LISTA SPRAWDZAJĄCA
OCENA PROPOZYCJI PROJEKTU STRATEGICZNEGO
W RAMACH FEWiM
NAZWA PROJEKTU: …………………………………..
PODMIOT ZGŁASZAJĄCY: ………………………….
DATA WPŁYWU DO PR: …………………………....

OCENA FORMALNA

L.P.

WARUNEK

SPOSÓB WERYFIKACJI

TAK/NIE/ NIE
DOTYCZY

UWAGI

Weryfikacji podlega czy projekt strategiczny spełnia następujące warunki
formalne:

1.

1



został złożony w wyznaczonym przez Zarząd Województwa w
zaproszeniu terminie1



został złożony we właściwej formie (wersja papierowa i/lub
elektroniczna)



został wypełniony na właściwym wzorze formularza fiszki
projektowej

Warunki formalne

Po upływie terminu wyznaczonego w zaproszeniu przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokumenty pozostają bez rozpatrzenia.
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OCENA FORMALNA

L.P.

WARUNEK

SPOSÓB WERYFIKACJI


wszystkie rubryki formularza zostały wypełnione



został złożony przez adekwatne partnerstwo jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych instytucji publicznych operujące na
danym OSI wyznaczonym w SRWW-M lub departament w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie odpowiedzialny za przygotowanie i realizację regionalnej
polityki sektorowej



został podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji



dołączono dokument potwierdzający prawo do reprezentacji



dołączono projekt ponadlokalnej strategii rozwoju/programu
rozwoju przygotowanej/go dla OSI wskazanego w SRWW-M, z której
wynika (jeśli dotyczy)



dołączono opinię o zgodności koncepcji projektu z Programem
Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz
z rekomendacjami (jeśli dotyczy)

TAK/NIE/ NIE
DOTYCZY

UWAGI
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OCENA JAKOŚCIOWA

L.P.

WARUNKI OGÓLNE

SPOSÓB WERYFIKACJI

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

UWAGI

Weryfikacji podlega czy opis projektu strategicznego
wskazuje czy będzie realizowany w jednej z
następujących postaci:

1.



przedsięwzięcie obejmujące projekt zlokalizowany
punktowo lub liniowo,



przedsięwzięcie obejmujące wiązkę projektów
jednorodnych tematycznie,



przedsięwzięcie obejmujące projekt zintegrowany
w sensie przestrzennym i przedmiotowym.

Formuła projektu

Weryfikacji podlega czy wykazano strategiczny wpływ
projektu na rozwój województwa warmińskomazurskiego przynajmniej w dwóch z czterech
aspektów: społecznym, gospodarczym, środowiskowym,
przestrzennym.

2.

Strategiczny charakter
projektu

Weryfikacji podlega czy projekt:
–

wynika z ponadlokalnej strategii
rozwoju/programu rozwoju przygotowanej/go dla
OSI wskazanego w SRWW-M. (jeśli dotyczy)

w odniesieniu do projektów samorządu województwa
warmińsko-mazurskiego:
–

wynika ze SRWW-M i mieści się w kierunkach jej
działań.
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Weryfikacji podlega czy cel projektu służy osiąganiu
celu/ów strategicznych:
–

SRWW-M;

–

ponadlokalnej strategii rozwoju/programu
rozwoju obowiązującej/go na terenie danego OSI
(jeśli dotyczy);

–

regionalnych polityk sektorowych wyrażonych w
strategiach sektorowych/regionalnych programach
rozwoju obowiązujących dla całego województwa
(jeśli dotyczy).

Weryfikacji podlega czy opis projektu:
–

wskazuje na jego specyficzny charakter dla
obszaru objętego strategią
ponadlokalną/programem rozwoju na terenie
danego OSI, tzn. czy wywołuje zmianę jakościową
w rozwoju całego obszaru, czyli ma wpływ na
rozwój więcej niż jednej gminy (jeśli dotyczy);

–

wywołuje zmianę jakościową w rozwoju
województwa warmińsko-mazurskiego (jeśli
dotyczy).

Weryfikacji podlega czy opis projektu wskazuje sposób
rozwiązania określonego problemu lub wzmocnienia
zidentyfikowany potencjału.
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Weryfikacji podlega czy wskazano, że projekt
realizowany będzie w partnerstwie (jeśli dotyczy), tj.:
–

w przypadku partnerstw OSI – czy wskazano, że
realizowany będzie wspólnie przez uczestników
partnerstwa lub przez jednego partnera ale
uzgodniony jako istotny dla wszystkich partnerów
– interesariuszy ponadlokalnej strategii rozwoju;

–

w przypadku partnerstwa CITTASLOW – czy został
podzielony na podprojekty (projekty w rozumieniu
operacyjnym) realizowane przez poszczególnych
partnerów, jednak wytwarzające wspólny rezultat.

Weryfikacji podlega czy projekt prowadzi do osiągnięcia
oczekiwanych efektów interwencji i zmian
przestrzennych określonych dla danego OSI w SRWW-M.
Weryfikacji podlega czy projekt wnosi kluczowy wkład w
realizację celów programu regionalnego na lata 20212027 „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur”
L.P.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB WERYFIKACJI

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

UWAGI

Weryfikacji podlega czy w opisie projektu zawarto:

1.

Dojrzałość projektowa

–

cel/cele projektu

–

niezbędne z punktu widzenia ww. celów do
przeprowadzenia działania

–

zakładane efekty i proponowane wskaźniki

–

harmonogram realizacji projektu, w tym
przewidywaną datę jego rozpoczęcia i zakończenia
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–

informacje o gotowości projektu do realizacji, w
tym stan przygotowania studium wykonalności,
dokumentacji projektowej, decyzji, pozwoleń, itp.

–

szacunkową wartość projektu, w tym oczekiwane
dofinansowanie ze środków FEWiM

–

cele szczegółowe polityki spójności (określone w
rozporządzeniach odpowiednio dla EFRR i EFS+ na
okres 2021-2027), w jakie wpisuje się projekt

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca przedłożył
informacje o:

2.

3.

Potencjał instytucjonalny

Analiza ryzyka

–

zawiązaniu formalnej współpracy (powołaniu
stowarzyszenia, związku międzygminnego, itp.) –
jeśli dotyczy

–

zbudowanej strukturze instytucjonalnej typu
utworzenie zespołu projektowego, wyznaczenie
koordynatora integrującego współpracę całego
zespołu projektowego, odpowiedzialnego za
przygotowanie i realizację wspólnego personelu
zatrudnionego na potrzeby realizacji inwestycji).

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca zidentyfikował i
opisał czynniki, które mogą w znaczący sposób zakłócić
lub uniemożliwić realizację projektu oraz określił plan
działań związany z zarzadzaniem ryzykiem (działania
zapobiegawcze) i minimalizowaniem potencjalnych
zagrożeń.
Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca wskazał:

4.

–

Obszar Strategicznej Interwencji zgodnie ze
SRWW-M (jeśli dotyczy);

–

miejsce realizacji projektu wraz z mapą
przedstawiającą jego lokalizację.

Wymiar terytorialny
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5.

Inteligentne specjalizacje
województwa

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca wskazał
inteligentne specjalizacje zdefiniowane w SRWW-M, w
jakie wpisuje się w projekt (jeśli dotyczy).
Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca wskazał:

6.

7.

8.

Partnerstwo (jeśli dotyczy)

–

lidera i partnerów projektu,

–

planowany termin zawarcia umowy partnerstwa.

Terminowość

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca wskazał
planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie
projektu.

Wkład własny

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca oświadczył o
zapewnieniu wymaganego wkładu własnego do
projektu, jak również zapewnieniu środków na pokrycie
wydatków niekwalifikowalnych projektu.
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