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WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE  

I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie 

zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  

2014-2020 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 69/797/15/V z dnia 22 grudnia 2015 r. (z późn. zm.) 

wprowadza się następujące zmiany: 

I. W Załączniku nr 3 Kryteria wyboru wraz z warunkami formalnymi, Kryteria wyboru projektów 

konkursowych w ramach Działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, osi priorytetowej Środowisko 

przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

dotychczasowa treść kryteriów merytorycznych – punktowych: 

Kryteria merytoryczne – Punktowe 

(wymagane minimum 50 % punktów) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. 

Wielkość RLM która 
w wyniku realizacji 
projektu zostanie 
przyłączona do 
wybudowanej / 
zmodernizowanej 
kanalizacji 

Równoważna liczba mieszkańców 
podłączona do sieci kanalizacji 
sanitarnej wybudowanej lub 
zmodernizowanej w ramach 
projektu w okresie do 1 roku po 
zakończeniu realizacji projektu. 
Oceny dokonuje się na podstawie 
dokumentacji aplikacyjnej 
przedłożonej przez Wnioskodawcę 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Projekt może otrzymać 1-8 punktów  
- 8 pkt – 501 RLM i powyżej 
- 7 pkt – 401-500 RLM  
- 6 pkt – 301 - 400 RLM 
- 5 pkt – 201 – 300 RLM 
- 4 pkt – 101 - 200 RLM 
- 3 pkt – 51 – 100 RLM 
- 2 pkt – 31-50 RLM 
- 1 pkt – 1-30 RLM 

2. 

Wskaźnik 
jednostkowych 
kosztów 
inwestycyjnych 

Całkowite nakłady inwestycyjne 
niezbędne do realizacji projektu 
wyrażone w zł/m3/d. 
Oceny dokonuje się na podstawie 
dokumentacji aplikacyjnej 
przedłożonej przez Wnioskodawcę 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Projekt może otrzymać 0-8 punktów: 
Przy zastosowaniu kryterium porównania 
wskaźnika dokonuje się wg następującego 
wzoru:  
(x/y)*8 pkt., gdzie „x” – to najniższy wskaźnik, 
natomiast „y” – to wskaźnik oceniany. 
W przypadku projektów obejmujących 
inwestycje w ramach różnych kodów zakresu 
interwencji wskaźnik jednostkowych kosztów 
inwestycyjnych w ramach jednego projektu 
należy wyliczyć osobno dla każdego kodu 
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zakresu interwencji 020, 021, 022 i przekazać 
ocenę zawierającą wyliczenia w tym zakresie. 
Dokładny opis sposobu weryfikacji kryterium 
został opisany w regulaminie. 
W ramach kryterium przewiduje się 
odstępstwo od jego założeń i zakresu,  
tj. dopuszcza się zmiany kwot wynikające  
z rozstrzygnięć postępowań publicznych 
 i konkurencyjności oraz dodatkowych zadań 
nie dających się przewidzieć na moment 
składania wniosku o dofinansowanie  
a niezbędnych do prawidłowej realizacji 
projektu. Zmiana w zakresie zgodnym  
z opisanym powyżej odstępstwem nie skutkuje 
zmianą oceny spełniania kryterium. 
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3. 

Wskaźnik kosztu 
inwestycyjnego na  
1 kg usuniętego 
ładunku BZT5 

Całkowite nakłady inwestycyjne 
niezbędne do osiągnięcia efektu 
ekologicznego. Wartość wskaźnika 
w zł/kg/d. 
Oceny dokonuje się na podstawie 
dokumentacji aplikacyjnej 
przedłożonej przez Wnioskodawcę 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Projekt może otrzymać 0-8 punktów: 
Przy zastosowaniu kryterium porównania 
wskaźnika dokonuje się wg następującego 
wzoru:  
(x/y)*8 pkt., gdzie „x” – to najniższy wskaźnik, 
natomiast „y” – to wskaźnik oceniany. 
W ramach kryterium przewiduje się 
odstępstwo od jego założeń i zakresu,  
tj. dopuszcza się zmiany kwot wynikające  
z rozstrzygnięć postępowań publicznych  
i konkurencyjności oraz dodatkowych zadań 
nie dających się przewidzieć na moment 
składania wniosku o dofinansowanie  
a niezbędnych do prawidłowej realizacji 
projektu. Zmiana w zakresie zgodnym  
z opisanym powyżej odstępstwem nie skutkuje 
zmianą oceny spełniania kryterium. 

4. 

Liczba osób która w 
wyniku realizacji 
projektu zostanie 
przyłączona do 
wybudowanej / 
zmodernizowanej 
sieci wodociągowej 

Liczba osób, która zostanie 
podłączona do sieci wodociągowej 
wybudowanej lub 
zmodernizowanej w ramach 
projektu w okresie do 1 roku po 
zakończeniu realizacji projektu. 
Oceny dokonuje się na podstawie 
dokumentacji aplikacyjnej 
przedłożonej przez Wnioskodawcę 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Projekt może otrzymać 1-6 punktów  
- 6 pkt – 501 osób i powyżej 
- 5 pkt – 301 - 500 osób 
- 4 pkt – 201 – 300 osób 
- 3 pkt – 101 - 200 osób 
- 2 pkt – 51 – 100 pkt 
- 1 pkt – 1- 50 osób 

5. 

Przygotowanie 
projektu – 
gotowość do 
realizacji inwestycji 

a) własność gruntów – należy 
rozumieć jako tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku 
zobowiązanego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych; 

b) wartość zadań inwestycyjnych 
posiadających pozwolenia na 
budowę w stosunku do wartości 
wszystkich zadań,  
w zaokrągleniu do pełnych 
procent (w sytuacji, gdy dla 
wszystkich zadań inwestycyjnych 
objętych projektem nie jest 
wymagane pozwolenie na 
budowę/inna właściwa decyzja 
zezwalająca na realizację 
inwestycji, projekt otrzymuje 
maksymalną liczbę punktów) , 

c) wartość kontraktów 
posiadających dokumentację 
przetargową lub zapytania 
ofertowe zawierające 
specyfikację dla danego 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Projekt może otrzymać 0-24 punktów: 
a) 2 pkt - uregulowana w 100% dla całego 
projektu 
b) 14 pkt – 86 – 100% 
     10 pkt – 71 – 85% 
       7 pkt – 56 – 70% 
       3 pkt – 40 - 55%  
       0 pkt – do 39% 
c) 8 pkt – 86 – 100%  
    6 pkt – 71 – 85% 
    4 pkt – 56 – 70% 
    2 pkt – 40 - 55%  
    0 pkt – do 39% 
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zamówienia niezbędne do 
wyboru potencjalnego 
wykonawcy w stosunku do 
całkowitej wartości projektu,  
w zaokrągleniu do pełnych 
procent. 

Kontrakt należy rozumieć jako 
kolejny etap lub element projektu 
(jako całości), który wymaga 
przeprowadzenia 
postępowania/zamówienia w trybie 
wyboru Prawo Zamówień 
Publicznych lub Konkurencyjność. 

6. 

Zgodność projektu  
z kierunkami działań 
wynikającymi ze 
Strategii rozwoju 
społeczno – 
gospodarczego 
województwa 
warmińsko – 
mazurskiego do 
roku 2025. 

Ocenie podlega opisana przez 
Wnioskodawcę we wniosku o 
dofinansowanie zgodność projektu 
z kierunkami działań wynikającymi 
ze Strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego do roku 
2025. 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. W ramach kryterium można 
przyznać następujące punkty: 
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność 
projektu wyłącznie z jednym kierunkiem 
działań opisanym w Strategii rozwoju 
społeczno-gospodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego do roku 2025 – 0 pkt 
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność 
projektu z więcej niż jednym kierunkiem 
działań opisanym w Strategii rozwoju 
społeczno-gospodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego do roku 2025 – 3 pkt 
Projekt może otrzymać od 0 do 3 punktów 
(maksymalnie). 

Maksymalna liczba punktów 57 pkt  

 

otrzymuje brzmienie: 

 

Kryteria merytoryczne – Punktowe 

(wymagane minimum 50 % punktów) 

 

Kryteria dotyczą następujących typów projektów, tj.: 

– budowa i modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej 

na sanitarną i deszczową), 

– budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia i stacje uzdatniania wody), 

z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi. 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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1. 

Wielkość RLM która 
w wyniku realizacji 
projektu zostanie 
przyłączona do 
wybudowanej / 
zmodernizowanej 
kanalizacji 

Równoważna liczba mieszkańców 
podłączona do sieci kanalizacji 
sanitarnej wybudowanej lub 
zmodernizowanej w ramach 
projektu w okresie do 1 roku po 
zakończeniu realizacji projektu. 

Oceny dokonuje się na podstawie 
dokumentacji aplikacyjnej 
przedłożonej przez Wnioskodawcę 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 

Projekt może otrzymać 1-8 punktów  
- 8 pkt – 501 RLM i powyżej 
- 7 pkt – 401-500 RLM  
- 6 pkt – 301 - 400 RLM 
- 5 pkt – 201 – 300 RLM 
- 4 pkt – 101 - 200 RLM 
- 3 pkt – 51 – 100 RLM 
- 2 pkt – 31-50 RLM 
- 1 pkt – 1-30 RLM 

2. 

Wskaźnik 
jednostkowych 
kosztów 
inwestycyjnych 

Całkowite wydatki kwalifikowalne 
niezbędne do realizacji projektu 
wyrażone w zł/m3/d. 

Oceny dokonuje się na podstawie 
dokumentacji aplikacyjnej 
przedłożonej przez Wnioskodawcę 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 

Projekt może otrzymać 0-8 punktów: 
Przy zastosowaniu kryterium porównania 
wskaźnika dokonuje się wg następującego 
wzoru:  
(x/y)*8 pkt., gdzie „x” – to najniższy wskaźnik, 
natomiast „y” – to wskaźnik oceniany. 

W przypadku projektów obejmujących 
inwestycje w ramach różnych kodów zakresu 
interwencji wskaźnik jednostkowych kosztów 
inwestycyjnych w ramach jednego projektu 
należy wyliczyć osobno dla każdego kodu 
zakresu interwencji 020, 021, 022 i przekazać 
ocenę zawierającą wyliczenia w tym zakresie. 
Dokładny opis sposobu weryfikacji kryterium 
został opisany w regulaminie. 

W ramach kryterium przewiduje się 
odstępstwo od jego założeń i zakresu,  
tj. dopuszcza się zmiany kwot wynikające  
z rozstrzygnięć postępowań publicznych  
i konkurencyjności oraz dodatkowych zadań 
nie dających się przewidzieć na moment 
składania wniosku o dofinansowanie  
a niezbędnych do prawidłowej realizacji 
projektu. Zmiana w zakresie zgodnym  
z opisanym powyżej odstępstwem nie skutkuje 
zmianą oceny spełniania kryterium. 
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3. 
Realizacja 
wskaźnika z ram 
wykonania 

Punkty przyznawane są gdy  
w ramach Projektu założono 
realizację minimum jednego 
wskaźnika specyficznego dla 
Działania 5.2 Gospodarka wodno-
ściekowa wskazanego w Ramach 
wykonania stanowiących załącznik 
do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Warmińsko Mazurskiego na lata 
2014-2020, tj.: 

- długość wybudowanej lub 
zmodernizowanej kanalizacji 
sanitarnej, 
- długość wybudowanej lub 
zmodernizowanej sieci 
wodociągowej. 

Oceny dokonuje się na podstawie 
dokumentacji aplikacyjnej 
przedłożonej przez Wnioskodawcę. 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 

Projekt może otrzymać 0 lub 3 punkty: 
- 3 pkt – Projekt realizuje wskaźnik z ram 
wykonania 
- 0 pkt – Projekt nie realizuje wskaźnika z ram 
wykonania 

 

4. 

Liczba osób która w 
wyniku realizacji 
projektu zostanie 
przyłączona do 
wybudowanej / 
zmodernizowanej 
sieci wodociągowej 

Liczba osób, która zostanie 
podłączona do sieci wodociągowej 
wybudowanej lub 
zmodernizowanej w ramach 
projektu w okresie do 1 roku po 
zakończeniu realizacji projektu. 

Oceny dokonuje się na podstawie 
dokumentacji aplikacyjnej 
przedłożonej przez Wnioskodawcę 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 

Projekt może otrzymać 1-6 punktów  
- 6 pkt – 501 osób i powyżej 
- 5 pkt – 301 - 500 osób 
- 4 pkt – 201 – 300 osób 
- 3 pkt – 101 - 200 osób 
- 2 pkt – 51 – 100 pkt 
- 1 pkt – 1- 50 osób 
 

5. 

Przygotowanie 
projektu – 
gotowość do 
realizacji inwestycji 

a) wartość zadań inwestycyjnych 
posiadających pozwolenia na 
budowę w stosunku do wartości 
wszystkich zadań, w 
zaokrągleniu do pełnych procent 
(w sytuacji, gdy dla wszystkich 
zadań inwestycyjnych objętych 
projektem nie jest wymagane 
pozwolenie na budowę/inna 
właściwa decyzja zezwalająca na 
realizację inwestycji, projekt 
otrzymuje maksymalną liczbę 
punktów), 

b) wartość kontraktów 
posiadających dokumentację 
przetargową lub zapytania 
ofertowe zawierające 
specyfikację dla danego 
zamówienia niezbędne do 
wyboru potencjalnego 
wykonawcy w stosunku do 
całkowitej wartości projektu,  

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 

Projekt może otrzymać 0-18 punktów: 
a) 10 pkt – 86 – 100% 
     8 pkt – 71 – 85% 
       6 pkt – 56 – 70% 
       3 pkt – 40 - 55%  
       0 pkt – do 39% 
b) 8 pkt – 86 – 100%  
    6 pkt – 71 – 85% 
    4 pkt – 56 – 70% 
    2 pkt – 40 - 55%  
    0 pkt – do 39% 



7 

  

w zaokrągleniu do pełnych 
procent. 

Kontrakt należy rozumieć jako 
kolejny etap lub element projektu 
(jako całości), który wymaga 
przeprowadzenia postępowania/ 
zamówienia w trybie wyboru Prawo 
Zamówień Publicznych lub 
Konkurencyjność. 

6. 

Zgodność projektu  
z kierunkami działań 
wynikającymi ze 
Strategii rozwoju 
społeczno – 
gospodarczego 
województwa 
warmińsko – 
mazurskiego do 
roku 2025. 

Ocenie podlega opisana przez 
Wnioskodawcę we wniosku  
o dofinansowanie zgodność 
projektu z kierunkami działań 
wynikającymi ze Strategii rozwoju 
społeczno-gospodarczego 
województwa warmińsko-
mazurskiego do roku 2025. 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. W ramach kryterium można 
przyznać następujące punkty: 

- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność 
projektu wyłącznie  
z jednym kierunkiem działań opisanym w 
Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 
województwa warmińsko-mazurskiego do 
roku 2025 – 0 pkt 

- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność 
projektu z więcej niż jednym kierunkiem 
działań opisanym w Strategii rozwoju 
społeczno-gospodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego do roku 2025 – 3 pkt 

Projekt może otrzymać od 0 do 3 punktów 
(maksymalnie). 

Maksymalna liczba punktów 46 pkt  

 

 

Kryteria merytoryczne – Punktowe 

(wymagane minimum 50 % punktów) 

 

Kryteria dotyczą następujących typów projektów, tj.: 

– budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych, 

– budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji związanych z gospodarką osadami ściekowymi. 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Cel inwestycji 

W ramach kryterium ocenie 
podlegać będzie wypełnienie przez 
aglomerację wymogów Dyrektywy 
91/271/EWG w zakresie 
funkcjonowania oczyszczalni 
ścieków. 

Oceny dokonuje się na podstawie 
dokumentacji aplikacyjnej 
przedłożonej przez Wnioskodawcę. 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 

Można przyznać maksymalnie 5 pkt: 
- podejmowane działania mają na celu 
osiągnięcie parametrów oczyszczonych 
ścieków zgodnych z wymogami Dyrektywy 
91/271/EWG – 5 pkt 
- podejmowane działania mają na celu zmianę 
przepustowości oczyszczalni ścieków i/lub 
mają na celu uporządkowanie gospodarki 
osadowej – 3 pkt 
- podejmowane działania mają na celu 
zmniejszenie jednostkowych kosztów 
eksploatacyjnych oczyszczalni – 1 pkt 
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Punkty nie sumują się. 

2. 

Wskaźnik 
jednostkowych 
kosztów 
inwestycyjnych 

Całkowite wydatki kwalifikowalne 
niezbędne do realizacji projektu 
wyrażone w zł/m3/d. 

Oceny dokonuje się na podstawie 
dokumentacji aplikacyjnej 
przedłożonej przez Wnioskodawcę. 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 

Projekt może otrzymać 0-8 punktów: 
Przy zastosowaniu kryterium porównania 
wskaźnika dokonuje się wg następującego 
wzoru:  
(x/y)*8 pkt., gdzie „x” – to najniższy wskaźnik, 
natomiast „y” – to wskaźnik oceniany. 

W ramach kryterium przewiduje się 
odstępstwo od jego założeń i zakresu,  
tj. dopuszcza się zmiany kwot wynikające  
z rozstrzygnięć postępowań publicznych  
i konkurencyjności oraz dodatkowych zadań 
nie dających się przewidzieć na moment 
składania wniosku o dofinansowanie  
a niezbędnych do prawidłowej realizacji 
projektu. Zmiana w zakresie zgodnym  
z opisanym powyżej odstępstwem nie skutkuje 
zmianą oceny spełniania kryterium. 
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3. 

Wskaźnik kosztu 
inwestycyjnego na  
1 kg usuniętego 
ładunku BZT5 

Całkowite wydatki kwalifikowalne 
niezbędne do osiągnięcia efektu 
ekologicznego. Wartość wskaźnika 
w zł/kg/d. 

Oceny dokonuje się na podstawie 
dokumentacji aplikacyjnej 
przedłożonej przez Wnioskodawcę 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 

Projekt może otrzymać 0-8 punktów: 
Przy zastosowaniu kryterium porównania 
wskaźnika dokonuje się wg następującego 
wzoru:  
(x/y)*8 pkt., gdzie „x” – to najniższy wskaźnik, 
natomiast „y” – to wskaźnik oceniany. 

W ramach kryterium przewiduje się 
odstępstwo od jego założeń i zakresu,  
tj. dopuszcza się zmiany kwot wynikające  
z rozstrzygnięć postępowań publicznych  
i konkurencyjności oraz dodatkowych zadań 
nie dających się przewidzieć na moment 
składania wniosku o dofinansowanie  
a niezbędnych do prawidłowej realizacji 
projektu. Zmiana w zakresie zgodnym  
z opisanym powyżej odstępstwem nie skutkuje 
zmianą oceny spełniania kryterium. 

4. 

Przygotowanie 
projektu – 
gotowość do 
realizacji inwestycji 

a)  wartość zadań inwestycyjnych 
posiadających pozwolenia na 
budowę w stosunku do wartości 
wszystkich zadań, w zaokrągleniu 
do pełnych procent (w sytuacji, 
gdy dla wszystkich zadań 
inwestycyjnych objętych 
projektem nie jest wymagane 
pozwolenie na budowę/inna 
właściwa decyzja zezwalająca na 
realizację inwestycji, projekt 
otrzymuje maksymalną liczbę 
punktów), 

b)  wartość kontraktów 
posiadających dokumentację 
przetargową lub zapytania 
ofertowe zawierające 
specyfikację dla danego 
zamówienia niezbędne do 
wyboru potencjalnego 
wykonawcy w stosunku do 
całkowitej wartości projektu,  
w zaokrągleniu do pełnych 
procent. 

 
Kontrakt należy rozumieć jako 
kolejny etap lub element projektu 
(jako całości), który wymaga 
przeprowadzenia 
postępowania/zamówienia  
w trybie wyboru Prawo Zamówień 
Publicznych lub Konkurencyjność. 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 

Projekt może otrzymać 0-18 punktów: 
 a) 10 pkt – 86 – 100% 
     8 pkt – 71 – 85% 
      6 pkt – 56 – 70% 
       3 pkt – 40 - 55%  
       0 pkt – do 39% 
b) 8 pkt – 86 – 100%  
    6 pkt – 71 – 85% 
    4 pkt – 56 – 70% 
    2 pkt – 40 - 55%  
    0 pkt – do 39% 
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5. 

Zgodność projektu  
z kierunkami działań 
wynikającymi ze 
Strategii rozwoju 
społeczno – 
gospodarczego 
województwa 
warmińsko – 
mazurskiego do 
roku 2025. 

Ocenie podlega opisana przez 
Wnioskodawcę we wniosku  
o dofinansowanie zgodność 
projektu z kierunkami działań 
wynikającymi ze Strategii rozwoju 
społeczno-gospodarczego 
województwa warmińsko-
mazurskiego do roku 2025. 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. W ramach kryterium można 
przyznać następujące punkty: 

- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność 
projektu wyłącznie  
z jednym kierunkiem działań opisanym  
w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 
województwa warmińsko-mazurskiego do 
roku 2025 – 0 pkt 

- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność 
projektu z więcej niż jednym kierunkiem 
działań opisanym w Strategii rozwoju 
społeczno-gospodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego do roku 2025 – 3 pkt 

Projekt może otrzymać od 0 do 3 punktów 
(maksymalnie). 

Maksymalna liczba punktów 42 pkt  

 

 

 


