardy
dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.13
9

Wykonalność finansowa
i ekonomiczna projektu

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

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza

W przypadku modernizacji dostępność dotyczy co najmniej tych elementów budynku, które były przedmiotem współfinansowania.
Przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych
parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
11
Rozbudowa to powiększenie, rozszerzenie budowli, obszaru już zabudowanego, dobudowywanie nowych elementów.
10
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- poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów dotyczących
pomocy publicznej i projektów generujących dochód (jeśli dotyczy),
- wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych,
- przyjęte założenia analiz finansowych są realne,
- w kalkulacji kosztów nie ma istotnych błędów rachunkowych,
- analiza finansowa została przeprowadzona zgodnie z zasadami sporządzania takich analiz,
- zapewniona została trwałość finansowa projektu.

odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.14

Zgodność z zasadą
deinstytucjonalizacji

Ocenie podlega, czy projekt, który dotyczy inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczopobytowych12, świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób
z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej jest zgodny
13
z horyzontalną zasadą deinstytucjonalizacji . W ramach kryterium weryfikacji podlega, czy
w placówkach, o których mowa powyżej rozpoczęto proces przechodzenia z opieki
zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie
rozpoczęty w okresie realizacji projektu.

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.15

Zgodność dokumentacji projektowej
z SzOOP oraz Regulaminem konkursu

Ocenie podlega, czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie
z SzOOP obowiązującym na dzień przyjęcia kryterium (chyba że kryteria zawężają postanowienia
SzOOP w zakresie danego działania/poddziałania) oraz Regulaminem konkursu, w szczególności
zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata
2014-2020. Weryfikacji podlega m.in. maksymalna/minimalna wartość projektu oraz
maksymalna/minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy),
maksymalny % poziom dofinansowania UE oraz minimalny wkład własny beneficjenta jako %
wydatków kwalifikowalnych (jeśli dotyczy).

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

IZ RPO ma możliwość doprecyzowania maksymalnej/minimalnej wartości projektu oraz
maksymalnej/minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy),
12

Rozumianych zgodnie z Wytycznymi 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 (dokument dostępny na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49753/Wytyczne_wlaczenie_spoleczne_v4.pdf).
13
Deinstytucjonalizacja usług - proces przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej, realizowany w oparciu o „Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki
instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” (dokument dostępny na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/17881/12.pdf) i wymagający z jednej strony rozwoju
usług świadczonych w społeczności lokalnej, z drugiej – stopniowego ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej. Integralnym elementem deinstytucjonalizacji usług jest profilaktyka, mająca zapobiegać
umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej, a w przypadku dzieci – rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczeniu w pieczy zastępczej.
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maksymalnego % poziomu dofinansowania UE oraz minimalnego wkładu własnego beneficjenta
jako % wydatków kwalifikowalnych (jeśli dotyczy) w Regulaminie konkursu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
C. Kryteria merytoryczne szczegółowe
C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe - dostępowe

C.1.1

Zgodność z Gminnym/Lokalnym
Programem Rewitalizacji

Ocenie podlega, czy projekt znajduje się na liście głównych przedsięwzięć/projektów
rewitalizacyjnych Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji obowiązującego na dzień złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu, posiadającego pozytywną opinię IZ RPO i wpisanego do
Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy przedsięwzięcie infrastrukturalne jest powiązane z realizacją celów
w zakresie włączenia społecznego i redukcji ubóstwa oraz czy będzie prowadzić do zwiększenia
szans na zatrudnienie. W tym celu należy wykazać, iż projekt ma wpływ na osiągnięcie
przynajmniej jednego ze wskazanych poniżej efektów na zdegradowanych obszarach miejskich
województwa kujawsko-pomorskiego:

C.1.2

Wpływ projektu na obszar
zdegradowany

- wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne;
- zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego (związanego m.in. z oddaleniem
od rynku pracy, degradacją obszarów, niewystarczającym dostępem do dobrej jakości,
niedrogich usług społecznych), w tym poprzez poprawę warunków uczestnictwa osób
w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym;
- wzrost zatrudnienia;
- ożywienie gospodarcze, wzrost potencjału gospodarczego między innymi poprzez wsparcie
rozwoju przedsiębiorczości.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy projekt będzie realizowany jako kompleksowe przedsięwzięcie dotyczące
sfery społecznej (lit. a) oraz co najmniej jednego z obszarów wskazanych w lit. b – e:
C.1.3

a)
Kompleksowy charakter projektu

sfery społecznej – która powinna zawierać pogłębione podejście do kwestii społecznych,
głównie w zakresie: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu kapitału
społecznego (wynikającego m.in. z niskiego poziomu edukacji, niewystarczającego poziomu
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym). Przeprowadzona analiza powinna posłużyć
określeniu potrzeb podjęcia wyprzedzających działań o charakterze społecznym

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Komentarz [SSZBPRPO1]: Stanowisk
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b)
c)

d)

e)

(dotyczącym rozwiązywania problemów społecznych oraz pobudzającym aktywność
lokalną), co pozwoli na przygotowanie działań rewitalizacyjnych o bardziej złożonym,
kompleksowym charakterze i oddziaływaniu;
sfery gospodarczej – w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej
kondycji lokalnych przedsiębiorstw;
sfery środowiskowej – w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości
środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi bądź
stanu środowiska;
sfery przestrzenno-funkcjonalnej – w szczególności w zakresie niewystarczającego
wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych
usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających
się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości
terenów publicznych;
sfery technicznej – w szczególności w zakresie stanu technicznego obiektów budowlanych,
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku czy niedostatecznego funkcjonowania
rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych,
w szczególności w zakresie energooszczędności, ochrony środowiska, infrastruktury
technicznej.

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.4

Powiązanie z przedsięwzięciami
realizowanymi ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach RPO
WK-P na lata 2014-2020 lub z innych
źródeł

Ocenie podlega, czy infrastruktura będąca przedmiotem projektu jest niezbędna do realizacji
projektu/ów finansowanego/ych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO
WK-P na lata 2014-2020 lub z innych źródeł. Warunek niezbędności, o którym mowa powyżej, nie
dotyczy projektów polegających na modernizacji, remoncie części wspólnych wielorodzinnych
budynków mieszkalnych (typ projektu nr 2). W przypadku tego rodzaju inwestycji wystarczy, aby
zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/pozostający bez zatrudnienia mieszkańcy
modernizowanych/remontowanych kamienic, uwzględnieni w przeprowadzonym wcześniej
procesie delimitacji obszaru rewitalizacji, objęci zostali projektem/ami finansowanym/i ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 lub
z innych źródeł.
W sytuacji gdy wnioskodawca wykaże brak możliwości finansowania projektu ze środków EFS
w ramach RPO WK-P 2014-2020 (np. wyczerpanie środków lub brak dedykowanych działań)
dopuszcza się, aby projekt powiązany był z:
działaniami realizowanymi ze środków EFS niepochodzących z RPO WK-P 2014-2020 lub
działaniami finansowanymi z innych środków publicznych lub prywatnych
ukierunkowanymi na realizację celów w zakresie:

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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•
•

włączenia społecznego i walki z ubóstwem lub
włączenia społecznego, walki z ubóstwem oraz zwiększenia szans na
zatrudnienie lub
• zwiększenia szans na zatrudnienie,
tj. ukierunkowanymi na aktywizację społeczną lub społeczno-zawodową lub zawodową.
Projekty przewidziane do wsparcia z EFRR muszą być realizowane w ścisłym połączeniu
z działaniami podejmowanymi ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020, który w tym
obszarze pełni funkcję wiodącą lub z innych źródeł (w przypadku braku możliwości wsparcia z EFS
w ramach RPO WK-P 2014-2020). Wstępna weryfikacja tych powiązań dokonywana jest w trakcie
opiniowania Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji.
W związku z powyższym wraz z dokumentacją projektową wnioskodawca przedłoży oświadczenie,
że zostanie/ą zrealizowany/e projekt/y współfinansowane ze środków EFS w ramach RPO WK-P
2014-2020 lub ze środków EFS niepochodzących z RPO WK-P 2014-2020 lub zostaną zrealizowane
działania finansowane z innych środków publicznych lub prywatnych, ukierunkowane na
realizację celów w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem lub w zakresie włączenia
społecznego, walki z ubóstwem oraz zwiększenia szans na zatrudnienie lub w zakresie zwiększenia
szans na zatrudnienie, tj. ukierunkowane na aktywizację społeczną lub społeczno-zawodową lub
zawodową. Przy czym realizacja działań podejmowanych ze środków EFS w ramach RPO WK-P
2014-2020 lub z innych źródeł (w przypadku braku możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WKP 2014-2020) nie może rozpocząć się później niż rok po rzeczowym zakończeniu realizacji projektu
dofinansowanego ze środków EFRR. Weryfikacji podlegać będzie, czy oświadczenie dotyczy
projektu/działania ukierunkowanego na rozwiązanie problemu/ów, na podstawie których
wyznaczono obszar rewitalizacji oraz realizację celów Gminnego/Lokalnego Programu
Rewitalizacji i wskaźników realizacji celów rewitalizacji zawartych w Gminnym/Lokalnym
Programie Rewitalizacji.
Kryterium weryfikowane na podstawie opisu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu
oraz ww. oświadczenia.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.5

Zasadność realizacji inwestycji
w drogi lokalne (gminne, powiatowe)

Ocenie podlega, czy droga lokalna zaplanowana w ramach projektu stanowi niezbędny element
szerszej koncepcji związanej z działaniami rewitalizacyjnymi, a w związku z tym przyczynia się do
rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych w aspekcie
społecznym oraz co najmniej jeszcze jednym: gospodarczym, środowiskowym, przestrzennofunkcjonalnym lub technicznym).

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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Udział środków przeznaczonych na drogi lokalne w ramach programu rewitalizacji wynika
z Załącznika 2 do przedmiotowych kryteriów, w którym określone zostały limity alokacji na drogi
lokalne w ramach PI 9b.
Do wsparcia nie będą kwalifikować
na przebudowie/modernizacji drogi.

się

projekty

polegające

tylko

i

wyłącznie
Komentarz [SSZBPRPO2]: Stanowisk
o Grupy

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Usunięto: budowie/

Ocenie podlega zasadność realizacji inwestycji z zakresu kultury. W tym kontekście należy
wykazać, iż tego typu projekt spełnia następujące warunki:

C.1.6

Zasadność realizacji inwestycji
w zakresie kultury.

- ma na celu poprawę spójności społecznej dzięki umożliwieniu lepszego dostępu do usług
społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych;
- zasadność wsparcia takiej inwestycji została potwierdzona analizą ekonomiczną, finansową
i analizą ryzyka;
- koszty kwalifikowalne projektu w zakresie kultury nie będą przekraczać 2 mln euro.

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie wpływ projektu na likwidację lub niwelację
problemów społecznych zdiagnozowanych w programie rewitalizacji. Weryfikowana będzie skala
oddziaływania produktów i rezultatów projektu na osiągnięcie celów programu rewitalizacji.
Ocenie w tym kryterium podlegać będzie całe przedsięwzięcie, łącznie z działaniami
zaplanowanymi ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 lub z innych źródeł (w przypadku
braku możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020).
C.1.7

Wpływ projektu na likwidację lub
niwelację problemów społecznych

Pozytywną ocenę uzyskają jedynie projekty, które wykażą wysoki lub umiarkowany wpływ na
likwidację lub niwelację problemów społecznych zdiagnozowanych w programie rewitalizacji.
Projekt wywiera wysoki wpływ na likwidację lub niwelację problemów społecznych wówczas gdy
stanowi główny i zasadniczy element służący realizacji celów programu rewitalizacji, natomiast
umiarkowany wpływ wówczas gdy stanowi istotny, lecz nie zasadniczy, element służący realizacji
celów programu rewitalizacji.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.8

Zgodność ze standardami kształtowania
ładu przestrzennego w województwie

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny ze standardami w zakresie kształtowania ładu
przestrzennego w województwie, co będzie oceniane na podstawie
- pozytywnej opinii wydanej przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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i Regionalnego
odnośnie zgodności ze Standardami w zakresie
przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim15.

kształtowania ładu

Obwiązujące standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawskopomorskim zostaną wskazane w Regulaminie konkursu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
D. Kryteria strategiczne
D.1 Kryteria strategiczne – dostępowe

D.1.1

Zgodność ze Strategią Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla BydgoskoToruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Weryfikacja, czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF obowiązującą na dzień ogłoszenia
16
naboru wniosków o dofinansowanie projektu , w szczególności czy proponowane działania są
spójne z celami, priorytetami i działaniami opisanymi w Strategii ZIT BTOF.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

D.2 Kryteria strategiczne – punktowe

Ocenie podlega, czy projekt przewiduje wysokie standardy w zakresie efektywności energetycznej
i oszczędności energii, tj. czy w wyniku realizacji projektu efektywność energetyczna zostanie
zwiększona o co najmniej 25%.
D.2.1

Efektywność energetyczna projektu
Kryterium będzie dodatkowo badane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu.

liczba punktów
możliwa do
uzyskania

minimalna liczba
punktów
niezbędna
do spełnienia
kryterium

Nie – 0 pkt.
Tak – 2 pkt.

n/d

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
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W przypadku rozbieżności pomiędzy opinią Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego a opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, rozstrzygające będzie stanowisko
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W przypadku przedsięwzięć realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” opinia wydawana będzie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który w tym celu powinien zawierać elementy
określone w dokumencie Warunki jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020
w kontekście ładu przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z „Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego”.
16
Dokument dostępny na stronie http://zit.btof.pl/dokumenty-strategiczne-zit-btof/strategia-aktualna
15
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Ocenie podlega, czy bezpośrednio w wyniku wspieranego projektu nastąpi przyrost zatrudnienia.
- powstanie 1 nowe miejsce pracy – 1 pkt.;
- powstaną 2 nowe miejsca pracy – 2 pkt.;
- powstaną 3 i więcej nowe miejsca pracy – 3 pkt.
Dodatkowo 1 punkt zostanie przyznany jeśli bezpośrednio w wyniku wspieranego projektu
zostanie zatrudniona przynajmniej jedna osoba z niepełnosprawnościami.
D.2.2

Wpływ projektu na zatrudnienie

Kryterium oceniane będzie dodatkowo na podstawie wskaźników dotyczących zatrudnienia
i będzie monitorowane w trakcie okresu realizacji i okresu trwałości projektu.

0-4
punkty
wg oceny

n/d

Nowo powstałe miejsce pracy rozumiane jest jako liczba nowych trwałych miejsc pracy (dotyczy
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu, nie dotyczy umów o dzieło
oraz umów zlecenia) utworzonych bezpośrednio w efekcie wspieranego projektu. Czas
zatrudnienia osoby w okresie trwałości projektu musi wynosić łącznie minimum 3 lata, przy czym
przebieg zatrudnienia może uwzględniać przerwy w zatrudnieniu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

D.2.3

Projekt realizowany jest przez podmiot
ekonomii społecznej

Ocenie podlega, czy wnioskodawcą lub partnerem realizującym zadania merytoryczne w projekcie
jest podmiot ekonomii społecznej zdefiniowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata
17
2014-2020 .

Nie – 0 pkt.
Tak – 1 pkt.

n/d

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
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Podmiot ekonomii społecznej (PES):
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651 z późn. zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
- CIS i KIS;
- ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), lub
spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz.
1560 z późn. zm.).
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W kryterium weryfikowana jest wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie
projektu: Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach (tj. liczba
przedsiębiorstw, które rozpoczęły lub przeniosły działalność na teren wsparty w ramach
realizowanego projektu).
D.2.4

Wpływ projektu na lokowanie
działalności gospodarczej na
rewitalizowanym obszarze

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
- wartość wskaźnika wynosi 3 i więcej – 3 pkt.;
- wartość wskaźnika wynosi 2 – 2 pkt.;
- wartość wskaźnika wynosi 1 – 1 pkt.

0–3
punkty
wg oceny

n/d

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

D.2.5

Komplementarność projektu z innymi
przedsięwzięciami

Ocenie podlega wynikająca z dokumentów strategicznych, planów wieloletnich bądź innych
dokumentów planistycznych wnioskodawcy komplementarność i powiązanie projektu
z działaniami zrealizowanymi lub planowanymi do realizacji na obszarze rewitalizacji, w ramach
18
programów finansowanych ze środków EFRR/EFRROW w latach 2007-2013 lub 2014-2020 .

Nie – 0 pkt.
Tak – 4 pkt.

n/d

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Przyznanie punktów lub pozytywna ocena kryterium, może wymagać deklaracji wnioskodawcy dotyczącej zrealizowania określonych działań na etapie
realizacji lub trwałości projektu. Zobowiązanie takie może wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie projektu lub mieć formę oświadczenia.
Niewywiązanie się z tych zobowiązań będzie skutkowało zwrotem całości lub części otrzymanego dofinansowania.

18

Komplementarność może wystąpić w stosunku do projektów realizowanych w szczególności w ramach następujących działań/poddziałań SzOOP: poddziałanie 1.4.3; poddziałanie 3.5.1; poddziałanie 3.5.2;
działanie 4.4; poddziałanie 4.6.1; poddziałanie 4.6.2; działanie 5.1; poddziałanie 6.1.1; poddziałanie 6.1.2; poddziałanie 6.4.2; poddziałanie 6.4.3.

Załącznik 1 do Kryteriów wyboru projektów. Definicje wskaźników produktu i rezultatu.
Oś priorytetowa: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie: 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT
Poddziałanie: 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT
Priorytet Inwestycyjny: 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich
społeczności na obszarach miejskich i wiejskich
Cel szczegółowy: Wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach
powiązanych z nimi funkcjonalnie
schemat: inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT)
Lp.

Jednostka
miary

Nazwa wskaźnika

Definicja

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego

1

Liczba przedsiębiorstw
ulokowanych na zrewitalizowanych
obszarach

2

Liczba osób korzystających z
wybudowanych/wyremontowanych
budynków publicznych lub
komercyjnych na obszarach
miejskich

3

4

5

Liczba osób korzystających z
wyremontowanych budynków
mieszkalnych na obszarach
miejskich

Liczba osób korzystających z
rewitalizowanych obszarów bądź
utworzonej/rekultywowanej
przestrzeni w miastach

Liczba nowoutworzonych usług na
obszarze rewitalizowanym

szt.

Liczba przedsiębiorstw, które rozpoczęły lub przeniosły
działalność na teren wsparty w ramach realizowanego
projektu (w trakcie jego realizacji lub do 12 miesięcy po
jej zakończeniu).

os.

Potencjalna
liczba
osób
korzystających
z rozbudowanych/nadbudowanych/przebudowanych/
wyremontowanych/zmodernizowanych/zaadaptowanych
w ramach projektu budynków publicznych lub
komercyjnych na obszarach miejskich.

os.

Liczba
osób
(mieszkańców),
korzystających
z wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarach
miejskich,
których
części
wspólne
zostały
wyremontowane/zmodernizowane w ramach projektu.

os.

Potencjalna
liczba
osób
korzystających
z rewitalizowanych w ramach projektu obszarów bądź
utworzonej/rekultywowanej przestrzeni w miastach. Pod
uwagę bierze się liczbę ludności zamieszkałej na
zrewitalizowanych obszarach.

szt.

Liczba nowych usług, które będą świadczone na obszarze
rewitalizowanym w ramach realizowanego projektu.

Wskaźnik produktu

1

Ludność mieszkająca na obszarach
objętych zintegrowanymi
strategiami rozwoju obszarów

os.

Ludność
mieszkająca
na
obszarach
objętych
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich
w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia 1301/2013 (EFRR).

miejskich (CI37)

2

Otwarta przestrzeń utworzona lub
rekultywowana na obszarach
miejskich (CI38)

3

Budynki publiczne lub komercyjne
wybudowane lub wyremontowane
na obszarach miejskich (CI39)

4

Wyremontowane budynki
mieszkalne na obszarach miejskich
(CI40)

m2

m2

Powierzchnia
odnowiona/nowo
rozwinięta
(zaaranżowana) otwarta przestrzeń publicznie dostępna.
Wskaźnik
nie
obejmuje
obszarów
objętych
„standardowymi” wspólnymi wskaźnikami kluczowymi
(np. obszary objęte rewitalizacją, tereny szkolne, drogi).
Powierzchnia użytkowa odnowionych/wybudowanych
budynków publicznych lub komercyjnych. Wskaźnik
obejmuje budynki zlokalizowane na obszarach objętych
rewitalizacją w ramach wspartych projektów.
Odnowione budynki to budynki przebudowane/
wyremontowane/zmodernizowane/zaadaptowane
w
ramach realizowanego projektu. Budowę należy
rozumieć jako rozbudowę, nadbudowę budynku.
Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach - art. 3 pkt
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).

Wskaźnik monitoruje liczbę wyremontowanych/
zmodernizowanych w ramach projektu wielorodzinnych
budynków mieszkalnych, zlokalizowanych na obszarach
miejskich. Należy uwzględnić wielorodzinne budynki
mieszkalne, w których w ramach realizowanego projektu
jednostki przeprowadzono remont/modernizację części wspólnych.
mieszkalne Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach - art. 3 pkt
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).

5

Liczba wspartych obiektów
infrastruktury zlokalizowanych na
rewitalizowanych obszarach

szt.

6

Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją

ha

7

Długość przebudowanych dróg
powiatowych

km

Wskaźnik mierzy liczbę wspartych, w ramach
realizowanego projektu, obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach.
Obiekt infrastruktury (obiekt budowlany) – należy przez
to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej
architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów
budowlanych.
Wskaźnik monitoruje powierzchnię obszaru objętego
projektem. Liczony jest jako powierzchnia terenu na
jakim prowadzone są działania związane z realizacją
projektu. W przypadku w którym rewitalizacją objęty jest
budynek, powierzchnia obszaru objętego rewitalizacja
odpowiada powierzchni działki, na której stoi budynek.
Długość połączenia drogowego o kategorii drogi
powiatowej, na odcinku którego wykonano roboty,
w wyniku których nastąpiło podwyższenie parametrów

8

Długość przebudowanych dróg
gminnych

km

technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi,
niewymagające zmiany granic pasa drogowego.
Długość połączenia drogowego o kategorii drogi gminnej,
na odcinku którego wykonano roboty, w wyniku których
nastąpiło podwyższenie parametrów technicznych
i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagające
zmiany granic pasa drogowego.

Horyzontalne wskaźniki produktu

1

Liczba obiektów dostosowanych do
potrzeb osób z
niepełnosprawnościami

szt.

2

Liczba osób objętych
szkoleniami/doradztwem w
zakresie kompetencji cyfrowych

os.

Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które
zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy, urządzenia
głośnomówiące, bądź inne rozwiązania umożliwiające
dostęp (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności
barier architektonicznych) do tych obiektów i poruszanie
się po nich osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi
czy sensorycznymi. Jako obiekty budowlane należy
rozumieć konstrukcje połączone z gruntem w sposób
trwały, wykonane z materiałów budowlanych
i elementów składowych, będące wynikiem prac
budowlanych. Należy podać liczbę obiektów, w których
zastosowano rozwiązania umożliwiające dostęp osobom
z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi
lub zaopatrzonych w sprzęt, a nie liczbę sprzętów,
urządzeń itp. Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku
obiektów, należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wskaźnik
mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego
z dostosowaniem
obiektów
do
potrzeb
osób
z niepełnosprawnościami w ramach danego projektu.
Wskaźnik mierzy liczbę osób objętych szkoleniami/
doradztwem w zakresie nabywania/doskonalenia
umiejętności warunkujących efektywne korzystanie
z mediów elektronicznych tj. m.in. korzystania
z komputera, różnych rodzajów oprogramowania,
internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych (np.
programowanie,
zarządzanie
bazami
danych,
administracja
sieciami,
administracja
witrynami
internetowymi). Wskaźnik ma agregować wszystkie
osoby, które skorzystały ze wsparcia w zakresie TIK we
wszystkich programach i projektach, także tych, gdzie
szkolenie dotyczy obsługi specyficznego systemu
teleinformatycznego, którego wdrożenia dotyczy projekt.
Do wskaźnika powinni zostać wliczeni wszyscy uczestnicy
projektów zawierających określony rodzaj wsparcia,
w tym również np. uczniowie nabywający kompetencje
w ramach zajęć szkolnych, jeśli wsparcie to dotyczy
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Identyfikacja
charakteru i zakresu nabywanych kompetencji będzie
możliwa dzięki możliwości pogrupowania wskaźnika
według programów, osi priorytetowych i priorytetów
inwestycyjnych.

3

Liczba projektów, w których
sfinansowano koszty racjonalnych
usprawnień dla osób z
niepełnosprawnościami

szt.

4

Liczba podmiotów
wykorzystujących technologie
informacyjno-komunikacyjne

szt.

Racjonalne
usprawnienie
oznacza
konieczne
i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie
nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego
obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego
konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom
z niepełnosprawnościami
możliwości
korzystania
z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności
oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi
osobami. Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia
wydatku związanego z racjonalnymi usprawnieniami
w ramach danego projektu. Przykłady racjonalnych
usprawnień: tłumacz języka migowego, transport
niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko
budynku, ale też dostosowanie infrastruktury
komputerowej np. programy powiększające, mówiące,
drukarki materiałów w alfabecie Braille'a), osoby
asystujące, odpowiednie dostosowanie wyżywienia.
Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu
realizacji projektu, zainwestowały w technologie
informacyjno-komunikacyjne (TIK), a w przypadku
projektów
edukacyjno-szkoleniowych,
również
podmiotów, które podjęły działania upowszechniające
wykorzystanie TIK. Przez technologie informacyjnokomunikacyjne (ang. ICT – Information and
Communications
Technology)
należy
rozumieć
technologie pozyskiwania/ produkcji, gromadzenia/
przechowywania,
przesyłania,
przetwarzania
i rozpowszechniania informacji w formie elektronicznej
z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi
komunikacji elektronicznej oraz wszelkie działania
związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń
telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im
towarzyszących; działania edukacyjne i szkoleniowe.
W przypadku gdy beneficjentem pozostaje jeden
podmiot, we wskaźniku należy ująć wartość „1”.
W przypadku gdy projekt jest realizowany przez
partnerstwo podmiotów, w wartości wskaźnika należy
ująć każdy z podmiotów wchodzących w skład
partnerstwa, który wdrożył w swojej działalności
narzędzia TIK.

Załącznik do kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja
obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat:
Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
alokacja na Program
Rewitalizacji

miasto

drogi w euro*

ZIT
Bydgoszcz
Chełmża

13 337 760
1 013 703

Koronowo

847 559

Kowalewo Pomorskie

603 389

Łabiszyn
Nakło nad Notecią

0
1 239 962

Solec Kujawski

757 733

Szubin

934 374

Toruń

6 664 639

SUMA

25 399 119

1 234 048,16
93 790,74
78 418,61
55 827,30
114 724,87
70 107,65
86 450,99
616 631,69
2 350 000

* 9,2523% stanowi procent w KI na drogi lokalne w ramach alokacji na
rewitalizację w PI 9b

