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Lp.

KRYTERIUM

SKALA PUNKTOWA

PRZYZNANA
PUNKTACJA

UZASADNIENIE EKSPERTA

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE
Liczba punktów (P) za to kryterium jest równa:

1.

Stopień
realizacji
wskaźników
Strategii
rozwoju
ośrodka
subregionalnego Ełk

2.

Zasięg oddziaływania
projektu na
obszarze ZIT

3.

Komplementarność
projektu w
ramach strategii ZIT

Liczba punktów za to kryterium jest równa:
0 pkt - P= 0-9,9
35 pkt - P= 10,0-11,9
45 pkt - P= 12,0-13,9
55 pkt - P= 14 i powyżej
gdzie:
wp – wartość wskaźnik do osiągnięcia w ramach
projektu
ws – wartość wskaźnika dla całej strategii ZIT
x – ilość badanych wskaźników
A – maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach
tego kryterium
0 pkt - Projekt oddziałuje na jedną gminę
2 pkt - Projekt oddziałuje na cały obszar ZIT
1 pkt: Projekt jest kontynuacją projektu/ów
realizowanego/ych na obszarze ZIT w perspektywie
finansowej 2007-2013
1 pkt: Projekt jest częścią zintegrowanego
przedsięwzięcia wskazanego w Strategii ZIT
(uzupełnia lub jest uzupełniany przez projekty
finansowane z innych źródeł niż środki przeznaczone
dla ZIT)
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4.

Analiza popytu

5.

Efektywność kosztowa
zwiększenia
o 1 osobę oczekiwanej
liczby
odwiedzin w objętych
wsparciem
miejscach

6.

Poszerzenie oferty
kulturalnej i
poprawa jej jakości

W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
8 pkt – 1 kwartyl (najwyższe wartości)
6 pkt – 2 kwartyl
4 pkt – 3 kwartyl
2 pkt – 4 kwartyl (najniższe wartości).
8pkt- Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 50%
średniego kosztu (do 269 zł/szt. włącznie)
6pkt- Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub
równym 50% i niższym niż 75% średniego kosztu (od
270 do 404 zł/szt. włącznie)
4pkt- Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub
równym 75% i niższym niż 100% średniego kosztu (od
405 do 539 zł/szt. włącznie)
2 pkt-Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub
równym 100% i niższym niż 125% średniego kosztu (od
540 do 674 zł/szt. włącznie)
0pkt- Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub
równym 125% średniego kosztu (675 zł/szt. i więcej)
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
3. W wyniku realizacji projektu rozszerzona o nowe
elementy zostanie dotychczasowa oferta kulturalna, tj.:
2 pkt- oferta muzyczna
2 pkt- oferta teatralna
2 pkt oferta filmowa
2 pkt oferta wystawiennicza.
4. W wyniku realizacji projektu dotychczasowa oferta
kulturalna zostanie wzbogacona jakościowo poprzez:
2 pkt- zmianę sposobu udostepnienia/prezentacji
zasobów instytucji kultury w oparciu o innowacyjne
rozwiązania dotychczas nie stosowane w jednostce
1 pkt-wprowadzenie elementów budowania
świadomości i tożsamości
1 pkt-wprowadzenie elementów edukacji dotyczącej
kultury (np. warsztaty kreatywne)
Za spełnienie każdego z warunków punkty sumuje się.
W przypadku niespełnienia żadnego z powyższych
projekt otrzymuje 0 pkt.
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7.

8.

9.

10.

Wzrost zatrudnienia

Wpływ projektu
na rozwój oferty
turystycznej.

W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
0 pkt- do 1 etatu
2 pkt- pow. 1 do 2 etatów
3 pkt- pow. 2 do 3 etatów
4 pkt- pow. 3 do 4 etatów
5 pkt- pow. 4 do 6 etatów
6 pkt- pow. 6 etatów
Punkty będą przyznawane za spełnienie następujących
warunków:
1. Wykorzystanie wewnętrznych potencjałów regionu:
5 pkt – Wnioskodawca w sposób wiarygodny i rzetelny
wykazał, że realizacja projektu przyczyni się do
rozwijania lub dywersyfikacji oferty turystycznej
opartej na wykorzystaniu wewnętrznych potencjałów
regionu,
0 pkt – w przypadku stwierdzenia, że projekt nie spełnia
powyższego warunku;
2. Zdolność do funkcjonowania oferty turystycznej w
ciągu roku:
5 pkt – Wnioskodawca w sposób wiarygodny i rzetelny
wykazał, że oferta turystyczna udostępniana w ramach
projektu będzie dostępna dla potencjalnych odbiorców
niezależnie od warunków pogodowych, przez okres co
najmniej 6 miesięcy w ciągu roku,
0 pkt – w przypadku stwierdzenia, że projekt nie spełnia
powyższego warunku;

Punkty w ramach kryterium podlegają sumowaniu.
Ocenie podlega zadeklarowany przez Wnioskodawcę
poziom wkładu własnego wg
następującej punktacji
- pow. 0 do 2 % powyżej minimalnego poziomu wkładu
Poziom wkładu własnego własnego – 3 pkt
- pow. 2 do 4 % powyżej minimalnego poziomu wkładu
własnego – 4 pkt
- pow. 4 % powyżej minimalnego poziomu wkładu
własnego – 5 pkt
Kryterium punktuje projekty gotowe do realizacji, tj.:
Gotowość projektu do
0 pkt – gdy brak gotowości
realizacji
2 pkt – gdy projekt posiada pozwolenia/zgłoszenia na
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budowę
3 pkt – gdy projekt ma ogłoszone postępowania
przetargowe / upublicznione
zaproszenie do składania ofert (w trybie
konkurencyjnym)
4 pkt – gdy projekt ma wybranego wykonawcę robót
budowlanych i jest gotowy do realizacji, lub nie wymaga
żadnych pozwoleń i jest gotowy do realizacji

11.

Punkty w ramach kryterium nie sumują się.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
2 pkt – wprowadzone zostaną rozwiązania
organizacyjne, techniczne i technologiczne dotychczas
nie stosowane w jednostce,
Poprawa funkcjonowania 1 pkt – wprowadzone zostaną rozwiązania
poprawiające stan ochrony obiektów kultury np.
instytucji/infrastruktury
zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe
itp.
0 pkt – realizacja projektu nie wpływa na poprawę
funkcjonowania instytucji/infrastruktury.

12.

Wpływ na rozwiązanie
wszystkich
zdiagnozowanych
problemów
kluczowych
interesariuszy

13.

Realizacja kilku
komplementarnych
celów.

Za spełnienie każdego z warunków punkty sumuje się
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
0 pkt – projekt przyczynia się do rozwiązania
wybranych problemów kluczowych interesariuszy w
obszarze objętym projektem
1 pkt – projekt przyczynia się do rozwiązania
wszystkich zdiagnozowanych problemów kluczowych
interesariuszy w obszarze objętym projektem
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
0 pkt – projekt realizuje jeden cel
1 pkt – projekt realizuje kilka uzupełniających się celów
wymagających odrębnych działań.

SUMA:
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KRYTERIA MERYTORYCZNE PREMIUJĄCE

1.

W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
0 pkt – projekt nie wykorzystuje nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
1 pkt – dzięki projektowi przygotowane zostaną
systemy informatyczne i zwiększy się zdolność do ich
użytkowania i/lub nastąpi wykorzystanie usług
telekomunikacyjnych do przekazywania i zdalnego
przetwarzania informacji (np. wykorzystuje technologie
ICT do celów marketingu terytorialnego lub wpisuje się
w systemy informacji turystycznej innych podmiotów).
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
0 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie
zapewnili komunikację z interesariuszami projektu w
powyższy sposób
Zgodność projektu z
1 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy)
zasadami horyzontalnymi
zapewnili komunikacji z interesariuszami projektu w
wynikającymi z RPO
powyższy sposób
WiM 2014-2020.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
0 pkt – w projekcie nie przewidziano działań efektywnie
i 100 racjonalnie wykorzystujących zasoby naturalne i
stosujących rozwiązania przyjazne środowisku
1 pkt – w projekcie przewidziano nowoczesne,
energooszczędne rozwiązania techniczne i
technologiczne zmniejszające koszty eksploatacyjne i
wpływ na środowisko, w tym wykorzystuje techniki
architektury bioklimatycznej (np. stosowanie jak
najmniej energii i niepowodowanie niepotrzebnych
uszkodzeń środowiska naturalnego, minimalizowanie
ilość odpadów, niestosowanie materiałów z
zagrożonych gatunków lub obszarów, szczególne
traktowanie zieleni i życia fauny, wykorzystania wód
zewnętrznych (opadowych, roztopowych), likwidacja
źródeł hałasu, wibracji).
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W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
0 pkt – w zamówieniach realizowanych/ planowanych
do realizacji w ramach projektu nie wskazano, czy
wśród kryteriów wyboru oferentów będą kryteria
odnoszące się do kwestii społecznych
1 pkt – w zamówieniach realizowanych/ planowanych
do realizacji w ramach projektu zobowiązano się do
stosowania kryteriów odnoszących się do kwestii
społecznych, w tym zatrudnienia osób z
niepełnosprawnościami

2.

Doświadczenie
w realizacji podobnych
projektów.

3.

Komplementarność
projektu.

4.

Wykorzystanie innych
źródeł finansowania.

Projekt może otrzymać od 0 do 1 pkt:
0 pkt – wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie
posiadają doświadczenia w realizacji podobnych
projektów lub przedsięwzięć
1 pkt – wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy)
zrealizowali (zakończyli i rozliczyli) przynajmniej jeden
podobny projekt lub przedsięwzięcie współfinansowane
ze środków europejskich od roku 2007.
Projekt może otrzymać od 0 do 6 pkt.
1 pkt – projekt jest realizowany w partnerstwie lub innej
formie współpracy,
2 pkt – projekt jest końcowym elementem
wypełniającym
ostatnią
lukę
w
istniejącej
infrastrukturze na danym obszarze,
1 pkt – projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty
bądź rezultaty innego projektu,
1 pkt – projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą
funkcję, dzięki czemu w pełni wykorzystywane są
możliwości istniejącej infrastruktury,
1 pkt – projekt łącznie z innymi projektami jest
wykorzystywany przez tych samych użytkowników.
Projekt może otrzymać od 0 do 1 pkt:
0 pkt – projekt nie wykorzystuje innych źródeł
finansowania działań w projekcie niż wkład własny,
unijny, kredyty i pożyczki,
1 pkt – w projekcie wykorzystano inne źródła
finansowania działań w projekcie niż wkład własny,
unijny, kredyty i pożyczki.
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5.

Obszary Strategicznej
Interwencji /
program rewitalizacji

6.

Wpływ na działania
regionotwórcze

W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
0 pkt – jeżeli obszar realizacji projektu nie znajduje się
na terenie OSI „Obszary wymagające restrukturyzacji i
rewitalizacji” i nie stanowi elementu spójnej koncepcji
zmierzającej do kompleksowej rewitalizacji obszaru
wyznaczonego w programie rewitalizacji,
2 pkt – jeżeli projekt realizowany jest na terenie OSI
„Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji”.
i/lub w dokumentacji wykazano, że projekt stanowi
element spójnej koncepcji zmierzającej do
kompleksowej rewitalizacji obszaru wyznaczonego w
programie rewitalizacji.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
0 pkt – instytucja kultury nie prowadzi działań
regionotwórczych wpływających na poprawę lub
budowę więzi z regionem
1 pkt – instytucja kultury prowadzi działania
regionotwórcze wpływające na poprawę lub budowę
więzi z regionem
SUMA:

Osoba sprawdzająca:
Data :
Podpis:
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