Załącznik nr 14 do Regulaminu
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z 23 sierpnia 2016 r.

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących wyboru projektów w ramach
Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Analiza popytu

2.

Wpływ projektu
na rozwój oferty
turystycznej

Definicja kryterium
Ocenie będzie podlegać prognozowany wzrost popytu na
usługi produkowane przez zrealizowany projekt, liczony jako
procentowy wzrost liczby odwiedzających wspartą
infrastrukturę w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu
w stosunku do ostatniego roku przed realizacją projektu.
Analiza popytu została przeprowadzona w sposób poprawny i
jest wiarygodna (została wykonana na bazie wiarygodnych
źródeł szacowanej liczby dodatkowych odwiedzających –
poparta jest wynikami badań własnych, zleconych lub ogólnie
dostępnych):
0 pkt - brak wzrostu;
4 pkt - wzrost do 5% włącznie
8 pkt wzrost powyżej 5% do 10% włącznie
12 pkt - wzrost powyżej 10%
Kryterium służy preferowaniu przedsięwzięć ze względu na
przewidywany wpływ efektów danego projektu na rozwój oferty
turystycznej w regionie.
Punkty będą przyznawane za spełnienie następujących
warunków:

Opis znaczenia kryterium

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania.
Za spełnienie tego kryterium projekt może
otrzymać od 0 do 12 pkt (maksymalnie)

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania.
Za spełnienie tego kryterium projekt może
otrzymać od 0 do 10 pkt (maksymalnie)

1. Wykorzystanie zasobów naturalnych regionu:
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5 pkt – Wnioskodawca w sposób wiarygodny i rzetelny
wykazał, że realizacja projektu przyczyni się do rozwijania lub
dywersyfikacji oferty turystycznej opartej na zasobach
naturalnych regionu, np. posiada porozumienia z innymi
podmiotami
pozwalające zaoferować mu kompleksowe i komplementarne
usługi, z których będą
mogli korzystać klienci (np. aktywnego wypoczynku,
powiązanie z ofertami kulturalnymi, produktami turystycznymi
itp.),
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 5 miesięcy w ciągu
roku,
0 pkt –w przypadku stwierdzenia, że projekt nie spełnia
powyższego warunku;

3.

Wpływ na
bezpieczeństwo
użytkowników, jakość
użytkowania,
oszczędność zasobów
oraz skomunikowanie
ze szlakami
komunikacyjnymi

Punkty w ramach kryterium podlegają sumowaniu.
W ramach kryterium weryfikowane będzie zaplanowanie w
projekcie działań zwiększających bezpieczeństwo
użytkowników, także rozwiązania wpływające na poprawę
jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników,
itp.

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania.
Za spełnienie tego kryterium projekt może
otrzymać od 0 do 5 pkt (maksymalnie).

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:
2 pkt – projekt wpisuje się lub wykorzystuje Destination
Management System (systemu
zarządzania turystyką) jako skuteczny system dystrybucji, w
celu umożliwienia sektorowi turystycznemu dotarcia z
produktem do rynku oraz ułatwienia procesu rezerwacji
różnych form wypoczynku za pośrednictwem Internetu
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2 pkt – Projekt obejmuje skomunikowanie wspartej
infrastruktury ze szlakami turystycznymi lub ciągami pieszymi
lub ciągami komunikacyjnymi umożliwiającymi dostęp m.in.
służbom ratunkowym lub obsłudze technicznej
1 pkt – Projekt obejmuje odpowiednie (przyjazne dla
użytkowników) zagospodarowanie terenu wokół obiektów
turystycznych i okołoturystycznych (m.in. budowa miejsc
parkingowych)
Punkty w ramach kryterium podlegają sumowaniu. Projekt
uzyskuje 0 pkt, jeżeli nie spełnia żadnego warunku.
Ocenie podlega zadeklarowany przez Wnioskodawcę poziom
wkładu własnego wg następującej punktacji:

4.

5.

6.

Poziom wkładu
własnego

Gotowość projektu do
realizacji

Wpływ na rozwiązanie
wszystkich
zdiagnozowanych
problemów
kluczowych
interesariuszy.

3 pkt - pow. 0 do 2 pkt proc. powyżej minimalnego poziomu
wkładu własnego
4 pkt - pow. 2 do 4 pkt proc. powyżej minimalnego poziomu
wkładu własnego
5 pkt - pow. 4 pkt proc. powyżej minimalnego poziomu wkładu
własnego
Kryterium punktuje projekty gotowe do realizacji, tj.:
0 pkt – gdy brak gotowości
2 pkt – gdy projekt posiada pozwolenia / zgłoszenia na
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
Punkty w ramach kryterium nie sumują się.
Weryfikowane będzie rozwiązanie przez projekt wszystkich
naglących problemów kluczowych interesariuszy.
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

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania.
Za spełnienie tego kryterium projekt może
otrzymać od 0 do 5 pkt (maksymalnie)

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania.
Za spełnienie tego kryterium projekt może
otrzymać od 0 do 4 punktów (maksymalnie)

Kryterium punktowe –przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania.
Za spełnienie tego kryterium projekt może
otrzymać od 0 do 1 pkt (maksymalnie)

3

zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy w
obszarze objętym projektem.

7.

Realizacja kilku
komplementarnych
celów.

Weryfikowane będzie realizowanie przez projekt kilku różnych,
ale uzupełniających się celów wynikających z analizy sytuacji
problemowej.
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:
0 pkt – projekt realizuje jeden cel
1 pkt – projekt realizuje kilka uzupełniających się celów
wymagających odrębnych działań.

Kryterium punktowe –przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania.
Za spełnienie tego kryterium projekt może
otrzymać od 0 do 1 pkt (maksymalnie)

Maksymalna liczba punktów: 38 pkt, 60% = 22,8 pkt

KRYTERIA MERYTORYCZNE PREMIUJĄCE
Lp.

Nazwa kryterium
Zgodność projektu z
zasadami
horyzontalnymi
wynikającymi z RPO
WiM
2014-2020.

1.

Definicja kryterium
Preferowane będą projekty spełniające zasady horyzontalne,
w szczególności:

- kryterium wykorzystania nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)

Opis znaczenia kryterium
Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest
konieczne do przyznania dofinansowania ale ma
charakter premiujący (przy czym przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania).
Kryterium premiuje wykorzystanie systemów informatycznych oraz
zdolności do użytkowania usług telekomunikacyjnych. 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. projekt wykorzystuje technologię ICT dla celów marketingu
terytorialnego dotyczącego całego obszaru danego terytorium
(kompleksowość), w tym wykorzystanie terytorialnych portali
tematycznych
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w celu prezentacji ofert o tym samym profilu).
- kryterium komunikacji z interesariuszami,

- efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów
naturalnych oraz stosowanie rozwiązań
przyjaznych środowisku

- kryterium stosowania klauzul społecznych w zamówieniach.

Kryterium premiuje budowanie dowolnej formy komunikacji,
kontaktu, wymiany informacji między osobami, instytucjami i
firmami na zasadzie partnerstwa, która zapewni ich aktywny udział
w przygotowaniu projektu oraz branie ich zdania pod uwagę
podczas podejmowania kluczowych decyzji dotyczących projektu.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
0 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie zapewnili
komunikacji z interesariuszami projektu w powyższy sposób.
1 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) zapewnili
komunikację z interesariuszami projektu w powyższy sposób.
Kryterium premiuje efektywne i racjonalne wykorzystywanie
zasobów
naturalnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku.
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:
0 pkt – w projekcie nie przewidziano działań efektywnie i
racjonalnie
wykorzystujących zasoby naturalne i stosujących rozwiązania
przyjazne
środowisku
1 pkt – w projekcie przewidziano działania w obszarze ochrony
środowiska
mające na celu generowanie większej wartości przy użyciu
mniejszej ilości
materiałów i zastosowaniu innego sposobu zużycia przyjaznego
środowisku.
Kryterium premiuje założone we wniosku o dofinansowanie
wykorzystanie
przy wyborze oferentów – obok jakości i ceny – także kryteriów
odnoszących się do kwestii społecznych ( dopuszczonych przez
prawo
zamówień publicznych).
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
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2.

Doświadczenie w
realizacji podobnych
projektów.

Weryfikowane będzie doświadczenie Wnioskodawcy i/lub
partnerów w realizacji podobnych projektów lub przedsięwzięć
współfinansowanych ze środków europejskich od roku 2007.

3.

Komplementarność
projektu.

Weryfikowana będzie komplementarność projektu z innymi
przedsięwzięciami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub
wybranych do realizacji i współfinansowanych ze środków
zagranicznych i polskich m.in. funduszy europejskich,
kontraktów wojewódzkich, dotacji celowych itp. od 2007 roku.
Premiowane będą tutaj również projekty realizowane
w partnerstwach i innych formach współpracy (na mocy:
porozumień, umów, listów intencyjnych), a także projekty
kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji
problemu na danym obszarze).

4.

Wykorzystanie innych
źródeł
finansowania

Weryfikowane będzie wykorzystanie innych źródeł
finansowania działań w projekcie niż wkład własny,
unijny, kredyty i pożyczki.

w
ramach projektu zobowiązano się do stosowania kryteriów
odnoszących się
do kwestii społecznych, w tym zatrudnienia osób z
niepełnosprawnościami
Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do
przyznania dofinansowania ale ma charakter premiujący (przy
czym przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości
uzyskania dofinansowania).
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:
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.
Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do
przyznania dofinansowania ale ma charakter premiujący (przy
czym przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości
uzyskania dofinansowania).
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty (punkty
sumują się 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.
Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do
przyznania dofinansowania ale ma charakter premiujący (przy
czym
przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania).
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:
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5.

Zgodność z planem
strategicznym
„Wielkie Jeziora
Mazurskie –
Strategia”

Weryfikowane będzie wpisywanie się w realizację co
najmniej jednego celu planu strategicznego „Wielkie
Jeziora Mazurskie – Strategia”. Wpisywanie się w
realizację celu oznacza wpływ na osiągnięcie co
najmniej jednego wskaźnika opisującego dany cel.

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
Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do
przyznania dofinansowania ale ma charakter premiujący (przy
czym
przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania).
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:
0 pkt – projekt nie wpisuje się w realizację żadnego celu planu
strategicznego „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”
1 pkt – projekt wpisuje się w realizację co najmniej jednego celu
planu
strategicznego „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW = 13
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