Załącznik nr 11 do Regulaminu Konkursu
Kryteria wyboru projektów (kryteria
kryteria merytoryczne
merytoryczne) w ramach osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne
Działanie: 11.1 Aktywne włączenie,
czenie, w tym z my
myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu
zwi
szans na
zatrudnienie
Poddziałanie: 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagro
zagroŜonych
onych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem
instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn
Typ projektów: Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagro
zagroŜonych
onych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem
instrumentów aktywnej integracji.

KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020
2014

Kryteria zerojedynkowe

Lp.

1.

Nazwa kryterium

Zgodność wniosku z zapisami właściwej
Osi Priorytetowej RPO WiM 2014-2020 i
SZOOP RPO WiM 2014-2020 w
zakresie: typu projektu, wyboru grupy
docelowej, minimalnej i maksymalnej
wartości projektu oraz limitów i

Definicja kryterium

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność
zapisów zło
złoŜonego wniosku o dofinansowanie z
wymogami przewidzianymi dla danego
Działania/Poddziałania w ramach RPO WiM 2014
2014-2020
zawartymi w SZOOP RPO WiM 2014
2014-2020 w zakresie:

Opis znaczenia kryterium

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające
niespełniaj
przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo
oceny formalno-merytorycznej.
formalno
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ograniczeń w realizacji projektu.

• zgodności typu projektu z wykazem zawartym w
„Typach projektów” w SZOOP RPO WiM 2014-2020,
• zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem
zawartym w „Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy
wsparcia” w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile
dotyczy),
• zgodności z minimalną i maksymalną wartością
projektu wskazaną w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o
ile dotyczy),
• limitów i ograniczeń w realizacji projektów wskazanych
w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy).
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
warto
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowana b
będzie zgodność
poziomu cross
cross-financingu z limitem określonym dla
danego Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM
2014
2014-2020.

2.

3.

Poziom cross-financingu nie przekracza
dopuszczalnego poziomu określonego
w SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla
danego Działania/ Poddziałania.

Poziom środków trwałych (w tym crossfinancing) jako % wydatków
kwalifikowalnych nie przekracza
dopuszczalnego poziomu określonego

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające
niespełniaj
przedmiotowego kryterium są
odrzucane
cane na etapie oceny merytorycznej albo
oceny formalno-merytorycznej.
formalno

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
warto
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, Ŝe
kryterium „nie dotyczy” danego projektu.
Istnieje mo
moŜliwość dokonania warunkowej oceny
spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkur
konkursu nie
wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do
negocjacji w zakresie dotycz
dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.
W ramach kryterium weryfikowana b
będzie zgodność
poziomu środków trwałych (w tym cross-financing) z
limitem okre
określonym dla danego Działania/Poddziałania w

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające
niespełniaj
przedmiotowego kryterium są
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w SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla
danego Działania/ Poddziałania.

SZOOP RPO WiM 2014
2014-2020.

odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo
oceny formalno-merytorycznej.
formalno

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
warto
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, Ŝe
kryterium „nie dotyczy” danego projektu.
Istnieje mo
moŜliwość dokonania warunkowej oceny
spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie
wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do
negoc
negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.

4.

5.

Poziom wkładu własnego beneficjenta
jako % wydatków kwalifikowalnych jest
zgodny z poziomem określonym
w SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla
danego Działania/ Poddziałania.

Wartość kosztów pośrednich jest zgodna
z limitami określonymi w Regulaminie
konkursu.

W ramach kryterium weryfikowana b
będzie zgodność
poziomu wkładu własnego z limitem okre
określonym dla
danego Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM
2014
2014-2020.

Spełnienie kryterium jest konieczne
kon
do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające
niespełniaj
przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo
oceny formalno-merytorycznej.
formalno

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
warto
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Istnieje mo
moŜliwość dokonania warunkowej oceny
spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie
wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do
negocjacji w zakresie dotycz
dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność
poziomu kosztów po
pośrednich, wskazanych we wniosku o
dofinansowanie, jako % wydatków kwalifikowalnych, z
limitami okre
określonymi w Regulaminie konkursu na
podstawie zapisów zawartych w Wytycznych w zakresie
kwalifi
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójno
Spójności na lata
2014
2014-2020.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające
niespełniaj
przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo
oceny formalno-merytorycznej.
formalno
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Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
warto
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, Ŝe
kryterium „nie dotyczy” danego projektu.
Istnieje mo
moŜliwość dokonania warunkowej oceny
spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie
wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do
negocjacji w zakresie dotycz
dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.

6.

Zgodność projektu z zasadą równości
szans kobiet i męŜczyzn (w oparciu o
standard minimum).

W ramach kryterium weryfikowane b
będzie spełnienie
standardu minimum oceniane na podstawie 5 kryteriów
oceny okre
określonych w Wytycznych w zakresie realizacji
zasady równo
równości szans i niedyskryminacji, w tym
dos
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz
zasady równo
równości szans kobiet i męŜczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014
2014-2020.

Spełnienie kryterium jest konieczne
konieczn do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające
niespełniaj
przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo
oceny formalno-merytorycznej.
formalno

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
warto
wartości logicznej „tak” albo „nie”.

7.

Zgodność projektu z zasadą
zrównowaŜonego rozwoju.

W ramach kryterium weryfikowana b
będzie zgodność
projektu z zasad
zasadą zrównowaŜonego rozwoju, o której
mowa w art. 8 Rozporz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiaj
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Eur
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójno
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiaj
ustanawiające
przepisy ogólne dotycz
dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionaln
Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójno
Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj
uchylające

Spełnienie
łnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające
niespełniaj
przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo
oceny formalno-merytorycznej.
formalno
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rozporz
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
warto
wartości logicznych „tak” albo „nie”.

8.

Zgodność projektu z zasadą równości
szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.

W ramach kryterium weryfikowana b
będzie zgodność
projektu z zasad
zasadą równości szans i niedyskryminacji, o
której mowa w art. 7 Rozporz
Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójno
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiaj
ustanawiające
przepisy ogólne dotycz
dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójno
Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskie
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporz
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające
niespełniaj
przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo
oceny formalno-merytorycznej.
formalno

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
warto
wartości logicznych „tak” albo „nie”.

9.

Projekt jest zgodny z właściwym
prawodawstwem krajowym, w tym z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 nr
0 poz. 2164) (dodałam nowszy dziennik
ustaw)

W ramach kryterium weryfikowana b
będzie zgodność
projektu z prawodawstwem krajowym, w tym z ustaw
ustawą z
dnia 29 stycznia 20
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
((Dz. U. z 2015 nr 0 poz. 2164)

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające
niespełniaj
przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo
oceny formalno-merytorycznej.
formalno

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
warto
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Istnieje mo
moŜliwość dokonania warunkowej oceny
spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie
wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do
negocjacji w zakresie dotycz
dotyczącym warunkowo dokonanej
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oceny.
W ramach kryterium weryfikowana b
będzie zgodność
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu z zasadami
pomocy publicznej w odniesieniu do form wsparcia,
wydatków i grup docelowych, jak równie
równieŜ oceniana będzie
mo
moŜliwość udzielenia w ramach projektu pomocy de
minimis/pomocy publicznej, uwzgl
uwzględniając reguły ogólne
jej przyznawania oraz warunki jej dopuszczalno
dopuszczalności w
danym typie projektu.
10.

Zgodność projektu z zasadami pomocy
publicznej lub pomocy de minimis.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające
niespełniaj
przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo
oceny formalno-merytorycznej.
formalno

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
warto
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Istnieje mo
moŜliwość dokonania warunkowej oceny
spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie
wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do
negocjacji w zakresie dotycz
dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.
Zako
Zakończenie negocjacji z wynikiem pozytywnym oznacza:
-

11.

Negocjacje zakończyły się wynikiem
pozytywnym.

uznanie za spełnione zerojedynkowych kryteriów
obligatoryjnych, które w trakcie oceny merytorycznej
warunkowo uznane zostały za spełnione i/lub
przyznanie wyŜszej liczby punktów za spełnienie
punktowych kryteriów merytorycznych, która była
warunkowo przyznana przez oceniających.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające
niespełniaj
przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej
merytor
albo
oceny formalno-merytorycznej.
formalno

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
warto
wartości logicznej „tak”, „nie” lub „nie dotyczy”.
Kryterium b
będzie uznane za spełnione w przypadku
wprowadzenia do wniosku wszystkich wymaganych zmian
wskazanych przez oceniaj
oceniających w Kartach Oceny
Mer
Merytorycznej lub Formalnej-Merytorycznej (jeśli dotyczy)
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lub akceptacji przez IOK stanowiska Wnioskodawcy.

Kryteria punktowe

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

W ramach kryterium weryfikowana b
będzie adekwatność
doboru grupy docelowej do wła
właściwego celu
szczegółowego RPO WiM 2014
2014-2020 oraz jakość
diagnozy specyfiki tej grupy, w tym opis:
• istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów),
którzy zostaną objęci wsparciem w kontekście
zdiagnozowanej sytuacji problemowej,

1.

Adekwatność doboru grupy docelowej do
właściwego celu szczegółowego RPO
WiM 2014-2020 oraz jakość diagnozy
specyfiki tej grupy.

• potrzeb uczestników projektu w kontekście wsparcia,
które ma być udzielane w ramach projektu,
• barier, na które napotykają uczestnicy projektu,
• sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym
kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kart
kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu
konkursu.
Istnieje mo
moŜliwość dokonania warunkowej oceny
spełniania kryterium i skierowania projektu do negocjacji
we wskazanym w karcie oceny zakresie dotycz
dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.

Opis znaczenia kryterium

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Za spełnienie
speł
przedmiotowego kryterium moŜna
mo
uzyskać:
W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka:
max 25 pkt, przy czym przez spełnienie
przedmiotowego kryterium naleŜy
nale rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach
danego kryterium tj. 15 pkt.
pkt
W projektach,
ktach, które zawierają analizę ryzyka:
max 20 pkt, przy czym przez spełnienie
przedmiotowego kryterium naleŜy
nale rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach
danego kryterium tj. 12 pkt.
pkt
Projekty niespełniające
niespełniaj
przedmiotowego
kryterium są
s odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalnoformalno
merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą
b
w Karcie
oceny stanowiącej
stanowi
załącznik do Regulaminu
konkursu.
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W ramach kryterium weryfikowana b
będzie zgodność
projektu z wła
właściwym celem szczegółowym Priorytetu
Inwestycyjnego RPO WiM 2014
2014-2020 oraz adekwatność
doboru i opisu wska
wskaźników, źródeł oraz sposobu ich
pomiaru, w tym:

2.

Zgodność projektu z właściwym celem
szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego
RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność
doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz
sposobu ich pomiaru.

•

wskazanie celu projektu,

•

dobór i opis wskaźników realizacji celów,
(wskaźników rezultatu i produktu, w tym wskaźników
programowych i specyficznych),

•

wskazanie źródeł i sposobów pomiaru wskaźników.

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kart
kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje mo
moŜliwość dokonania warunkowej oceny
spełniania kryterium i skierowania projektu do negocjacji
we wskazanym w karcie oceny zakresie dotycz
dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania
przyznani dofinansowania. Za spełnienie
przedmiotowego kryterium moŜna
mo
uzyskać:
W projektach, które nie zawierają
zawieraj analizy ryzyka:
max 15 pkt, przy czym przez spełnienie
przedmiotowego kryterium naleŜy
nale rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach
danego kryterium
kryt
tj. 9 pkt.
W projektach, które
któr zawierają analizę ryzyka:
max 10 pkt, przy czym przez spełnienie
przedmiotowego kryterium naleŜy
nale rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach
danego kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające
niespełniaj
przedmiotowego
kryterium
erium są
s odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalnoformalno
merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą
b
w Karcie
oceny stanowiącej
stanowi
załącznik do Regulaminu
konkursu.

3.

Trafność opisanej analizy ryzyka
nieosiągnięcia załoŜeń projektu.

W ramach kryterium weryfikowana b
będzie trafność
opisanej analizy ryzyka nieosi
nieosiągnięcia załoŜeń projektu (o
ile dotyczy), w tym:
• sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemoŜliwi
osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu,
• sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji

Kryterium podlega ocenie wówczas, gdy wymóg
przedstawienia analizy ryzyka wskazano w
Regulaminie konkursu.
Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Za spełnienie
przedmiotowego kryterium moŜna
mo
uzyskać max
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(zajścia ryzyka),
• działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec
wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte,
aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka.
Ocena kryterium poleg
polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kart
kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje mo
moŜliwość dokonania warunkowej oceny
spełniania kryterium i skierowania projektu do negocjacji
we wskazanym w karcie oceny zakresie dotycz
dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.

W ramach kryterium weryfikowana b
będzie spójność zadań
przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz
trafno
trafność doboru i opisu tych zadań, w tym:
• szczegółowy opis i uzasadnienie potrzeby realizacji
zadań oraz racjonalność harmonogramu realizacji
projektu,

4.

Spójność zadań przewidzianych do
realizacji w ramach projektu oraz trafność
doboru i opisu tych zadań.

• przyporządkowanie wskaźników realizacji do
właściwego zadania,
• uzasadnienie wyboru Partnerów do realizacji
poszczególnych zadań (o ile dotyczy),
• sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość
rezultatów projektu (o ile dotyczy),
• trafność doboru wskaźników (w tym ich wartości
docelowej dla rozliczenia kwot ryczałtowych) i
dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile
dotyczy).

10 pkt, przy czym przez spełnienie
przedmiotowego kryterium naleŜy
nale rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach
danego kryterium tj. 6 pkt.
pkt
Projekty niespełniające
niespełniaj
przedmiotowego
kryterium są
s odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą
b
w Karcie
oceny stanowiącej
stanowi
załącznik do Regulaminu
konkursu.
Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania.
dofinansowa
Za spełnienie
przedmiotowego kryterium moŜna
mo
uzyskać max
20 pkt, przy czym przez spełnienie
przedmiotowego kryterium naleŜy
nale rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach
danego kryterium tj. 12 pkt.
pkt
Projekty niespełniające
niespełniaj
przedmiotowego
kryterium
ium są
s odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalnoformalno
merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą
b
w Karcie
oceny stanowiącej
stanowi
załącznik do Regulaminu
konkursu.
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Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kart
kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regula
Regulaminu konkursu.
Istnieje mo
moŜliwość dokonania warunkowej oceny
spełniania kryterium i skierowania projektu do negocjacji
we wskazanym w karcie oceny zakresie dotycz
dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.
W ramach kryterium weryfikowana b
będzie adekwatność
potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) oraz
sposobu zarz
zarządzania projektem, w tym opis:
• potencjału finansowego,
• posiadanego potencjału kadrowego oraz sposobu jego
wykorzystania w ramach projektu,

5.

Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i
Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu
zarządzania projektem.

• posiadanego potencjału technicznego, w tym
sprzętowego i warunków lokalowych,
• kadry zewnętrznej zaangaŜowanej do realizacji
projektu,
• struktury zarządzania projektem.
Ocen
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kart
kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Za spełnienie
przedmiotowego kryterium moŜna
mo
uzyskać max
10 pkt, przy czym przez spełnienie
przedmiotowego kryterium naleŜy
nale rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach
danego kryterium tj. 6 pkt.
pkt
Projekty niespełniające
niespełniaj
przedmiotowego
kryterium są
s odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalnoformalno
merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte
zaw
będą w Karcie
oceny stanowiącej
stanowi
załącznik do Regulaminu
konkursu.

Istnieje mo
moŜliwość dokonania warunkowej oceny
spełniania kryterium i skierowania projektu do negocjacji
we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.

6.

Adekwatność doświadczenia
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy)
do zakresu realizacji projektu oraz ich

W ramach kryterium weryfikowana b
będzie:
• adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Za spełnienie
przedmiotowego kryterium
kryte
moŜna uzyskać max
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potencjał społeczny

Partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji
projektu, w tym w zakresie tematycznym, jakiego dot.
projekt, na rzecz grupy docelowej, do której
skierowany będzie projekt oraz na określonym
terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu,
• opis potencjału społecznego Wnioskodawcy i
Partnerów (o ile dotyczy).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kart
kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje mo
moŜliwość dokonania warunkowej oceny
spełniania kryterium i skierowania projektu do negocjacji
we wskazanym w karcie oceny zakresie dotycz
dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.
W ramach kryterium weryfikowana b
będzie prawidłowość
bud
budŜetu projektu, w tym:
• racjonalność i efektywność wydatków projektu
(rozumiana jako relacja nakład/rezultat oraz rynkowość
kosztów) oraz kwalifikowalność wydatków,
• niezbędność wydatków do realizacji projektu i
osiągania jego celów,

7.

Prawidłowość budŜetu projektu.

• poprawność uzasadnień kosztów (o ile dotyczy).
• techniczna poprawność wypełnienia budŜetu projektu.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kart
kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje mo
moŜliwość dokonania warunkowej oceny
spełniania kryterium i skierowania projektu do negocjacji
we wskazanym w karcie oceny zakresie dotycz
dotyczącym

10 pkt, przy czym przez spełnienie
przedmiotowego kryterium naleŜy
nale rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach
danego kryterium tj. 6 pkt.
pkt
Projekty niespełniające
niespełniaj
przedmiotowego
kryterium są
s odrzucane na etapie oceny
merytorycznej
ycznej albo oceny formalnoformalno
merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą
b
w Karcie
oceny stanowiącej
stanowi
załącznik do Regulaminu
konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Za spełnienie
przedmiotowego kryterium moŜna uzyskać max
20 pkt, przy czym przez spełnienie
przedmiotowego kryterium naleŜy
nale rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach
danego kryterium tj. 12 pkt.
pkt
Projekty niespełniające
niespełniaj
przedmiotowego
kryterium są
s odrzucane na etapie oceny
merytorycznej
merytorycz
albo oceny formalnomerytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą
b
w Karcie
oceny stanowiącej
stanowi
załącznik do Regulaminu
konkursu.
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warunkowo dokonanej oceny.

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE

Lp.

1.

Nazwa kryterium

Okres realizacji projektu jest
nie krótszy niŜ 24 miesiące,
zaś okres wsparcia
uczestników/czek projektu
wynosi minimum 12 miesięcy
oraz wynika z ich
zdiagnozowanych potrzeb.

Definicja kryterium

Czas wsparcia poszczególnych
uczestników projektu wynosz
wynoszący minimum
12 miesięcy
ęcy jest niezb
niezbędny, aby zapewnić
odpowiedni ich poziom, intensywno
intensywność i
komplementarno
komplementarność. NaleŜy podkreślić, iŜ
grupa docelowa wskazana w SzOOP jest
grupą wymagaj
wymagającą specyficznego,
intensywnego i długotrwałego
oddziaływania.
Okres wsparcia rozpoczyna si
się w
momencie uczestnictwa w pierwszej formie
wsparcia. Przy czym nale
naleŜy zaznaczyć, Ŝe
do okresu wsparcia nie zalicza si
się procesu
rekrutacji.

Opis znaczenia kryterium

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

Spełnienie kryterium jest konieczne
do przyznania dofinansowania.
Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalnoformalno
merytorycznej.

TAK/NIE

Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu
saniu mu warto
wartości logicznych „tak”
albo „nie”.
Istnieje moŜliwo
moŜliwość dokonania warunkowej
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oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie konkursu nie wskazano
inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest
kierowany do negocjacji w zakresie
dotyczącym
cym warunkowo dokonanej oceny.
Weryfikacja spełnienia kryterium nast
nastąpi w
oparciu o zapisy tre
treści wniosku na etapie
oceny merytorycznej.

2.

Wskaźnik efektywności
społeczno-zatrudnieniowej
wynosi co najmniej:
 w odniesieniu do osób lub
środowisk zagroŜonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym – 56%, w tym
minimalny poziom
efektywności zatrudnieniowej
– 22%;
 w odniesieniu do osób o
znacznym stopniu
niepełnosprawności, osób z
niepełnosprawnością
intelektualną oraz osób z
niepełnościami sprzęŜonymi,
o ile projekt przewiduje udział
takich osób – 46%, w tym
minimalny poziom
efektywności zatrudnieniowej
– 12%.

Kryterium efektywno
efektywności społecznozatrudnieniowej, w rozumieniu Wytycznych
w zakresie realizacji przedsi
przedsięwzięć
w obszarze wł
włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków
rodków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na lata 2014
2014-2020,
mierzy efekty realizacji projektu wzgl
względem
uczestników. Składa si
się ona z wymiaru
społecznego i zat
zatrudnieniowego.
W wymiarze społecznym, oznacza ona
odsetek uczestników projektu, którzy po
zakończeniu
czeniu udziału w projekcie:
- dokonali post
postępu w procesie aktywizacji
społeczno-zatrudnieniowej
zatrudnieniowej np. poprzez
rozpoczęcie
ęcie nauki lub podj
podjęcie
wolontariatu lub
- podjęlili dalsz
dalszą aktywizację, która obrazuje
postęp
p w procesie aktywizacji społecznej.
W wymiarze zatrudnieniowym oznacza

Spełnienie kryterium jest konieczne
do przyznania dofinansowania.
Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalnoformalno
merytorycznej.

TAK/NIE
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ona odsetek uczestników projektu, którzy
po zakończeniu
ńczeniu udziału w projekcie podj
podjęli
zatrudnienie lub samozatrudnienie.
Kryterium efektywno
efektywności społecznozatrudnieniowej jest weryfikowane w
terminie 3 miesi
miesięcy od zakończenia udziału
w projekcie.
Wartość
ść wska
wskaźnika efektywności
społeczno-zatrudnieniowej
zatrudnieniowej (w tym
efektywności
ści zatrudnieniowej) ustalana jest
osobno dla:
1. osób lub śśrodowisk zagroŜonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym z wył
wyłączeniem osób o
znacznym stopniu niepełnosprawno
niepełnosprawności,
osób z niepełnosprawno
niepełnosprawnością
intelektualn
intelektualną oraz osób z
niepełnoś
niepełnościami sprzęŜonymi;
2. osób o znacznym stopniu
niepełnosprawno
niepełnosprawności, osób z
niepełnosprawno
niepełnosprawnością intelektualną oraz
osób z niepełno
niepełnościami sprzęŜonymi.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu warto
wartości logicznych „tak”
albo „nie”.
Istnieje moŜliwo
moŜliwość dokonania warunkowej
oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie konkursu nie wskazano
inaczej.
Po
o ocenie warunkowej projekt jest
kierowany do negocjacji w zakresie
dotyczącym
cym warunkowo dokonanej oceny.
Weryfikacja spełnienia kryterium nast
nastąpi w
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oparciu o zapisy tre
treści wniosku na etapie
oceny merytorycznej.

Interwencja w ramach Poddziałania
ukierunkowana jest na realizacj
realizację celów
Strategii EU2020 dotycz
dotyczących zatrudnienia
i zwalczania ubóstwa. Zgodnie ze
Strategią
ą Rozwoju Kraju 2020 walka z
wykluczeniem społecznym jest jednym z
celów działań w obszarze poprawy
spójności
ci społecznej i terytorialnej.

3.

Projekt przewiduje, Ŝe co
najmniej 20% uczestników
podejmie zatrudnienie.

Projekty realizowane w ramach
niniejszego Poddziałania przyczyniaj
przyczyniają się
do realizacji tych celów przynosz
przynosząc efekty
bezpośrednie
rednie lub po
pośrednie w dłuŜszej
perspektywie czasowej, ograniczaj
ograniczając
ryzyko przerywania aktywno
aktywności zawodowej
oraz ubóstwa
i wykluczenia społecznego.

Spełnienie kryterium jest konieczne
do przyznania dofinansowania.
Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalnoformalno
merytorycznej.

TAK/NIE

Wskaźnik
nik mierzony jest do 4 tygodni od
zakończenia
czenia przez uczestnika udziału w
projekcie.
Szczegółową metodologię pomiaru
wskaźnika
nika okre
określa Regulamin Konkursu.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu
aniu mu warto
wartości logicznych „tak”
albo „nie”.
Istnieje moŜ
moŜliwość dokonania warunkowej

str. 15

oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie konkursu nie wskazano
inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest
kierowany do negocjacji w zakresie
dotyczącym
cym warunkowo dokonanej oceny.
Weryfikacja spełnienia kryterium nast
nastąpi w
oparciu o zapisy tre
treści wniosku na etapie
oceny merytorycznej.

4.

Projekt przewiduje współpracę
w zakresie rekrutacji
uczestników z właściwym
terytorialnie ośrodkiem pomocy
społecznej lub powiatowym
centrum pomocy rodzinie oraz
informowanie właściwych
terytorialnie ośrodków pomocy
społecznej i powiatowych
centrów pomocy rodzinie
o udzielonych formach
wsparcia.

Nawiązanie
zanie współpracy z wła
właściwą
terytorialnie jednostk
jednostką pomocy społecznej
zagwarantowa
zagwarantować ma odpowiedni dobór
uczestników do projektu. Jednostki
organizacyjne pomocy społecznej maj
mają
kompleksową i aktualną wiedzę na temat
osób zagroŜ
zagroŜonych i/lub wykluczonych
społecznie zamieszkuj
zamieszkujących obszar
realizacji projektu. Ponadto nawi
nawiązanie
współpracy z o
ośrodkiem pomocy
społecznej lub powiatowym ce
centrum
pomocy rodzinie pozwoli na wła
właściwą
koordynację róŜnych form pomocy.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu warto
wartości logicznych „tak”
albo „nie”.
Istnieje moŜliwo
moŜliwość dokonania warunkowej
oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie kon
konkursu nie wskazano
inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest

Spełnienie kryterium jest konieczne
do przyznania dofinansowania.
Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalnoformalno
merytorycznej.

TAK/NIE
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kierowany do negocjacji w zakresie
dotyczącym
cym warunkowo dokonanej oceny.
Weryfikacja spełnienia kryterium nast
nastąpi w
oparciu o zapisy tre
treści wniosku na etapie
oceny merytorycznej.

5.

Projektodawca w okresie
realizacji projektu prowadzi
biuro projektu (lub posiada
siedzibę, filię, delegaturę,
oddział czy inną prawnie
dozwoloną formę
organizacyjną działalności
podmiotu) na terenie
Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Olsztyna z
moŜliwością udostępnienia
pełnej dokumentacji
wdraŜanego projektu oraz
zapewniające uczestnikom
projektu moŜliwość osobistego
kontaktu z kadrą projektu.

Lokalizacja biura projektu lub siedziby
Projektodawcy na terenie, którego dotyczy
projekt, wpłynie na sprawne nadzorowanie
przebiegu poszczególnych etapów
wdraŜania
ania oraz rozliczania projektu. W
przypadku realizacji projektu na terenie
kilku gmin, biuro projektu powinno by
być
prowadzone na terenie co najmniej jednej
z nich.

Spełnienie kryterium jest
est konieczne
do przyznania dofinansowania.
Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalnoformalno
merytorycznej.

Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu warto
wartości logicznych „tak”
albo „nie”.
TAK/NIE
Istnieje moŜl
moŜliwość dokonania warunkowej
oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie konkursu nie wskazano
inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest
kierowany do negocjacji w zakresie
dotyczącym
cym warunkowo dokonanej oceny.
Weryfikacja spełnienia kryterium nast
nastąpi
na
a etapie oceny merytorycznej w oparciu o
deklaratywne zapisy tre
treści wniosku i w
okresie realizacji projektu. Wnioskodawca
jest zobowią
zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w
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sposób czytelny i nie budz
budzący wątpliwości.

Posiadanie takiego do
doświadczenia przez
wnioskodawc
wnioskodawcę lub partnera/-ów
wymagane jest ze wzgl
względu na specyfikę
wskazanej grupy docelowej i mo
moŜe dać
gwarancję
ę efektywnego, celowego i
gospodarnego wykorzystania środków
przeznaczonych na wdra
wdraŜanie działań.

6.

Wnioskodawca lub partner ma
co najmniej 12 - miesięczne
doświadczenie w prowadzeniu
działalności w obszarze
pomocy i integracji społecznej,
rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób
niepełnosprawnych lub rynku
pracy, na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego.

Spełnienie kryterium jest konieczne
do przyznania dofinansowania.
Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalnoformalno
merytorycznej.

Kryterium weryfikowane na podstawie
zapisu wniosku, w którym nale
naleŜy zawrzeć
stosowną
ą informacj
informację.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu warto
wartości logicznych „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, Ŝe kryterium „nie
dotyczy” danego projektu.

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Istnieje moŜliwo
moŜliwość dokonania warunkowej
oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie
aminie konkursu nie wskazano
inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest
kierowany do negocjacji w zakresie
dotyczącym
cym warunkowo dokonanej oceny.
Na etapie podpisywania umowy o
dofinansowanie na podstawie
dostarczonego zał
załącznika w postaci
dokumentu potwie
potwierdzającego cele
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działalności
ści (m.in. statut, KRS, wpis do
ewidencji działalno
działalności gospodarczej).
Jednostki samorz
samorządu terytorialnego oraz
jednostki organizacyjne pomocy
społecznej oraz instytucje rynku pracy ssą
zwolnione z przedstawiania ww. informacji.

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE STRATEGICZNE (OBLIGATORYJNE)

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Ocenie podlega
podlegać będzie, czy projekt
przyczyni się do realizacji przynajmniej

1.

Zgodność projektu ze Strategią
Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Olsztyna

jednego z tych celów Strategii Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, w
ramach których realizowane maj
mają być
projekty w formule ZIT.

Opis znaczenia kryterium

Spełnienie kryterium jest konieczne
do przyznania dofinansowania.
Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalnoformalno
merytorycznej.

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

TAK/NIE

Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu warto
wartości logicznej „tak”
albo „nie”.
Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE STRATEGICZNE (PUNKTOWE)
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Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Oceniany bę
będzie zasięg terytorialny
oddziaływania projektu.

1.

Zasięg oddziaływania projektu
na obszarze MOF Olsztyna.

Oceniane jest czy realizacja projektu ma
wpływ na obszary rewitalizacji,
wyznaczone w programach rewitalizacji
miast.
2.

3.

Zasięg oddziaływania projektu
na obszarze rewitalizacji.

Komplementarność projektu w
ramach Strategii MOF
Olsztyna.

Oceniana bę
będzie komplementarność
projektu

Opis znaczenia kryterium

Kryterium punktowe. Uzyskanie 0
punktów nie dyskwalifikuje z
moŜliwości uzyskania
dofinansowania. Punkty mają
charakter premiowy, a ich uzyskanie
zwiększa ogólna liczbę punktów
przyznanych dla projektu , a tym
samym moŜe prowadzić do
uplasowania projektu na wyŜszym
szym
miejscu listy rankingowej.
Kryterium punktowe. Uzyskanie 0
punktów nie dyskwalifikuje z
moŜliwości uzyskania
dofinansowania. Punkty mają
charakter premiowy, a ich uzyskanie
zwiększa ogólna liczbę punktów
przyznanych dla projektu , a tym
samym moŜe prowadzić do
uplasowania projektu na wyŜszym
szym
miejscu listy rankingowej.
Kryterium punktowe. Uzyskanie 0
punktów nie dyskwalifikuje z
moŜliwości uzyskania
dofinansowania. Punkty mają
charakter premiowy, a ich uzyskanie

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

• projekt oddziałuje na 1 gminę:
0 pkt
• projekt oddziałuje na więcej niŜ
jedną gminę: 5 pkt
• projekt oddziałuje na cały
obszar MOF Olsztyna: 10 pkt

• projekt obejmuje obszar
rewitalizowany:10 pkt
• projekt nie obejmuje obszaru
rewitalizowanego: 0 pkt

• projekt jest kontynuacją
projektu/ów realizowanego/ych
na obszarze MOF w
perspektywie finansowej 20072013: 1 pkt
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zwiększa ogólna liczbę punktów
przyznanych dla projektu , a tym
samym moŜe prowadzić do
uplasowania projektu na wyŜszym
szym
miejscu listy rankingowej.

• projekt jest powiązany z
projektem/ami realizowanym/i
na obszarze MOF w
perspektywie finansowej 20142020: 1 pkt
• projekt jest częścią
zintegrowanego
przedsięwzięcia wskazanego w
Strategii MOF Olsztyna: 1 pkt

Oceniany bę
będzie stopień realizacji w
projekcie wska
wskaźników produktu zawartych
w Strategii MOF Olsztyna.

- liczba punktów za kryterium jest równa:

4.

Stopień realizacji wskaźników
Strategii miejskiego obszaru
funkcjonalnego Olsztyna

wp1 wp 2 wpx
+
+
P = ws1 ws 2 wsx * 30
x

Kryterium punktowe. Uzyskanie 0
punktów nie dyskwalifikuje z
moŜliwości uzyskania
dofinansowania. Punkty mają
charakter premiowy, a ich uzyskanie
zwiększa ogólna liczbę punktów
przyznanych dla projektu , a tym
samym moŜe prowadzić do
uplasowania projektu na wyŜszym
szym
miejscu listy rankingowej.

Projekt moŜe uzyskać od 0 do 30
pkt

P – liczba punktów
wp – wartość wskaźnika produktu do
osiągnięcia
ęcia w ramach projektu
ws – wartość wskaźnika produktu dla całej
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Strategii MOF Olsztyna
x – ilość badanych wska
wskaźników
30 – maksymalna liczba punktów do
zdobycia w ramach kryterium
0 pkt – projekt nie realizuje Ŝadnego
wskaźnika
nika produktu
30 pkt – projekt realizuje w 100% warto
wartości
wskaźników
ników produktu*
* liczba punktów nie zmienia si
się w
przypadku przekroczenia 100%
wartości
ci wska
wskaźnika produktu.
Oceniany bę
będzie stopień realizacji w
projekcie wska
wskaźników rezultatu
bezpośredniego
redniego zawartych w Strategii
MOF Olsztyna.

5.

Stopień realizacji wskaźników
Strategii miejskiego obszaru
funkcjonalnego Olsztyna

wp1 wp 2 wpx
+
+
ws
1
ws
2
wsx * 20
P=
x
P – liczba punktów

Kryterium punktowe. Uzyskanie 0
punktów nie dyskwalifikuje z
moŜliwości uzyskania
dofinansowania. Punkty mają
charakter premiowy, a ich uzyskanie
zwiększa ogólna liczbę punktów
przyznanych dla projektu , a tym
samym moŜe prowadzić do
uplasowania projektu na wyŜszym
szym
miejscu listy rankingowej.

Projekt moŜe uzyskać od 0 do 20
pkt

wp – wartość wskaźnika rezultatu
bezpośredniego
redniego do osi
osiągnięcia
w ramach projektu
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ws – wartość wskaźnika rezultatu
bezpośredniego
redniego dla całej Strategii MOF
Olsztyna
x – ilość badanych wska
wskaźników
20 – maksymalna liczba punktów do
zdobycia w ramach kryterium
0 pkt – projekt nie realizuje Ŝadnego
wskaźnika
nika rezultatu bezpo
bezpośredniego
20 pkt – projekt realizuje w 100% warto
wartości
wskaźników
ników rezultatu
bezpośredniego*
redniego*
liczba punktów nie zmienia si
się w
przypadku przekroczenia 100% warto
wartości
wskaźnika
nika rezultatu bezpo
bezpośredniego.

moŜe mieć to zastosowanie, metodach jego pomiaru).
Definicja kryterium (tj. przede wszystkim informacji o zasadach jego oceny oraz, gdzie mo
Opis znaczenia kryterium ( np. informacji o tym czy spełnienie danego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania, czy spełnienie
danego kryterium jest stopniowalne, jaka wagęę w ostatecznej ocenie ma ocena danego kryterium.).
Ocena – określenie moŜliwych
liwych sposobów oceny – np. tak/nie/nie dotyczy, 0/1, max 5 pkt, itp.
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