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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 
Ocena kryteriów będzie dokonywana na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz wszelkich niezbędnych załącznikach. 
Oś priorytetowa 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA 

Działanie 2.2.Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych (3a) 
 (Tryb konkursowy) 

Opis znaczenia kryteriów:  
A. KRYTERIA FORMALNE 

(Niespełnienie co najmniej jednego z wymienionych poniżej kryteriów powoduje odrzucenie projektu)  
 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium (informacja o zasadach oceny) Tak Nie 
Nie 

dotyczy 

1. 
Wniosek złożony w odpowiedzi 
na właściwe ogłoszenie 
konkursowe/o naborze nr……..*  

Jeżeli wniosek dotyczy innego konkursu/naboru  niż ten, w ramach którego został złożony, wniosek 
zostaje odrzucony.  

      

2. 
Wniosek złożony do właściwej 
instytucji  

Jeżeli wniosek nie został złożony do Sekretariatu Naboru Wniosków, na adres: ……..*, wniosek zostaje 
odrzucony. 

   

3. 

Wnioskodawca/partnerzy 
uprawniony/uprawnieni jest/są 
do składania 
wniosku/otrzymania wsparcia 

1. Jeżeli wnioskodawca/partner jest spoza katalogu podmiotów uprawnionych  
do wnioskowania o dofinansowanie wskazanego w Regulaminie konkursu/naboru nr ……*, 
wniosek zostaje odrzucony, i/lub  

2. Jeżeli wnioskodawca/partnerzy podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie  
na podstawie: 

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. 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 Polskiej (Dz. U. poz. 
769 z późn. zm.); 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych  
za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.), 

wniosek zostaje odrzucony (nie stosuje się do podmiotów wymienionych w art. 207 ust.7 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077  
z późn. zm.)), i/lub 

3. Jeżeli wnioskodawcy/partnerzy znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 ust.18 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14, wniosek zostaje odrzucony.  

      

4. 
Właściwe miejsce realizacji 
projektu 

Jeżeli projekt nie jest realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego oraz jest realizowany 
poza wskazanym obszarem strategicznej interwencji ………………..* (o ile dotyczy), wniosek zostaje 
odrzucony. 

   

5. Projekt nie dotyczy działalności Jeżeli we wniosku wpisano kod PKD/EKD (zgodny z danymi w KRS) który podlega wykluczeniu,       
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gospodarczej wykluczonej  ze 
wsparcia? (kody PKD/EKD)  
(o ile dotyczy) 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013; Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013, Rozporządzeniem Komisji (UE)  
nr 651/2014,Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013, wniosek zostaje odrzucony. 
 

6. 

Czy projekt nie jest zakończony 
lub w pełnie zrealizowany w 
rozumieniu art.65 ust. 6 
Rozporządzenia ogólnego 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 roku? 

Jeżeli projekt jest zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 roku, wniosek zostaje odrzucony. (Kryterium musi być spełnione na moment 
składania wniosku). 

      

7. 

Wartość wnioskowanego 
dofinansowania nie przekracza 
pułapu maksymalnego poziomu 
dofinansowania w wysokości ……* 

Jeżeli we wniosku o dofinansowanie wartość wnioskowanego dofinansowania przekracza pułap 
maksymalnego poziomu dofinansowania, wniosek zostaje odrzucony.  

   

8. 

Wniosek spełnia warunki 
minimalnej/maksymalnej 
wartości projektu w wysokości 
…*. (o ile dotyczy) 

Jeżeli wniosek nie spełnia warunku minimalnej/maksymalnej wartości projektu, wniosek zostaje 
odrzucony.  

   

9. 

Wniosek spełnia warunki 
minimalnej/maksymalnej wartości 
wydatków kwalifikowalnych 
projektu w wysokości ……* 
(o ile dotyczy) 

Jeżeli wniosek nie spełnia warunku minimalnej/maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych 
projektu, wniosek zostaje odrzucony. 

    
 

10. 

Wniosek zgodny z typami 
projektów przewidzianymi dla 
danego działania zgodnie z 
Regulaminem konkursu/naboru 
nr ….* 

Jeżeli wniosek nie jest zgodny z typami projektów przewidzianymi dla danego działania, wniosek 
zostaje odrzucony.  

      

* Zgodnie z Regulaminem konkursu/naboru 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1 KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE 
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 (Niespełnienie co najmniej jednego z wymienionych poniżej kryteriów powoduje odrzucenie projektu) 
 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium (informacja o zasadach oceny) Tak Nie 
Nie 

dotyczy 

1. 
Spójność dokumentacji 
projektowej 

Przy ocenie kryterium badana będzie w szczególności spójność pomiędzy Wnioskiem  
o dofinansowanie, a pozostałą dokumentacją aplikacyjną (tj. Studium wykonalności/Biznes plan, 
załączniki do Wniosku o dofinansowanie). 
 
Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub 
poprawić projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

   

2. 
Właściwie przygotowana analiza 
finansowa i/lub ekonomiczna 
projektu 

Przy ocenie projektu weryfikacji podlegać będzie w szczególności metodologia i poprawność 
sporządzenia analiz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie (np. m.in. Ustawa  
o rachunkowości) i wytyczne (m.in. wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie zagadnień związanych  
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów 
hybrydowych na lata 2014-2020, wytyczne Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 w 
zakresie sporządzania studium wykonalności/biznes planu). W przypadku gdy wymagane będzie 
obliczenie wskaźników finansowych/ ekonomicznych sprawdzane będą m.in. realność i rzetelność 
przyjętych założeń  oraz poprawność obliczeń. Ponadto, badana będzie również trwałość finansowa 
Wnioskodawcy (również ewentualnych partnerów projektu) tj. m.in. czy Wnioskodawca/partnerzy 
posiadają środki finansowe na zrealizowanie i utrzymanie inwestycji w wymaganym okresie 
trwałości. 
 
Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub 
poprawić projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

   

3. 
Efektywność ekonomiczna 
projektu 

W kryterium sprawdzane będzie w szczególności, czy  przedsięwzięcie jest uzasadnione  
z ekonomicznego punktu widzenia. W przypadku projektów, dla których wymagane będzie 
obliczenie wskaźników ekonomicznych (ENPV, ERR, B/C) weryfikacja efektywności ekonomicznej 
projektu odbywać się będzie na podstawie wartości wymienionych powyżej wskaźników przy 
założeniu, że dla projektu efektywnego ekonomicznie:    
- wartość wskaźnika ENPV powinna być > 0;  
- wartość wskaźnika ERR powinna przewyższać przyjętą stopę dyskontową;  
- relacja korzyści do kosztów (B/C) powinna być > 1.                
W przypadku projektów, dla których nie jest możliwe oszacowanie ww. wskaźników, ocena 
kryterium  polegać będzie na rozstrzygnięciu, czy korzyści społeczne przekraczają koszty społeczne 
inwestycji i czy realizacja danego projektu stanowi dla społeczeństwa najkorzystniejszy wariant. 
Wówczas ocena dokonywana będzie na podstawie uproszczonej analizy jakościowej i ilościowej (np. 

   



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 222/2019r. KM RPOWŚ 2014-2020 z dnia 20 grudnia 2019r. 

 

Strona 4 z 12 
 

sporządzonej  
w formie analizy wielokryterialnej lub opisu korzyści i kosztów społecznych). 
 
Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub 
poprawić projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

4. 

Właściwie ustalony/obliczony 

poziom dofinansowania z 

uwzględnieniem przepisów 

pomocy publicznej lub przepisów 

dot. projektów generujących 

dochód 

W przypadku projektów przewidujących wystąpienie pomocy publicznej weryfikowana będzie 
poprawność ustalenia wartości pomocy publicznej, w tym jej intensywności, w kontekście 
odpowiednich limitów obowiązujących w tym zakresie. W przypadku projektów generujących 
dochód weryfikowana będzie poprawność ustalenia wielkości dofinansowania, w szczególności 
prawidłowe obliczenie tzw. luki w finansowaniu lub zastosowanie tzw. stawek ryczałtowych. 
Podstawa prawna: …………………………* 

Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub 
poprawić projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

   

5. 
Potencjalna kwalifikowalność 
wydatków 

W kryterium badane będzie w szczególności: 
 czy wydatki zostaną poniesione w okresie kwalifikowalności (tj. między dniem 1 stycznia 

2014 r.  
a dniem 31 grudnia 2023r.,  z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej oraz 
zapisów Regulaminu konkursu/naboru nr….*).; 

 czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego 
oraz wytycznymi Ministra Rozwoju; 

 czy wydatki są zgodne z zapisami Regulaminu konkursu/naboru nr…*; 
 czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku z 

realizacja projektu; 
 czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; 
 
Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub 
poprawić projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

   

6. Trwałość projektu 

W tym kryterium badane będzie, czy Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie (sekcja 4) 
zadeklarował trwałość projektu zgodnie z art.71 rozporządzenia nr 1303/2013. 
 
Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub 
poprawić projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
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7. 
Adekwatność rodzaju 
wskaźników do typu projektu i 
realność ich wartości docelowych 

W kryterium badana będzie w szczególności adekwatność przedstawionych wskaźników do typu 
projektu, poprawność ich sformułowania, właściwy dobór do każdego zakresu rzeczowego. Analizie 
poddana zostanie również wiarygodność, osiągalność zakładanych wartości wskaźników, jak 
również to, czy w sposób kompleksowy opisują one zakres rzeczowy inwestycji i odzwierciedlają 
zakładane cele działania/priorytetu. 
 
Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub 
poprawić projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

   

8. 

Czy Wnioskodawca wykazał, że 
projekt nie ma negatywnego 
wpływu na zasady horyzontalne 
UE? 

W kryterium badane będzie, czy Wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadami 
horyzontalnymi UE, w tym: 

 zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju 
 zgodność projektu z zasadą równości szans  kobiet i mężczyzn 
 zgodność projektu z zasadą równości szans i  niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami  
Wymagane jest wykazanie pozytywnego wpływu na zasadę równości szans i  niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę równości szans  kobiet i mężczyzn 
zgodnie z 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.  

 
Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub 
poprawić projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

   

9. 
Wykonalność prawna  
projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność projektu z przepisami prawa odnoszącymi się do jego 
stosowania. W szczególności sprawdzana będzie zgodność z: 

 Właściwymi Wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju tj. m.in..: Wytyczne w zakresie 
kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/52824/Wytyczne_w_zakresie_kontroli_rea
lizacji_programow_operacyjnych_na_lata_2014-2020.pdf; Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowa
lnosci_19.pdf, Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 
https://www.miir.gov.pl/media/59781/Wytyczne_monitorowanie_MJK_data_09_07_2018.p
df  

   

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/52824/Wytyczne_w_zakresie_kontroli_realizacji_programow_operacyjnych_na_lata_2014-2020.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/52824/Wytyczne_w_zakresie_kontroli_realizacji_programow_operacyjnych_na_lata_2014-2020.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.miir.gov.pl/media/59781/Wytyczne_monitorowanie_MJK_data_09_07_2018.pdf
https://www.miir.gov.pl/media/59781/Wytyczne_monitorowanie_MJK_data_09_07_2018.pdf
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 Ustawą z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane;  
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;  
 Ustawą z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska; 
 Ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 
 Ustawą z dnia 3 kwietnia 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 
 Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogący 

znacząco oddziaływać na środowisko; 
 Ustawami i aktami wykonawczymi do nich, odnoszącymi się do zakresu tematycznego 

projektu. 
 
Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub 
poprawić projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

10. 

Czy wnioskodawca posiada 
zdolność organizacyjno-
instytucjonalną do realizacji 
projektu? 

Ocenie podlegać będzie, czy Wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną, kadrową i 
organizacyjną  
do zrealizowania projektu i jego utrzymania co najmniej w wymaganym okresie trwałości (czy kadra, 
doświadczenie, struktura organizacyjna, zasoby rzeczowe Wnioskodawcy zapewniają realizację  
i utrzymanie projektu). 
 
Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub 
poprawić projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

   

11. Wykonalność finansowa projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy Wnioskodawca udokumentował zdolność do sfinansowania 
projektu w zakładanym zakresie i zgodnie z przyjętym harmonogramem, a także zdolność finansową  
do utrzymania projektu co najmniej w wymaganym okresie trwałości (trwałość finansowa projektu). 
Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca posiada odpowiednie środki finansowe do sfinansowania  
wydatków w ramach projektu. Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi 
wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej. W przypadku 
finansowania projektu również z innych niż dotacja zewnętrznych źródeł (np. kredyt, pożyczka) 
ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym 
wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania. Ocena zostanie 
dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej oraz dołączonych kopii 
dokumentów potwierdzających zapewnienie finansowania. 
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Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub 
poprawić projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

12. 

Zgodność projektu z zapisami 
RPOWŚ 2014-2020 oraz SZOOP 
obowiązującym na dzień 
ogłoszenia konkursu/naboru 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność projektu z pozostałymi, nie zawierającymi się  
w innych kryteriach wyboru zapisami/wymaganiami Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych,  
w zakresie odnoszącym się do właściwego Priorytetu Inwestycyjnego (Działania RPOWŚ 2014-
2020). 
 
Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub 
poprawić projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
 

   

13. 
Zgodność projektu z zapisami 
Regulaminu konkursu/naboru 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność projektu  pozostałymi, nie zawierającymi  
się w innych kryteriach wyboru zapisami/wymaganiami Regulaminu konkursu. 
 
Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub 
poprawić projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

   

 
* Zgodnie z Regulaminem konkursu/naboru 

Opis znaczenia kryteriów:  
B2. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SEKTOROWE  

 (Niespełnienie co najmniej jednego z wymienionych poniżej kryteriów powoduje odrzucenie projektu) 

L.p. Nazwa kryterium Definicja kryterium (informacja o zasadach oceny) Tak Nie 
Nie 

dotyczy 

1. 

Czy lokalizacja inwestycji została 
potwierdzona udokumentowanym 
zapotrzebowaniem firm 
poszukujących lokalizacji do 
prowadzenia działalności 
gospodarczej? 

Zgodnie z zapisami SZOOP. Weryfikacja na podstawie informacji zawartych we wniosku  
o dofinansowanie i załącznikach dokumentujących zapotrzebowanie przedsiębiorstw na dany 
teren – np. umowy, porozumienia, listy intencyjne zawarte z przedsiębiorstwami 
zainteresowanymi  zainwestowaniem na utworzonych terenach inwestycyjnych – tzw. analiza 
potrzeb. 
Brak lub niewystarczające udokumentowanie zapotrzebowania, oznacza niespełnienie kryterium.  
 
Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub 
poprawić projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 
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2. 

Czy infrastruktura (tereny 
inwestycyjne) powstała w okresie 
2007-2013 została w pełni 
zagospodarowana na danym 
terenie? 

Zgodnie z zapisami RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz SZOOP. Weryfikacja na podstawie informacji 
zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz dokumentach (potwierdzających pełne 
zagospodarowanie terenów powstałych w okresie 2007-2013). Brak lub niewystarczające 
udokumentowanie zagospodarowania terenów, oznacza niespełnienie kryterium.  

Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub 
poprawić projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

  
 

3. 

Czy Wnioskodawca deklaruje 
osiągnięcie wskaźnika rezultatu 
mającego na celu monitorowanie 
wykorzystania/zajęcia terenu 
inwestycyjnego? 

Zgodnie z zapisami RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz SZOOP. Weryfikacja kryterium następuje na 
podstawie informacji (deklaracji wraz z uzasadnieniem) zawartych we wniosku o 
dofinansowanie. Wnioskodawca zobligowany jest do  ujęcie adekwatnego wskaźnika rezultatu 
dotyczącego zajęcia/wykorzystania przedmiotowego terenu inwestycyjnego, dającego możliwość 
późniejszego monitorowania. Wartość wskaźnika musi zostać osiągnięta na koniec okresu 
kwalifikowalności tj. do 31 grudnia 2023r..  
Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub 
poprawić projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

   

4. 

Czy Wnioskodawca deklaruje, że 
utworzone tereny inwestycyjne 
zostaną przeznaczone dla sektora 
MŚP? 

Zgodnie z zapisami RPO WŚ 2014-2020 wykorzystanie/zasiedlenie całości lub części 
przygotowanych terenów inwestycyjnych /parków biznesowych przez duże przedsiębiorstwa 
będzie skutkować proporcjonalnym zmniejszeniem kwoty dofinansowania na poziomie projektu.  
 
Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub 
poprawić projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

   

5. 

Czy wydatki na wewnętrzną 
infrastrukturę komunikacyjną 
stanowią mniejszą część budżetu 
projektu? 

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa oraz SZOOP wydatki na wewnętrzną infrastrukturę 
komunikacyjną (np. zjazdy, drogi, place manewrowe, parkingi, chodniki) mogą być jedynie 
uzupełniającym elementem projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu 
inwestycyjnego (stanowią mniej niż 50% wartości kosztów kwalifikowanych).  
 
Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub 
poprawić projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 
Czy zapewniono otwarcie 
komunikacyjne terenów 
inwestycyjnych? 

 
Zgodnie z zapisami SZOOP. W ramach kryterium sprawdzane jest  czy zapewniony został dostęp 
komunikacyjny do terenów inwestycyjnych tzw. otwarcie komunikacyjne, a jakość infrastruktury 
dojazdowej umożliwia wykorzystanie powstałych terenów inwestycyjnych zgodnie z 
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przeznaczeniem. Planowane do utworzenia w ramach projektu drogi muszą być dostosowane  do 
ruchu pojazdów  o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. - warunek 
określony w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 2019r. w sprawie 
C-127/17. . Udostępnienie komunikacyjne może być zrealizowane ze środków własnych 
beneficjenta lub projektów komplementarnych finansowanych z innych źródeł. Weryfikacja 
kryterium nastąpi na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji aplikacyjnej. 
 
Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub 
poprawić projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

7 

Czy projekt wykazuje zdolność do 
adaptacji do zmian klimatu i 
reagowania na ryzyko 
powodziowe? 

Zdolność do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (w szczególności w obszarze zagrożenia 
powodziowego zgodnie z Mapą zagrożenia powodziowego i mapą ryzyka powodziowego  
http://mapy.isok.gov.pl/imap/). Wszelkie elementy infrastruktury zlokalizowane na obszarach 
zagrożonych powodzią (oceniana zgodnie z dyrektywą 2007/60/WE https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0060&from=PL ), powinny być 
zaprojektowane w sposób, który uwzględnia to ryzyko. Dokumentacja projektowa powinna 
wyraźnie wskazywać czy inwestycja ma wpływ na ryzyko powodziowe, a jeśli tak, to w jaki 
sposób zarządza się tym ryzykiem.  
 
Na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, Wnioskodawca może uzupełnić lub 
poprawić projekt w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełniania kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

 
 
 

Opis znaczenia kryteriów: 
C. KRYTERIA PUNKTOWE (Nie uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów powoduje odrzucenie projektu) 

 
Lp. 

Nazwa kryterium Definicja kryterium (informacja o zasadach oceny) 
Liczba 

punktów 
(1) 

Waga 
kryterium 

(2) 

Maksymalna 
liczba 

punktów 
(1x2) 

http://mapy.isok.gov.pl/imap/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0060&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0060&from=PL
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1. 
Powierzchnia przygotowanych 

terenów inwestycyjnych 

Przy ocenie kryterium pod uwagę będzie brana powierzchnia przygotowanych terenów 
inwestycyjnych. 
Najwyższą liczbę punktów otrzymają projekty o największych wartościach wskaźnika 
produktu dotyczącego powierzchni przygotowanych terenów inwestycyjnych Tj.: 
W przypadku projektów przewidujących utworzenie terenów inwestycyjnych o 
powierzchni: 
od 2 ha do 5 ha włącznie – 1 p. 
powyżej 5 ha do 10 ha włącznie – 2p. 
powyżej 10 ha – 3p. 

1-3  4 12 

2. 

Wpływ projektu na 

podniesienie atrakcyjności 

inwestycyjnej regionu 

Najwyższą liczbę punktów otrzymają projekty, które w dużym stopniu przyczynią się do 
pobudzenia rozwoju gospodarczego regionu. Pod uwagę zostanie wzięta planowana liczba 
podmiotów gospodarczych podejmujących inwestycje na przygotowanym terenie 
inwestycyjnym tj.: 
W przypadku projektów przewidujących wykorzystanie terenów inwestycyjnych przez:  
1 przedsiębiorstwo – 1 p. 
2 przedsiębiorstwa – 2 p. 
3 i więcej przedsiębiorstw – 3p. 

1-3 3 9 

3. 

Potencjał obszaru, na którym 

planowana jest lokalizacja 

terenów inwestycyjnych 

Projekt jest zlokalizowany na obszarze o wysokim potencjale rozwojowym ocenianym na 
podstawie wartości następujących wskaźników: 
1. odległość terenu inwestycyjnego od dużych aglomeracji miejskich (liczona od granicy 
miasta) powyżej 50 000 mieszkańców:  
> 50 km – 0 p. 
50 – 20 km – 2 p. 
< 20 km – 4 p. 
2. Dostępność infrastruktury technicznej, tj. prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna, 
światłowód - na planowanym do utworzenia terenie inwestycyjnym bądź w odległości do 50 
m od granicy działki (maksymalnie 5 punktów – każdy z ww. rodzajów mediów x 1 punkt). 

0-9 1 9 

4. 
Dostępność komunikacyjna 

terenu inwestycyjnego 

Przy ocenie kryterium preferowane będą inwestycje na terenach zlokalizowanych w bliskim 
sąsiedztwie znaczącej infrastruktury transportowej. Preferencjami objęte zostaną tereny 
zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie dróg krajowych i/lub terminali kolejowych 
rozumianych jako bezpośredni zjazd z drogi krajowej lub graniczą z terminalem kolejowym. 

1-2 3 6 

5. 
Kompleksowość i 

komplementarność projektu 

W ramach kryterium najwyżej zostaną ocenione projekty uwzględniające kompleksowe 
rozwiązania dla możliwości lokowania się biznesu i w pełni odpowiadające na potrzeby 
danego obszaru oraz komplementarne z innymi działaniami/operacjami. Projekt otrzyma po 
jednym punkcie za uwzględnienie każdego z poniższych elementów. 
Punktacja: 
1 pkt - zostanie zapewniona organizacja obsługi inwestora; 

0-3  2 6 
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1 pkt – przewidziano dodatkowe działania przyciągające potencjalnych inwestorów (np. 
lokalne zachęty podatkowe); 
1 pkt - przewidziano współpracę z instytucjami otoczenia biznesu (krajowymi, regionalnymi, 
lokalnymi). 
Punkty są sumowane w ramach kryterium. Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium 
wynosi 3. W przypadku braku informacji w ww. zakresie lub nie spełnienia powyższych 
warunków przyznaje się 0 punktów 

6. 
Rewitalizacyjny charakter 

projektu 

Preferowane będą projekty realizowane na terenach zdegradowanych, wymagających 
rewitalizacji. 
0 p. lokalizacja na terenach innych niż niżej wymienione; 
1 p. lokalizacja na terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji tzw. „brownfield” 
(np. poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych, popegeerowskich); 

0-1  6 6 

7. Termin realizacji projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega okres realizacji projektu. Preferowane będą projekty o 
najkrótszym okresie realizacji. 
Punktacja: 
0 pkt – okres realizacji projektu dłuższy niż 24 miesiące; 
1 pkt – okres realizacji projektu krótszy lub równy 24 miesiące od dnia złożenia wniosku; 

0-1 4 4 

8. 
Strategiczne znaczenie 

projektu dla danego obszaru 

W ramach kryterium pod uwagę brane będą uwarunkowania makroekonomiczne na terenie 
powiatu na którym realizowany będzie projekt tj.: 

1. Poziom bezrobocia – weryfikacja na podstawie danych WUP na dzień 31.12.2019r.  
1 punkt otrzymają inwestycje zlokalizowane na terenie powiatów o poziomie 
bezrobocia ≥ średniej wojewódzkiej; 

2. Poziom wynagrodzeń (Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w 2018 roku) – 
weryfikacja na podstawie danych GUS BDL za rok 2018 
1 punkt otrzymają inwestycje zlokalizowane na terenie powiatów o wartości 
wskaźnika ≤ średniej wojewódzkiej; 

3. Poziom przedsiębiorczości (Podmioty wg klas wielkości na 10 tys. mieszkańców w 

wieku produkcyjnym – ogółem) - weryfikacja na podstawie danych GUS BDL za rok 

2018 
1 punkt otrzymają inwestycje zlokalizowane na terenie powiatów o wartości 
wskaźnika ≤ średniej wojewódzkiej; 
Dodatkowy punkt otrzymają projekty zlokalizowane na terenie gmin, których 
siedziby znajdują się w miastach tracących funkcje społeczno – gospodarcze zgodnie 
z Opracowaniem Polskiej Akademii Nauk na potrzeby Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju  
https://www.power.gov.pl/media/66970/Delimitacja_miast_srednich_tracacych_fu
nkcje_spoleczno_gospodarcze_2.pdf. 
 

0-4 2 8 

https://www.power.gov.pl/media/66970/Delimitacja_miast_srednich_tracacych_funkcje_spoleczno_gospodarcze_2.pdf
https://www.power.gov.pl/media/66970/Delimitacja_miast_srednich_tracacych_funkcje_spoleczno_gospodarcze_2.pdf
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