Załącznik nr 13 do Regulaminu
naboru nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-002/16(…)
z 18 października 2016 r.

Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych wyboru projektów pozakonkursowych w ramach
Działania 6.2 dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
KARTA OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PUNKTOWYCH I PREMIUJĄCYCH WYBORU PROJEKTÓW

Nr wniosku: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lp.

KRYTERIUM

SKALA PUNKTOWA

PRZYZNANA
PUNKTACJA

UZASADNIENIE EKSPERTA

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE

Projekt może otrzymać od o do 12 pkt:

1.

Analiza popytu

•

brak wzrostu – 0 pkt;

•

wzrost do 5% włącznie - 4 pkt

•

wzrost powyżej 5% do 10% włącznie 8 pkt

•

wzrost powyżej 10% – 12 pkt;
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Projekt może otrzymać od o do 10 pkt:
1. Wykorzystanie zasobów naturalnych
regionu:
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 użytkownicy wspartej infrastruktury
(np. aktywnego wypoczynku, powiązanie z
ofertami kulturalnymi, produktami
turystycznymi itp.),

2.

Wpływ projektu
na rozwój oferty
turystycznej.

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;
Punkty w ramach kryterium podlegają
sumowaniu.
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3.

Projekt może otrzymać od 0 do 5 pkt
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
Wpływ na
2 pkt – Projekt obejmuje skomunikowanie
bezpieczeństwo
wspartej infrastruktury ze szlakami
użytkowników, jakość
turystycznymi lub ciągami pieszymi lub
użytkowania,
ciągami komunikacyjnymi
oszczędność zasobów
umożliwiającymi dostęp m.in. służbom
oraz skomunikowanie ze
ratunkowym lub obsłudze technicznej
szlakami
komunikacyjnymi
1 pkt – Projekt obejmuje odpowiednie
(przyjazne dla użytkowników)
zagospodarowanie terenu wokół
obiektów turystycznych i
okołoturystycznych (m.in. budowa
miejsc parkingowych)
0 pkt – nie spełnia żadnego warunku
Punkty w ramach kryterium podlegają
sumowaniu
Projekt może otrzymać od 0 do 5 pkt:

− pow. 0 do 2 pkt proc. powyżej minimalnego
poziomu wkładu własnego – 3 pkt

4.

Poziom wkładu
własnego

− pow. 2 do 4 pkt proc. powyżej minimalnego
poziomu wkładu własnego – 4 pkt
− pow. 4 pkt proc. powyżej minimalnego

poziomu wkładu własnego – 5 pkt
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Projekt może otrzymać od 0 do 4 pkt:

5.

Gotowość projektu do
realizacji.

4 pkt – gdy projekt ma wybranego wykonawcę
robót budowlanych i jest gotowy do
realizacji, lub nie wymaga żadnych
pozwoleń i jest gotowy do realizacji
3 pkt – gdy projekt ma ogłoszone
postępowania przetargowe /
upublicznione zaproszenie do składania
ofert (w trybie konkurencyjnym)
2 pkt – gdy projekt posiada
pozwolenia/zgłoszenia na budowę
0 pkt – gdy brak gotowości
Punkty w ramach kryterium nie sumują się.
Projekt może otrzymać od 0 do 1 pkt:

6.

Wpływ na rozwiązanie
wszystkich
zdiagnozowanych
problemów kluczowych
interesariuszy.

7.

Realizacja kilku
komplementarnych
celów.

1 pkt – projekt przyczynia się do rozwiązania
wszystkich zdiagnozowanych
problemów kluczowych interesariuszy
w obszarze objętym projektem
0 pkt – projekt przyczynia się do rozwiązania
wybranych problemów kluczowych
interesariuszy w obszarze objętym
projektem
Projekt może otrzymać od 0 do 1 pkt:
1 pkt – projekt realizuje kilka uzupełniających
się celów wymagających odrębnych
działań
0 pkt – projekt realizuje jeden cel
SUMA:
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