Załącznik nr 4 do uchwały Nr 7/261/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 lutego 2020r.
Wyciąg z Załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań do SZOOP RPO, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą
Nr 7/261/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania SZOOP RPO WK-P na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów
Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu
Działanie: 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych
Priorytet Inwestycyjny: 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje (...)
Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
Schemat: Wsparcie rozwoju sfery B+R w przedsiębiorstwach

Kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia Kryterium

Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy) i przedmiotowe (dotyczące przedmiotu
projektu):
Ocenie podlega czy:
1) wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy)1 nie podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania
się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu do środków funduszy europejskich
na podstawie:
− art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
− art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),
− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r.

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

A. Kryteria Formalne

A.1

1

Niepodleganie wykluczeniu
z możliwości otrzymania
dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej

Ilekroć w poniższych kryteriach mowa jest o wnioskodawcy, należy przez to rozumieć zarówno wnioskodawcę oraz partnera, chyba że kryterium stanowi inaczej.

poz. 628 z późn. zm.),
2) na danym podmiocie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji
Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz
z rynkiem wewnętrznym,
3) dany podmiot nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 24 Wytycznych
dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych
znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE 2014 C 249/01),
4) przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości
uzyskania pomocy finansowej, o których mowa:
- w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre
rodzaje
pomocy
za
zgodne
z
rynkiem
wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 z późn. zm.) (dalej:
rozporządzenie KE nr 651/2014),
- w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) (dalej: rozporządzenie KE
nr 1407/2013),
- w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów
szczególnych
dotyczących
celu
„Inwestycje
na
rzecz
wzrostu
i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006) (Dz. Urz. UE L
347 z 20.12.2013, sprost. Dz. Urz. UE L330 z 3.12.2016),
5) projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z
art. 65 ust. 6 rozporządzenia 1303/20132, co oznacza że nie został on fizycznie ukończony lub w
pełni wdrożony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P
2014-2020, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane przez
Beneficjenta,
6) projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą
odzyskiwania
(w
rozumieniu
art.
71
rozporządzenia
1303/2013)
w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z
art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013.
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.
A.2

Miejsce realizacji
projektu

Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego w
rozumieniu art. 70 rozporządzenia 1303/2013.

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza

2
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L347 z 20.12.2013, str. 320 i nast. z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie 1303/2013).

odrzucenie wniosku)
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy na moment zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla
całości inwestycji (wszystkich kontraktów związanych z przebudową3 lub remontem4, dla których
jest wymagane) wnioskodawca:

A.3

Gotowość techniczna projektu
do realizacji

1.

przedłożył prawomocne zezwolenia na realizację inwestycji5 (jeżeli przedmiotem projektu
jest przebudowa wymagająca uzyskania takiej decyzji),

2.

dokonał zgłoszenia przebudowy/remontu niewymagających pozwolenia na
budowę/zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania oraz właściwy organ nie wniósł
sprzeciwu wobec ww. zgłoszenia (jeśli przedmiotem projektu są prace wymagające
dokonania zgłoszenia),

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie
kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy na moment zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu,
wnioskodawca oświadczył, że kwestia praw własności intelektualnej nie stanowi bariery do
realizacji agendy badawczej. Ponadto, w ramach kryterium ocenie poddane będą możliwości
dysponowania prawami własności intelektualnej, jeśli są niezbędne do przeprowadzenia
zaplanowanych w agendzie prac badawczo-rozwojowych.
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.

B. Kryteria merytoryczne – ogólne

B.1.

Trwałość operacji

Ocenie podlega, czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia
1303/2013.

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie
kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.2

Kwalifikowalność
wnioskodawcy

Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.
•
mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE
nr 651/2014 lub
•
duże przedsiębiorstwo (niespełniające kryteriów, o których mowa w załączniku I do
rozporządzenia KE nr 651/2014),

3

w rozumieniu art. 3 pkt. 7a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.; dalej: prawo budowlane).

4

w rozumieniu art. 3 pkt. 8 prawa budowlanego.

5

Pozwolenie na budowę/decyzja o zmianie sposobu użytkowania.

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

•

konsorcja przedsiębiorstw i ośrodków badawczych6.

W przypadku, gdy wnioskodawcą będzie duże przedsiębiorstwo ocenie podlegać będzie, czy
zapewni ono dyfuzję wyników prowadzonych prac B+R do gospodarki oraz czy wnioskodawca
opisał w jaki sposób tego dokona.
W przypadku projektów realizowanych w konsorcjum przedsiębiorstw i ośrodków badawczych,
podmiotem wiodącym w ramach projektu może być jedynie przedsiębiorstwo.
Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawskopomorskiego na moment zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu.
W przypadku, gdy wnioskodawca posiada oddział na terenie województwa kujawsko- pomorskiego,
należy przez to rozumieć wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do KRS oraz właściwością
miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko pomorskiego (samodzielnie
prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - adres stałego miejsca
wykonywania działalności gospodarczej musi znajdować się na terenie województwa kujawskopomorskiego.
W ramach projektu wsparcia nie uzyskają przedsiębiorstwa odpryskowe7 – nie dotyczy sytuacji, gdy
przedsiębiorstwo odpryskowe jest partnerem w ramach projektu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.3

Wybór partnera/ów
projektu został dokonany
zgodnie z obowiązującymi
przepisami

Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), w tym m.in. czy wybór
partnera/ów został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie
kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
B.4

6
7

Zgodność z prawem pomocy
publicznej/ pomocy de minimis

Ocenie podlega czy pomoc publiczna występująca w projekcie jest zgodna z:

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Zgodnie z definicją w Słowniczku SzOOP, przy czym nie może to być podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy.

Spółki:
• spin off - spółka prawa handlowego, w której spółka celowa utworzona przez jednostkę naukową lub badawczą w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii,
posiada swoje udziały. Spółka typu Spin-off jest zależna od organizacji macierzystej (np. uczelni wyższej) oraz formalnie z nią związana (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.).
• spin out - spółka prawa handlowego, w której pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny będący w stosunku pracy z jednostką naukową lub badawczą w celu komercjalizacji wyników badań naukowych,
innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, posiada swoje udziały. Spółka jest związana z wyżej wymienioną jednostką naukową lub badawczą umową w zakresie wykorzystania wyników prac intelektualnych.

−

−

−

−

art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 Regionalna pomoc inwestycyjna oraz zgodna z
rozporządzeniem Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1620) lub
art. 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe oraz
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe,
eksperymentalne
prace
rozwojowe
oraz
studia
wykonalności
w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. poz. 1075) lub
art. 28 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności oraz
zgodnie
z
rozporządzeniem
Ministra
Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie
innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2010) lub
rozporządzeniem KE nr 1407/2013 oraz z zasadami rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy projekt obejmuje:
1. Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego8 w przedsiębiorstwach,
2. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych9 przez przedsiębiorstwa lub konsorcja
przedsiębiorstw i ośrodków badawczych.
Realizacja typu projektu nr 1 wyłącznie z typem projektu nr 2.
B.5

Projekt jest zgodny z typami
projektów przewidzianymi do
wsparcia w ramach
poddziałania 1.2.1

W przypadku konsorcjów przedsiębiorstw i ośrodków badawczych wsparcie stworzenia lub rozwoju
zaplecza badawczo-rozwojowego nie może dotyczyć ośrodków badawczych (w tym m.in.
przedsiębiorstw odpryskowych czy uczelni).

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Prace badawczo-rozwojowe to: badania podstawowe, badania przemysłowe i eksperymentalne
prace rozwojowe lub ich dowolne połączenie.
Wsparcie na prowadzenie badań podstawowych jest wykluczone w przedmiotowym konkursie.

8

Dopuszcza się wyłącznie przebudowę lub remont w rozumieniu art. 3 pkt. 7a)-8 prawa budowlanego zakup środków trwałych, aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury oraz wartości
niematerialnych i prawnych, które służyć będą prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.
9
Należy pamiętać, że zgodnie z pkt. 19 ppkt. 9 opisu Poddziałania 1.2.1 w SzOOP warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy
lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzenia do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Komercjalizacja powinna nastąpić w okresie trwałości projektu.

Badania przemysłowe10 - oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu
zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub
usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług.
Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować
budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego
istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a
zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;
Eksperymentalne
prace
rozwojowe11 - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie
i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu
oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych
produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu
pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.
Badania zlecone (podwykonawstwa) mogą stanowić maksymalnie:
•
do 30% wartości kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na prace b+r w przypadku
realizacji łącznie typu projektu nr 1 i 2,
•
do 70% wartości kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na prace b+r w przypadku
realizacji wyłącznie typu projektu nr 2.
W ramach typu projektu nr 2 wyłączona jest możliwość realizacji prac badawczo rozwojowych na IX
poziomie gotowości technologicznej (etap pierwszej produkcji).12
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu Poddziałania 1.2.1, którym jest
zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

B.6

Cele projektu wspierają
realizację celów określonych w
poddziałaniu 1.2.1

W tym kontekście należy zbadać:
−
czy zaplanowane działania przełożą się wprost na podejmowanie aktywności badawczorozwojowej przez przedsiębiorstwa (podejmowanie badań przemysłowych/prac rozwojowych
we własnym zakresie oraz na zlecenie innych podmiotów, itp.),
−
czy zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą do
osiągnięcia celów poddziałania 1.2.1.

10

Zgodnie z art. 2 pkt 85) rozporządzenia KE nr 651/2014.

11

Zgodnie z art. 2 pkt 86) rozporządzenia KE nr 651/2014.

12

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Poziomy gotowości technologicznej TRL (Technology Readiness Levels) zostały określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu
zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2014 r. nr 18, poz. 91 z późn. zm.)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Ocenie podlega czy:
B.7

Wskaźniki realizacji projektu

-

wskaźniki realizacji (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz podano czas ich
osiągnięcia
zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu
wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu.

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Lista wskaźników obowiązujących w konkursie stanowi załącznik do Kryteriów wyboru projektów.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.8

B.9

Minimalna wartość
udzielonego wsparcia

Prawidłowość określenia
wkładu własnego

Ocenie podlega, czy wartość przyznanego wsparcia przekracza kwotę 2 mln zł.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega czy wkład własny wnioskodawcy stanowi:
−
nie mniej niż 45% w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej (zgodnie
z mapą pomocy regionalnej) - art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 oraz zgodnie z
rozporządzeniem Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów
operacyjnych
na
lata
2014-2020
(Dz.
U.
poz.
1416
z późn. zm.),
−
nie mniej niż 20% w przypadku pomocy na działalność badawczą, rozwojową
i innowacyjną (z zachowaniem pułapów określonych w zależności od statusu
przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonych badań) - art. 25 rozporządzenia KE
nr 651/2014 oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania
przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach
regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. poz. 1075),
−
nie mniej niż 50% dla MŚP i nie mniej niż 85% dla dużych przedsiębiorstw
w przypadku pomocy na innowacje procesowe i organizacyjne - art. 29 rozporządzenia KE
nr 651/2014 oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5
listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz
innowacje
procesowe
i
organizacyjne
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2010),

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

−

nie mniej niż 15 % w przypadku pomocy de minimis - rozporządzeniem KE
nr 1407/2013 oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

W sytuacji udzielenia pomocy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej wnioskodawca musi
wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzących ze
środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego
publicznego wsparcia finansowego.
Możliwa jednokrotna poprawa lub uzupełnienie projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy:
−
B.10

Wykonalność techniczna,
technologiczna i instytucjonalna
projektu

−
−
−

harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas
niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne do
realizacji tych procedur,
wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu,
zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny,
wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu.

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.11

Kwalifikowalność wydatków

Ocenie podlega, czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności, tj.
−
zostaną
poniesione
w
okresie
kwalifikowalności
wydatków
określonym
w Regulaminie konkursu obowiązującym dla danego naboru. Przy czym okres
kwalifikowalności powinien mieścić się w ramach czasowych określonych przez ministra
właściwego do spraw rozwoju regionalnego w wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
−
są zgodne z zasadami określonymi w ww. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
oraz
zapisami
dotyczącymi
kwalifikowalności
wydatków
określonymi
w Regulaminie konkursu,
−
zostały uwzględnione w budżecie projektu,
−
są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją projektu,
−
zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania
lepszych efektów z danych nakładów.
Ocenia podlega również czy łączna kwota wydatków kwalifikowalnych związanych bezpośrednio z
nabyciem nieruchomości nie przekracza 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Łączna kwota wydatków na przebudowę lub remont nie może przekraczać 50% kosztów
całkowitych projektu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE
dotyczącą zrównoważonego rozwoju (w szczególności minimalizowanie negatywnego wpływu
działalności człowieka na środowisko, w tym nakierowanych na spełnienie acquis13 w obszarze
środowiska) oraz czy projekt został przygotowany zgodnie z prawem dotyczącym ochrony
środowiska, w tym:

B.12

Zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju
i wymaganiami prawa ochrony
środowiska

-

-

ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1396 z późn. zm.),
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614
z późn. zm.),
ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn zm.).

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.13

Zgodność z zasadą równości
mężczyzn i kobiet oraz
niedyskryminacji

Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE, w tym z:
1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami14 poprzez weryfikację czy wszystkie nowe produkty projektów
(zasoby cyfrowe, środki trwałe i infrastruktura) finansowane ze środków polityki spójności będą
zgodne
z koncepcją
uniwersalnego
projektowania,
co oznacza co najmniej zastosowanie standardów dostępności dla polityki spójności na lata
2014-2020.

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

W przypadku obiektów i zasobów modernizowanych15 (przebudowa16) zastosowanie standardów
dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 jest obligatoryjne, o ile pozwalają na to
warunki techniczne i zakres prowadzonej modernizacji.

13

Acquis - dorobek prawny UE.
Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1172 z późn. zm.), a także
osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 poz. 1878 z późn. zm.).
15
W przypadku modernizacji dostępność dotyczy co najmniej tych elementów budynku, które były przedmiotem współfinansowania.
14

W przypadku projektów nieobjętych zakresem standardów dostępności dla polityki spójności 20142020 należy opisać zapewnienie możliwości samodzielnego użytkowania/skorzystania z produktów
projektów przez osoby z co najmniej jedną niepełnosprawnością.
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. W przypadku zasady równości szans kobiet i
mężczyzn,
projekt
wykazuje
pozytywny
lub
neutralny
wpływ.
O neutralności projektu można mówić tylko wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże
szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek
działań w zakresie spełnienia ww. zasady, a uzasadnienie to zostanie uznane przez instytucję
oceniającą projekt za trafne i poprawne.
W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami, ocenie podlega, czy wszystkie produkty projektów są dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności danego produktu projektu. O
neutralności produktu można mówić w sytuacji, kiedy wnioskodawca wykaże we wniosku o
dofinansowanie projektu, że dostępność nie dotyczy danego produktu na przykład z uwagi na brak
jego bezpośrednich użytkowników.
Ostateczna decyzja o neutralności danego produktu należy do Instytucji Zarządzającej.
W przypadku uznania, że produkt jest neutralny, projekt może być nadal zgodny z zasadą równości
szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Ocenie podlegać będzie zgodność z art. 7 rozporządzenia 1303/2013, oraz Wytycznymi
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych
na lata 2014-2020, w tym z załącznikiem nr 2 do niniejszych Wytycznych: Standardy dostępności dla
polityki spójności 2014-2020.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona
poprawnie, w szczególności czy:
B.14

Wykonalność finansowa
i ekonomiczna projektu

−

−

kondycja finansowa przedsiębiorstwa w okresie bezpośrednio poprzedzającym okres realizacji
projektu, w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości nie wskazuje na trudną sytuację
finansową przedsiębiorstwa,
prawidłowo wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

16
Przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów,
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

niekwalifikowalnych (np. środki własne będące w dyspozycji danej instytucji lub pozyskane
przez tą instytucję z innych źródeł tj. promesa, dopłata zwrotna, lokata bankowa z jasno
określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia środków)?,
przyjęte prognozy mają rynkowe uzasadnienie (np. wynikają z danych GUS, NBP, BGK, analizy
konkurencji),
poziom dofinansowania został ustalony poprawnie ,
wskazano wiarygodne źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków
niekwalifikowalnych,
przyjęte założenia analiz finansowych są realne,
w bilansie aktywa równają się pasywom,
wartość dotacji została prawidłowo ujęta w odpowiednich pozycjach bilansu, rachunku zysków
i strat oraz przepływach pieniężnych,
w środkach pieniężnych w bilansie nie ujęto ujemnej wartości gotówki,
czy kredyt (jeśli dotyczy) został podzielony na długoterminowy (powyżej 1 roku)
i krótkoterminowy (poniżej 1 roku),
uwzględniono zobowiązania wobec dostawców i budżetu państwa,
bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne są spójne i odpowiednio
z siebie wynikają,
w kalkulacji kosztów nie ma istotnych błędów rachunkowych,
analiza finansowa została przeprowadzona zgodnie z zasadami sporządzania takich analiz,
z analizy finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa wynika, że wnioskodawca zagwarantuje
trwałość projektu.

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.15

Zgodność dokumentacji
projektowej z SZOOP oraz
Regulaminem konkursu

Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie z
SZOOP obowiązującym na dzień przyjęcia kryterium (chyba, że kryteria zawężają postanowienia
SZOOP w zakresie danego poddziałania) oraz Regulaminem konkursu, w szczególności z Instrukcją
wypełniania wniosku w ramach RPO WK-P 2014-2020 na lata 2014-2020.
Weryfikacji podlega m.in. maksymalna/minimalna wartość projektu oraz maksymalna/minimalna
wartość wydatków kwalifikowanych projektu (jeśli dotyczy), maksymalny % poziom dofinansowania
UE oraz minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych (jeśli dotyczy).
IZ RPO ma możliwość doprecyzowania maksymalnej/minimalnej wartość projektu oraz
maksymalnej/ minimalnej wartość wydatków kwalifikowanych projektu (jeśli dotyczy),
maksymalnego % poziomu dofinansowania UE oraz minimalnego wkładu własnego beneficjenta
jako % wydatków kwalifikowanych (jeśli dotyczy) w Regulaminie konkursu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C. Kryteria merytoryczne szczegółowe
C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

C.1.1

Projekt wpisuje się w regionalną
strategię inteligentnej
specjalizacji.

Ocenie podlega czy projekt wpisuje się w zakres inteligentnych specjalizacji wskazanych
w dokumencie pn. „Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego –
charakterystyka obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020”, stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu.

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy roczny obrót / roczna suma bilansowa wnioskodawcy jest równy lub
wyższy od 20% całkowitych wydatków w projekcie (netto).
W celu spełnienia przedmiotowego kryterium, wnioskodawca musi wskazać obrót / roczną sumę
bilansową za ostatni zamknięty rok obrotowy.
C.1.2

Roczny obrót wnioskodawcy

W przypadku, gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą krócej niż rok musi wskazać
obrót / roczną sumę bilansową za zamknięte kwartały.

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

W przypadku projektów partnerskich roczny obrót wnioskodawcy należy rozpatrywać jako sumę
obrotów wnioskodawcy i partnerów zaangażowanych w projekt.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.3

Nakłady na B+R
w działalności gospodarczej

Ocenie podlega, czy wnioskodawca prowadził/będzie prowadził podatkową księgę przychodów i
rozchodów
lub
prowadził
księgi
rachunkowe
zgodnie
z ustawą
o rachunkowości w sposób umożliwiający wyodrębnienie w nich kosztów działalności badawczo rozwojowej17.

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.4

Komercjalizacja prac B+R

Ocenie podlega czy wnioskodawca oświadczył, że do upływu okresu trwałości projektu nastąpi
komercjalizacja wyników prac B+R18.
Wdrożenie może być sfinansowane ze środków własnych lub innego, zewnętrznego źródła
finansowania. Przerwanie realizacji przedsięwzięcia oraz rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R
nie skutkuje koniecznością zwrotu środków wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac

17

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

W sposób umożlwiający wyodrębnienie „kosztów kwalifikowalnych”, o których stanowi art. 1 pkt 5 oraz art. 2 pkt 5 ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem
innowacyjności (Dz. U. 2015 poz. 1767 ze zm.).
18
Komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników przedsięwzięcia w celu ich
wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

B+R okaże się, że dalsze prace nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników, bądź gdy po
zakończeniu prac B+R wdrożenie okaże się bezcelowe z ekonomicznego punktu widzenia.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe
Liczba punktów
możliwa do
uzyskania

Minimalna liczba
punktów niezbędna
do spełnienia
kryterium

0-5 według oceny

2 pkt

Ocenie podlega czy wnioskodawca przedstawił agendę badawczą, jej wpływ oraz zakres
oddziaływania.
W przypadku projektów realizowanych w ramach typu projektu nr 1, agenda badawcza winna być
realizowana z wykorzystaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu. Prace badawczorozwojowe realizowane w ramach agendy badawczej powinny dotyczyć innowacji produktowej lub
procesowej.

C.2.1

Wpływ i skala oddziaływania
agendy badawczej

Ocenie w szczególności podlegać będzie:
−
związek przedmiotu planowanych do przeprowadzenia prac B+R z ich potencjałem na
stworzenie przewagi konkurencyjnej oraz realnej perspektywy wzrostu firmy - 1 pkt
−
faktyczne nowatorstwo planowanych badań i ich rezultatów – 1 pkt
−
rezultaty badań i prac rozwojowych z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do
powstania nowych rozwiązań w skali krajowej - 1 pkt
−
rezultaty badań i prac rozwojowych z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do
powstania nowych rozwiązań w skali międzynarodowej - 2 pkt.
Z zastrzeżeniem, że jeżeli wyżej opisane rezultaty badań i prac rozwojowych są realizowane w
powiązaniu
z
typem
projektu
nr
1,
winny
być
one
realizowane
z wykorzystaniem wspartej infrastruktury B+R.
Agenda badawcza musi być spójna z opisem projektu i stanowić obligatoryjny załącznik do
wniosku o dofinansowanie projektu. Ewentualne zmiany agendy badawczej w trakcie realizacji i
trwałości projektu są możliwe, jednak nie powinny prowadzić do modyfikacji celu projektu.
Agenda badawcza obejmuje okres realizacji projektu. W przypadku realizacji projektu
w ramach typu nr 1, agenda badawcza oprócz okres realizacji projektu obejmuje także okres
trwałości projektu. Realizacja agendy badawczej przez wnioskodawcę może być monitorowana
w trakcie realizacji projektu oraz oceniana po jego zakończeniu (w okresie trwałości projektu).
Niezrealizowanie agendy badawczej przez wnioskodawcę może skutkować obowiązkiem
proporcjonalnego zwrotu dofinansowania.

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Wnioskodawca posiada lub zamierza zatrudnić wysoko wykwalifikowanych pracowników z
wyższym wykształceniem adekwatnym do planowanego zakresu prac badawczo-rozwojowych
przewidzianych w projekcie, zapewniających prawidłową realizację projektu.

0 – Nie
2 - Tak

Wnioskodawca posiada potencjał w zakresie zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi w
tym:
a) doświadczenie w zakresie zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi i stosowne
kwalifikacje osób pełniących w projekcie funkcje kierownicze,
b) adekwatny podział zadań i obowiązków pomiędzy osobami zaangażowanymi
w realizację projektu.

C.2.2

Potencjał wnioskodawcy, w tym
doświadczenie
w zarządzaniu i realizacji
projektów o podobnym
zakresie19

Oba warunki muszą być spełnione łącznie.

Suma
min. 2 pkt

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
1. Wnioskodawca posiada doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych
(samodzielnie lub na zlecenie):
−
przeprowadził skuteczny (zakończony wdrożeniem) transfer technologii20 z nauki do
gospodarki w okresie ostatnich 3 lat;
−
opracował i zgłosił do właściwego urzędu wynalazki, wzory przemysłowe i wzory użytkowe w
okresie ostatnich 3 lat;
lub
2. Wnioskodawca dysponuje nie będącą przedmiotem wsparcia aparaturą naukowo-badawczą i
innym wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
1 warunek spełniony – 2 pkt.
2 warunki spełnione - 4 pkt.
3 warunki spełnione – 6 pkt.

19

0 – Nie
2 - Tak

0–6
według oceny

Licząc do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ogłoszonego przez IZ RPO WK-P 2014-2020.
Rozumiany jako przekazywanie określonej wiedzy technicznej i organizacyjnej z związanej z nią know-how celem gospodarczego (komercyjnego) wykorzystania. Weryfikacja odbywa się poprzez przedstawienie
podpisanej umowy zezwalającej innemu podmiotowi na korzystanie z wynalazku (produkcję, modyfikacje, udoskonalenie, sprzedaż) lub umowy o przeniesieniu praw własności przemysłowej i know- how lub
wykazanie, że wnioskodawca uruchomił produkcję we własnym zakresie.

20

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega udział planowanych nakładów na prace
w planowanych kosztach operacyjnych wnioskodawcy ogółem:
−
do 2 % - 2 pkt.
−
powyżej 2 % do 4 % - 4 pkt.
−
powyżej 4 % - 6 pkt.

C.2.3

Efektywność finansowa
projektu

B+R

w

okresie

trwałości

Planowane
nakłady
na
prace
B+R
w
okresie
trwałości
sumujemy
i badamy relację do sumy kosztów w okresie trwałości ogółem, tzn. wartość planowanych
nakładów na prace B+R / wartość kosztów ogółem w przedsiębiorstwie * 100%.
Jako wartość kosztów ogółem w przedsiębiorstwie należy ująć pozycję B. Koszty działalności
operacyjnej z rachunku zysków i strat.

0–6
według oceny

n/d

0–3
według oceny

n/d

0 – Nie
3 – Tak

n/d

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku, gdy wartość dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

C.2.4

Udział środków wnioskodawcy
w finansowaniu projektu

Ocenie podlega udział środków własnych wnioskodawcy w kosztach kwalifikowalnych projektu.
Punkty otrzymają te projekty, w których wymagany minimalny wkład własny wynikający z zasad
udzielania pomocy publicznej lub innych przepisów (np. kryteria) jest wyższy o:
−
3 punkty procentowe - 1 pkt.
−
5 punktów procentowych - 2 pkt.
−
10 punktów procentowych - 3 pkt.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku, gdy wartość dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

C.2.5

Doświadczenie we współpracy z
ośrodkami badawczymi21

Ocenie podlega czy wnioskodawca posiada doświadczenie we współpracy z ośrodkami badawczymi.
Przyznanie punktów w przedmiotowym kryterium możliwe jest jedynie w przypadku, gdy
wnioskodawca załączy do wniosku o dofinansowanie projektu umowy o współpracy/ umowy
zlecenia /umowy o dzieło zawarte przed 31 grudnia 2019 r.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

21

Zgodnie z definicją z SzOOP.

Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku, gdy wartość dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

C.2.6

Promowanie ekoinnowacji

Ocenie podlega czy w ramach planowanego przedsięwzięcia wnioskodawca zakłada wdrożenie
ekoinnowacji, w tym nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności
poprzez zmniejszenie zużycia energii lub bardziej efektywne wykorzystanie surowców. Punkty
można przyznać pod warunkiem, że aspekt ekoinnowacji wynika bezpośrednio z analizy
innowacyjności przedstawionej przez wnioskodawcę.
Przez ekoinnowacje należy rozumieć innowacje, których wynikiem lub celem jest znaczący i
widoczny postęp w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie
negatywnego wpływu na środowisko, zwiększenie odporności na obciążenia środowiskowe lub
osiągnięcie
efektywniejszego
i
bardziej
odpowiedzialnego
korzystania
z zasobów naturalnych.

0 – Nie
1 – Tak

n/d

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku, gdy wartość dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.
Ocenie podlega czy projekt będzie realizowany przez partnerstwo przedsiębiorstw(w tym
przynajmniej jedno musi być z sektora MŚP) lub przewiduje współpracę wnioskodawcy z innym
przedsiębiorstwem z sektora MŚP.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.2.7

Współpraca przedsiębiorstw z
MŚP / ośrodkami badawczymi

0 – Nie
2 - Tak

Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku, gdy wartość dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

n/d

Ocenie podlega czy projekt jest realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw i ośrodków
badawczych.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

0 – Nie
2 - Tak

Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku, gdy wartość dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.
Przyznanie punktów lub pozytywna ocena kryterium może wymagać deklaracji wnioskodawcy dotyczącej zrealizowania określonych działań na etapie realizacji lub trwałości projektu.
Zobowiązanie takie może wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie projektu lub mieć formę oświadczenia. Niewywiązanie się z tych zobowiązań będzie skutkowało zwrotem całości lub
części otrzymanego dofinansowania.

Kryteria wyboru projektów
Działanie: 1.4 Wsparcie Rozwoju przedsiębiorczości
Poddziałanie: 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu
Priorytet: 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również
poprzez inkubatory przedsiębiorczości.
Cel szczegółowy: Lepsze warunki do rozwoju MŚP
Schemat: Profesjonalizacja IOB – tryb pozakonkursowy
Kryterium
Definicja kryterium

Opis znaczenia
Kryterium

Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy) i przedmiotowe (dotyczące przedmiotu projektu):
Ocenie podlega czy:
7) wnioskodawca
oraz
partnerzy
(jeśli
dotyczy)22
nie
podlegają
wykluczeniu
z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.),
8) na danym podmiocie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za
niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym,
9) dany podmiot nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 24 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i
restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE 2014 C 249/01),
10) przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa:
- w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 ze zm.) (dalej: rozporządzenie KE nr 651/2014),
- w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) (dalej: rozporządzenie KE nr 1407/2013),
- w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie
uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006) (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, sprost. Dz. Urz. UE L330 z 3.12.2016)),
11) projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia 1303/201323, co
oznacza że nie został on fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P
2014-2020, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane przez Beneficjenta,

Tak/nie
(niespełnienie
kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

A. Kryteria Formalne

A.1

22

Niepodleganie
wykluczeniu
z możliwości
otrzymania
dofinansowania
ze środków Unii
Europejskiej

Ilekroć w poniższych kryteriach mowa jest o wnioskodawcy, należy przez to rozumieć zarówno wnioskodawcę oraz partnera, chyba że kryterium stanowi inaczej.

12) projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71
rozporządzenia 1303/2013) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f)
rozporządzenia 1303/2013.
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.

A.2

Miejsce
realizacji
projektu

Ocenie podlega, czy projekt realizowany jest/będzie na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu art. 70 rozporządzenia
1303/2013.
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy na moment zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla całości inwestycji
związanych z budową lub robotami budowlanymi, dla których jest wymagane) wnioskodawca (jeśli dotyczy):

A.3

Gotowość
techniczna
projektu do
realizacji

Tak/nie
(niespełnienie
kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

(wszystkich kontraktów

1.

przedłożył prawomocne zezwolenia na realizację inwestycji24 (jeżeli przedmiotem projektu jest budowa wymagająca uzyskania takiej decyzji),

2.

dokonał zgłoszenia budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę/zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania oraz
właściwy organ nie wniósł sprzeciwu wobec ww. zgłoszenia (jeśli przedmiotem projektu są prace wymagające dokonania zgłoszenia).

Tak/nie /nie dotyczy
(niespełnienie
kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.
B. Kryteria merytoryczne – ogólne
B.1

B.2

Trwałość
operacji

Kwalifikowalnoś
ć wnioskodawcy

Ocenie podlega, czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia 1303/2013.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj. instytucję otoczenia biznesu25 wskazaną, na moment wezwania
do złożenia wniosku, w załączniku nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego do
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P.

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie
kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
Tak/nie
(niespełnienie
kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
B.3

Projekt jest
zgodny z typami

Ocenie podlega czy zaplanowane przedsięwzięcie kompleksowo wspiera wnioskodawcę i obejmuje następujące elementy:

Tak/nie
(niespełnienie

23
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L347 z 20.12.2013, str. 320 i nast.) (dalej: rozporządzenie 1303/2013).
24
Pozwolenie na budowę/ decyzja o zmianie sposobu użytkowania.
25

Powołaną przez jednostkę samorządu terytorialnego celem wspierania rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego.

projektów
przewidzianymi
do wsparcia w
ramach
działania/poddz
iałania

1.
2.
3.
4.

wsparcie infrastrukturalne i szkoleniowo-doradcze IOB w celu umożliwienia świadczenia
usług specjalistycznych lub usług
zaawansowanych26;
opracowanie standardów nowych usług obejmujące testowanie usług;
budowa sieci współpracy IOB dotyczącej innowacyjnej działalności gospodarczej w celu świadczenia zaawansowanych usług dla MŚP;
projekt grantowy zakładający wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, w szczególności w obszarze regionalnej inteligentnej specjalizacji,
poprzez świadczenie specjalistycznych usług przez instytucje otoczenia biznesu.

kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Usługa zaawansowana - prorozwojowa usługa doradcza mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej
przedsiębiorstwa (poziom operacyjny i strategiczny).
Cechy tej usługi:
− zidentyfikowanie potrzeb po stronie przedsiębiorcy;
− zaproponowanie sposobu jej zaspokojenia przez usługodawcę;
− dostosowanie sposobu świadczenia usługi do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy;
− zaangażowanie przedsiębiorcy i usługodawcy w powyższy proces;
− wykorzystanie specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania efektu rozwoju, poprzez bezpośrednie zaangażowanie osób o
odpowiednich kompetencjach.
Usługa specjalistyczna – posiada cechy usługi zaawansowanej oraz ma na celu wprowadzenie na rynek nowego lub istotnie ulepszonego produktu
(wyrobu, usługi), wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przejętych
przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsc pracy lub w stosunku z otoczeniem.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.4

26

Zgodność z
prawem
pomocy
publicznej

Ocenie podlega czy w projekcie wystąpi pomoc publiczna, a jeśli tak to czy zidentyfikowana pomoc publiczna jest zgodna z:
− art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 Regionalna pomoc inwestycyjna oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z
2018 poz. 1620),
− art. 18 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze
oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1417),
− art. 28 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2010),
− art. 56 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc na infrastrukturę lokalną oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208),
− jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia KE nr 1407/2013 oraz z zgodnie z zasadami rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 488).

Wsparcie infrastrukturalne dopuszczone wyłącznie w uzasadnionych przypadkach w połączeniu ze wsparciem szkoleniowo-doradczym IOB.

Tak/nie
(niespełnienie
kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

W przypadku, gdy pomoc publiczna nie występuje, ocenie podlega, czy wnioskodawca załączył do wniosku o dofinansowanie projektu opis
mechanizmu zapewniającego niewystąpienie pomocy publicznej na jego poziomie.
Ocenie podlega również czy wnioskodawca oświadczył, że pomoc publiczna udzielana na poziomie grantobiorcy będzie zgodna z rozporządzeniem
KE nr 1407/2013 oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de
minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).
Jednocześnie wnioskodawca, w przypadku realizacji projektu grantowego, oświadczył, że ocenie będzie podlegało, czy koszty kwalifikowalne
projektu grantobiorcy są zgodne z regulacjami pomocy de minimis.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy wkład własny wnioskodawcy wynosi27:
− nie mniej niż 45% w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej (zgodnie z mapą pomocy regionalnej),
− nie mniej niż 50% w przypadku usług doradczych na rzecz MŚP;
− nie mniej niż 50% w przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności;
− nie mniej niż 15% w przypadku pomocy na infrastrukturę lokalną,
− nie mniej niż 15 % w przypadku pomocy de minimis.

B.5

Prawidłowość
określenia
wkładu
własnego

W sytuacji udzielenia pomocy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej wnioskodawca musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25
% kosztów kwalifikowalnych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego
publicznego wsparcia finansowego.

Tak/nie
(niespełnienie
kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

W przypadku realizacji projektu grantowego ocenie podlega również czy Wnioskodawca oświadczył, że wkład własny grantobiorców będzie nie
mniejszy niż 5 %.
Na poziomie projektu wkład własny wnioskodawcy nie może być mniejszy niż 15% kosztów kwalifikowalnych.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.6

Zgodność
projektu z
zasadą
zrównoważoneg
o rozwoju i

Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE dotyczącą zrównoważonego rozwoju (w szczególności
minimalizowanie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko, w tym nakierowanych na spełnienie acquis28 w obszarze środowiska)
oraz czy projekt został przygotowany zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska, w tym:
− ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Tak/nie
(niespełnienie
kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

27 W tym co najmniej 0,5% wartości wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu stanowią środki prywatne. Przez środki prywatne należy rozumieć wkład własny wnioskodawcy, który nie nosi znamion środków
publicznych w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej (np. kredyt komercyjny, dochody własne z działalności gospodarczej).
28
Acquis - dorobek prawny UE.

wymaganiami
prawa ochrony
środowiska

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),
− ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),
− ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.),
− ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu Poddziałania 1.4.2 którym jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP.

B.7

Cele projektu
wspierają
realizację celów
określonych w
poddziałaniu
1.4.2

W tym kontekście należy zbadać czy:
− zaplanowane działania przełożą się na rozwój sektora MŚP lub wzrost zaawansowanych lub specjalistycznych usług świadczonych przez IOBy na
rzecz przedsiębiorców lub
− zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą do osiągnięcia celów działania,
− projekt przyczyni się do rozwoju gospodarczego obszaru objętego Programem.

Tak/nie
(niespełnienie
kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.8

Wskaźniki
realizacji celów
projektu

Ocenie podlega, czy:
− wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia,
− wskaźniki realizowane w projekcie są zgodne ze wskaźnikami wynikającymi z załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą
instytucję w ramach trybu pozakonkursowego do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P,
− wskaźniki zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu,
− wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu.
Lista wskaźników obowiązujących w konkursie stanowi załącznik do Kryteriów wyboru projektów.

Tak/nie
(niespełnienie
kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.9

Wykonalność
techniczna,
technologiczna i
instytucjonalna
projektu

Ocenie podlega, czy:
− harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne
okoliczności niezbędne do realizacji procedur,
− wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu,
− zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny,
− wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu.

Tak/nie
(niespełnienie
kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.10

Kwalifikowalnoś
ć wydatków

Ocenie
podlega,
czy
wydatki
wskazane
w
projekcie
spełniają
warunki
kwalifikowalności,
tj.
− zostały/ną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków określonym w Regulaminie konkursu obowiązującym dla danego naboru. Przy
czym okres kwalifikowalności powinien mieścić się w ramach czasowych określonych w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju

Tak/nie
(niespełnienie
kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

−
−
−
−
−

regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
są zgodne z zasadami określonymi w ww. wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz zapisami dotyczącymi kwalifikowalności
wydatków określonymi w Regulaminie konkursu,
zostały uwzględnione w budżecie projektu,
są
niezbędne
do
realizacji
celów
projektu
i
zostaną
poniesione
w
związku
z realizacją projektu,
zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
koszty związane ze wsparciem infrastruktury nie mogą przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.11

B.12

29

Uzasadnienie,
racjonalność i
adekwatność
planowanych
wydatków
kwalifikowalnyc
h związanych z
infrastrukturą

Zgodność z
zasadą równości
mężczyzn i
kobiet oraz
niedyskryminacj
i

W przypadku projektów infrastrukturalnych ocenie podlega czy infrastruktura stanowi element szerszego projektu polegającego na profesjonalizacji
oraz rozwoju specjalistycznych/ zaawansowanych usług dla przedsiębiorstw przy łącznym spełnieniu następujących warunków:
− działalność IOB wpisuje się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji,
− IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do wsparcia w ramach przedsięwzięcia29,
− przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych (co najmniej 25 % w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej),
− przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury o podobnym profilu zlokalizowanej w danej lub sąsiadującej gminie, chyba, że limit
dostępnej ofert został wyczerpany.

Tak/nie/ nie dotyczy
(niespełnienie
kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE, w tym z:
3. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
4. Zasadą
równości
szans
i
niedyskryminacji,
w
tym
dostępności
dla
osób
z niepełnosprawnościami30 poprzez weryfikację czy wszystkie nowe produkty projektów (zasoby cyfrowe, środki trwałe i infrastruktura)
finansowane ze środków polityki spójności będą zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, co oznacza co najmniej zastosowanie
standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020.

Tak/nie
(niespełnienie
kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

W przypadku obiektów i zasobów modernizowanych31 (przebudowa32, rozbudowa33) zastosowanie standardów dostępności dla polityki spójności na
lata 2014-2020 jest obligatoryjne, o ile pozwalają na to warunki techniczne i zakres prowadzonej modernizacji.
W przypadku projektów nieobjętych zakresem standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 należy opisać zapewnienie możliwości

Strategia/plan wykorzystanie infrastruktury może stanowić element lub załącznik do strategii biznesowej.
Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), a także
osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2019r. poz. 1172 z późn. zm.).
31 W przypadku modernizacji dostępność dotyczy co najmniej tych elementów budynku, które były przedmiotem współfinansowania.
32 Przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów,
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
33
Rozbudowa to powiększenie, rozszerzenie budowli, obszaru już zabudowanego, dobudowywanie nowych elementów.
30

samodzielnego użytkowania/skorzystania z produktów projektów przez osoby z co najmniej jedną niepełnosprawnością.
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. W przypadku zasady równości szans kobiet i mężczyzn, projekt wykazuje pozytywny lub
neutralny wpływ. O neutralności projektu można mówić tylko wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie,
dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady, a uzasadnienie to zostanie uznane przez
instytucję oceniającą projekt za trafne i poprawne.
W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, ocenie podlega, czy wszystkie
produkty projektów są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności danego produktu projektu. O neutralności produktu można mówić w sytuacji,
kiedy wnioskodawca wykaże we wniosku o dofinansowanie projektu, że dostępność nie dotyczy danego produktu na przykład z uwagi na brak jego
bezpośrednich użytkowników.
Ostateczna decyzja o neutralności danego produktu należy do Instytucji Zarządzającej. W przypadku uznania, że produkt jest neutralny, projekt
może być nadal zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Ocenie podlegać będzie zgodność z art. 7 rozporządzenia 1303/2013 oraz Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
w tym z załącznikiem nr 2 do niniejszych Wytycznych: Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
Jednocześnie wnioskodawca oświadczył, że wyżej wymienione warunki zostaną spełnione także na poziomie projektów grantobiorców.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.13

Wykonalność
finansowa
i ekonomiczna
projektu

Ocenie podlega, czy projekt wykazuje pozytywne efekty ekonomiczne oraz czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została
przeprowadzona poprawnie, w szczególności, czy:
− poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej i projektów generujących
dochód (jeśli dotyczy),
− wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych,
− przyjęte założenia analiz finansowych są spójne i uzasadnione w kontekście specyfiki projektu i sektora,
− w analizie finansowej nie ma istotnych błędów rachunkowych,
− analiza finansowa i ekonomiczna została przeprowadzona zgodnie z zasadami sporządzania takich analiz,
− zapewniona została trwałość finansowa projektu
− zapewniona została efektywność finansowa projektu.
W przedmiotowym kryterium weryfikacji podlega również czy kwota dofinansowania nie przekracza maksymalnego wkładu EU wynikającego z
załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego do Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych RPO WK-P.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie
(niespełnienie
kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

B.14

Zgodność
dokumentacji
projektowej
z SzOOP oraz
Regulaminem
konkursu34

Ocenie podlega, czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie z SzOOP obowiązującym na dzień przyjęcia kryterium
(chyba że kryteria zawężają postanowienia SzOOP w zakresie danego poddziałania) oraz Regulaminem konkursu, w szczególności zgodnie
z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Weryfikacji podlega m.in.
maksymalna/minimalna wartość projektu oraz maksymalna/minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy), maksymalny %
poziom dofinansowania UE oraz minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych (jeśli dotyczy).
IZ RPO ma możliwość doprecyzowania maksymalnej/minimalnej wartości projektu oraz maksymalnej/minimalnej wartości wydatków
kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy), maksymalnego % poziomu dofinansowania UE oraz minimalnego wkładu własnego beneficjenta jako %
wydatków kwalifikowalnych (jeśli dotyczy) w Regulaminie konkursu.

Tak/nie
(niespełnienie
kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
C. Kryteria merytoryczne szczegółowe
C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe

Analiza popytu
C.1.1

Ocenie podlega czy wnioskodawca:
− przedstawił analizę popytu MŚP na specjalistyczne lub zaawansowane usługi, które będą świadczone na infrastrukturze, która powstanie w
ramach realizacji projektu oraz w jakim zakresie planowana infrastruktura przyczyni się do zaspokojenia potrzeb zdiagnozowanych wśród
przedsiębiorców (jeśli dotyczy);
− przedstawił analizę nasycenia podobną infrastrukturą zlokalizowaną w pobliżu miejsca realizacji inwestycji (jeśli dotyczy);
− zdefiniował grupę docelową i jej potrzeby w zakresie dostosowania usług do realnych potrzeb rynkowych wynikających z popytu na określone
usługi, poparte udokumentowanymi, rzetelnymi badaniami lub analizą rynku.
Analiza rynku powinna zawierać m.in. dane liczbowe dotyczące wielkości grupy odbiorców, wielkość przedsiębiorstw zainteresowanych usługami i
branże, w których prowadzą działalność.

Tak/nie
(niespełnienie
kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Analiza ma za zadanie określić zapotrzebowanie na usługi a jej ewentualne zmiany w trakcie realizacji i trwałości projektu są możliwe, jednak nie
powinny prowadzić do modyfikacji celu projektu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
C.1.2

34

Strategia
biznesowa
wnioskodawcy

Ocenie podlega czy wnioskodawca:
− posiada strategię biznesową, która wyraźnie wskazuje różne źródła przychodów i potwierdza zdolność do pracy w warunkach rynkowych i

Tak/nie
(niespełnienie
kryterium oznacza

Przez Regulamin konkursu należy rozumieć Zasady składania i wyboru projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w przypadku naboru w trybie pozakonkursowym.

prowadzenia działalności samowystarczalnej finansowo (osiągnięcia samowystarczalności finansowej do końca okresu trwałości),
− posiada roczny plan działania zawierający orientacyjny wykaz projektów/usług, które mają być realizowane/przewidziane, dostępne zasoby,
niezbędne szkolenia, wymagany budżet i źródła finansowania. Projekty na które Wnioskodawca będzie szukał wsparcia w ramach RPO WK-P
2014-2020 winien być wyraźnie przedstawiony w planie działania35,
− przedstawił informacje o dotychczasowej działalności w zakresie wsparcia przedsiębiorców, gdy jest to możliwe,
− przedstawił informacje o działaniach podjętych/planowanych do podjęcia w celu monitorowania procesu świadczenia usług i weryfikowania
satysfakcji odbiorców usług, co powinno prowadzić do oparcia planu działania na posiadanych danych statystycznych

odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.3

Standardy
świadczenia
usług

Ocenie podlega czy:
− wnioskodawca przeprowadził analizę dostępnych standardów świadczenia usług podobnych do usługi, którą wdroży w wyniku realizacji projektu
do swojej działalności,
− wnioskodawca opisał w jaki sposób przedmiotowe standardy zostaną przez niego zaadaptowane zgodnie z analizą popytu,
− w przypadku gdy standardy świadczenia usług dla usługi planowanej do wdrożenia w wyniku realizacji projektu nie są dostępne lub nie są
adekwatne do potrzeb zdiagnozowanych w analizie popytu, ocenie podlega czy wnioskodawca opracuje nowy standard, odpowiadający
specyfice świadczonej usługi36 i udokumentuje potrzebę jego wprowadzenia,
− opisał w jaki sposób przedmiotowe standardy zostaną przez niego wdrożone

Tak/nie
(niespełnienie
kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega czy planowana liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług wypracowanych w ramach projektu lub udzielonego
doradztwa specjalistycznego, do 12 m-cy po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu będzie wynosiła min. 20 przedsiębiorstw.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.4

Realizacja
wskaźnika dla
Poddziałania
1.4.2

Ocenie podlega czy planowana liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach realizacji projektu będzie wynosiła min. 110
przedsiębiorstw.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie
(niespełnienie
kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Ocenie podlega czy planowana liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu będzie
wynosiła min. 3.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

35

Roczny plan działania może stanowić element lub załącznik do strategii biznesowej.
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie uzasadnia potrzebę wypracowania nowego standardu świadczenia usługi, która wynika z analizy popytu. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić
opracowany standard najpóźniej na dzień złożenia wniosku o płatność końcową.

36

Weryfikacji podlega czy przewidziany przez wnioskodawcę zakres podmiotowy wsparcia obejmuje:
•

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 posiadające siedzibę/oddział/
filię na terenie miasta Włocławek lub na obszarach powiązanych z nim funkcjonalnie37
oraz

•
C.1.5

Charakterystyka
komponentu
grantowego

czy wnioskodawca oświadczył, że będzie badał czy grantobiorca na moment podpisania umowy o powierzenie grantu posiada siedzibę/oddział/
filię na terenie miasta Włocławek lub na obszarach powiązanych z nim funkcjonalnie38.

Wnioskodawca oświadczył, że wybór grantobiorców i realizacja grantów nastąpi zgodnie z art. 35 i 36 ustawy wdrożeniowej.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie
(niespełnienie
kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Weryfikacji podlega czy przewidziany przez wnioskodawcę zakres podmiotowy wsparcia dla grantobiorców obejmuje:
•
•

przedsięwzięcia o wartości wsparcia na jedno przedsiębiorstwo nie wyższej niż 20.000 zł,
przedsięwzięcia zgodne z typami projektów wskazanymi w kryterium B.3 pkt. 4.

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.6

Rozwój
inteligentnych
specjalizacji

W ramach tego kryterium ocenie podlega czy projekt wnioskodawcy wpisuje się w obszar inteligentnych specjalizacji wskazanych w dokumencie pn.
„Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyka obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, stanowiący załącznik do
Regulaminu konkursu.
Ocenie podlega również czy wnioskodawca oświadczył, że projekty grantobiorców będą wpisywać się w obszar inteligentnych specjalizacji
wskazanych w ww. dokumencie.

Tak/nie
(niespełnienie
kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Przyznanie punktów lub pozytywna ocena kryterium, może wymagać deklaracji wnioskodawcy dotyczącej zrealizowania określonych działań na etapie realizacji lub trwałości projektu.
Zobowiązanie takie może wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie projektu lub mieć formę oświadczenia. Niewywiązanie się z tych zobowiązań będzie skutkowało zwrotem całości lub
części otrzymanego dofinansowania.

Kryteria wyboru projektów

37

Weryfikacja kryterium dokonywana będzie na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 23.04.2014 nr 17/537/2014 z późn. zm. w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji
Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych dla Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie.
38 Jw.

Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie: 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
Poddziałanie: 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego
Priorytet Inwestycyjny: 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów (…)
Cel szczegółowy: Lepsze warunki do rozwoju MŚP
Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej

Kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia Kryterium

Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy) i przedmiotowe (dotyczące przedmiotu
projektu):
Ocenie podlega czy:
13) wnioskodawca
oraz
partnerzy
(jeśli
dotyczy)39
nie
podlegają
wykluczeniu
z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu do środków
funduszy europejskich na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
869),
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.),
14) na danym podmiocie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym,
15) dany podmiot nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 24 Wytycznych
dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych
znajdujących się w trudnej sytuacji,
16) przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości
uzyskania pomocy finansowej, o których mowa:
- w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie KE nr 651/2014),
- w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

A. Kryteria Formalne

A.1

39

Niepodleganie wykluczeniu
z możliwości otrzymania
dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej

Ilekroć w poniższych kryteriach mowa jest o wnioskodawcy, należy przez to rozumieć zarówno wnioskodawcę oraz partnera, chyba że kryterium stanowi inaczej.

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) (dalej: rozporządzenie KE nr 1407/2013),
- w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów
szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie
uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006) (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, sprost. Dz. Urz.
UE L330 z 3.12.2016)),
17) projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z art.
65 ust. 6 rozporządzenia 1303/201340, co oznacza że nie został on fizycznie ukończony lub w pełni
wdrożony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020,
niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane przez
Beneficjenta,
18) projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą
odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) w następstwie przeniesienia
działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f)
rozporządzenia 1303/2013.
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.

A.2

Miejsce realizacji projektu

Ocenie podlega, czy projekt realizowany jest/będzie na terytorium województwa kujawskopomorskiego w rozumieniu art. 70 rozporządzenia 1303/2013.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy na moment zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu:

A.3

Gotowość techniczna projektu do
realizacji

1. Wnioskodawca złożył co najmniej wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację całości
inwestycji41 (wszystkich kontraktów związanych z budową lub robotami budowlanymi, dla których
jest wymagane);
2. zostało dokonane zgłoszenie budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na
budowę/zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (jeśli przedmiotem projektu są prace wymagające
dokonania zgłoszenia) i właściwy organ nie wniósł sprzeciwu co do ww. zgłoszenia (wnioskodawca
zobowiązany jest przedłożyć informację od właściwego organu, że ww. organ nie wniósł

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

40
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L347 z 20.12.2013, str. 320 i nast.) (dalej: rozporządzenie 1303/2013).
41
Pozwolenie na budowę/zezwolenie na realizację inwestycji drogowej/zgłoszenie budowy lub robót budowlanych.

sprzeciwu).
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.
B. Kryteria merytoryczne – ogólne

B.1

Trwałość operacji

Ocenie podlega, czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia
1303/2013.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
− instytucję otoczenia biznesu42
− partnerstwo instytucji otoczenia biznesu z MŚP43.
Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą/statutową na terytorium województwa
kujawsko-pomorskiego.
B.2

Kwalifikowalność wnioskodawcy

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada oddział na terenie województwa kujawsko - pomorskiego,
należy przez to rozumieć wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do KRS oraz właściwością
miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (samodzielnie
prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.3

Prawidłowość wyboru partnerów
uczestniczących/realizujących projekt

Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z art. 33 lub 34 ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), w tym m.in. czy wybór partnera/ów
został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega czy projekt polega na tworzeniu lub rozwoju infrastruktury biznesowej:

B.4

42

Projekt jest zgodny z typami
projektów przewidzianymi do
wsparcia w ramach
Poddziałania 1.4.3

1) centr demonstracyjnych – centra służące demonstracji doświadczeń, urządzeń lub produktów. W
przedmiotowej kategorii nie mieszczą się hale targowo-wystawiennicze,

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

2) fab labs - niedużej wielkości warsztat/laboratorium testowe, umożliwiające użytkownikom
korzystanie z dostępnych narzędzi (w dużej mierze nowoczesnych i sterowanych komputerowo),

Przez Instytucję Otoczenia Biznesu należy rozumieć każdy podmiot bez względu na formę prawną, prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub
przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do
świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.
43 Podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zgodnie z definicją z załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

często potrzebnych do wytworzenia produktu, którego nie można włączyć w proces masowej
produkcji,
3) living labs – Infrastruktura stanowiąca instrument wdrażania podejścia popytowego do
innowacyjności, tworząca warunki do współpracy różnych podmiotów np. producentów
z użytkownikami. W ramach takiej infrastruktury powstaje środowisko, w którym innowacje
powstają przy pomocy procesów testowania i eksperymentowania jako efekt wspólnej pracy obu
stron,
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty, w których wystąpi pomoc publiczna.
W przedmiotowym kryterium ocenie podlega czy zidentyfikowana pomoc publiczna, jest zgodna z:
–

B.5

Zgodność z prawem pomocy
publicznej

–

–

art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 Regionalna pomoc inwestycyjna oraz zgodnie
z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w
sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie
wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1623)
oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września
2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. 2018, poz. 1620).
art. 56 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc na infrastrukturę lokalną oraz zgodnie
z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208),
jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia KE nr 1407/2013 oraz z zgodnie z zasadami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U.
poz. 488).

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
B.6

44

Prawidłowość określenia wkładu
własnego

Ocenie podlega, czy wkład własny wnioskodawcy wynosi44:

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

W tym co najmniej 0,5% wydatków kwalifikowanych stanowią środki prywatne. Przez środki prywatne należy rozumieć wkład własny wnioskodawcy, który nie nosi znamion środków publicznych w rozumieniu
przepisów o pomocy publicznej (np. kredyt komercyjny, dochody własne z działalności gospodarczej).

–

–

–

nie mniej niż 45% w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej (zgodnie z mapą pomocy
regionalnej) - art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra
infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018
r. poz. 1623) oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3
września 2015r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. 2018, poz. 1620).
nie mniej niż 15% w przypadku pomocy na infrastrukturę lokalną- art. 56 rozporządzenia KE nr
651/2014 oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208),
nie mniej niż 15 % w przypadku pomocy de minimis - rozporządzeniem KE nr 1407/2013 oraz
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

W sytuacji udzielenia pomocy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej Wnioskodawca musi
wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzących ze
środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego
publicznego wsparcia finansowego.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE dotyczącą
zrównoważonego rozwoju (w szczególności minimalizowanie negatywnego wpływu działalności
człowieka na środowisko, w tym nakierowanych na spełnienie acquis45 w obszarze środowiska) oraz
czy projekt został przygotowany zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska, w tym:

B.7

Zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju i
wymaganiami prawa ochrony
środowiska

–

–
–
–

ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.
zm.),
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.),
ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

45

Acquis - dorobek prawny UE.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

B.8

Wskaźniki realizacji celów projektu

Ocenie podlega, czy:
−
wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz podano
czas ich osiągnięcia,
−
wskaźniki zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu,
−
wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Lista wskaźników obowiązujących w konkursie stanowi załącznik do Kryteriów wyboru projektów.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.9

Cele projektu wspierają realizację
celów określonych
w Podziałaniu 1.4.3

Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu Poddziałania 1.4.3, którym jest
stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP.
W tym kontekście należy zbadać czy:
−
−

zaplanowane działania przełożą się na stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP
zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą do osiągnięcia
celów działania

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy:
−
B.10

Wykonalność techniczna,
technologiczna i instytucjonalna
projektu

−
−
−

harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas
niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne do realizacji tych
procedur,
wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu,
zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny,
wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności,
tj.
−
B.11

Kwalifikowalność wydatków

−

zostały/ną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków określonym w Regulaminie
konkursu obowiązującym dla danego naboru. Przy czym okres kwalifikowalności powinien
mieścić się w ramach czasowych określonych w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020,
są zgodne z zasadami określonymi w ww. wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
oraz zapisami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków określonymi w Regulaminie konkursu,

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

−
−
−

zostały uwzględnione w budżecie projektu,
są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku
z realizacją projektu,
zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów.

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE, w tym z:
5. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
6. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami46 poprzez weryfikację czy wszystkie nowe produkty projektów (zasoby
cyfrowe, środki trwałe i infrastruktura) finansowane ze środków polityki spójności będą zgodne
z koncepcją uniwersalnego projektowania, co oznacza co najmniej zastosowanie standardów
dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020.
W przypadku obiektów i zasobów modernizowanych47 (przebudowa, rozbudowa) zastosowanie
standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 jest obligatoryjne, o ile pozwalają
na to warunki techniczne i zakres prowadzonej modernizacji.

B.12

Zgodność z zasadą równości
mężczyzn i kobiet oraz
niedyskryminacji

W przypadku projektów nieobjętych zakresem standardów dostępności dla polityki spójności 20142020 należy opisać zapewnienie możliwości samodzielnego użytkowania/skorzystania z produktów
projektów przez osoby z co najmniej jedną niepełnosprawnością.
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. W przypadku zasady równości szans kobiet
i mężczyzn, projekt wykazuje pozytywny lub neutralny wpływ. O neutralności projektu można mówić
tylko wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego
dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady, a
uzasadnienie to zostanie uznane przez instytucję oceniającą projekt za trafne i poprawne.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

W przypadku zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami, ocenie podlega, czy wszystkie produkty projektów są dostępne dla osób z
niepełnosprawnościami.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności danego produktu projektu.
O neutralności produktu można mówić w sytuacji, kiedy wnioskodawca wykaże we wniosku
o dofinansowanie projektu, że dostępność nie dotyczy danego produktu na przykład z uwagi na brak
jego bezpośrednich użytkowników.

46

Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.), a także
osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.).
47 W przypadku modernizacji dostępność dotyczy co najmniej tych elementów budynku, które były przedmiotem współfinansowania.

Ostateczna decyzja o neutralności danego produktu należy do Instytucji Zarządzającej. W przypadku
uznania, że produkt jest neutralny, projekt może być nadal zgodny z zasadą równości szans
i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Ocenie podlegać będzie zgodność z art. 7 rozporządzenia 1303/2013 oraz Wytycznymi w zakresie
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych
na lata 2014-2020, w tym z załącznikiem nr 2 do niniejszych Wytycznych: Standardy dostępności dla
polityki spójności 2014-2020.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy projekt wykazuje pozytywne efekty ekonomiczne oraz czy analiza finansowa i
ekonomiczna
przedsięwzięcia
została
przeprowadzona
poprawnie,
w szczególności, czy:
−

B.13

Wykonalność finansowa i
ekonomiczna projektu

−
−
−
−
−
−

poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów dotyczących
pomocy publicznej i projektów generujących dochód (jeśli dotyczy),
wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych,
przyjęte założenia analiz finansowych są spójne i uzasadnione w kontekście specyfiki projektu i
sektora,
w analizie finansowej nie ma istotnych błędów rachunkowych,
analiza finansowa i ekonomiczna została przeprowadzona zgodnie z zasadami sporządzania
takich analiz,
zapewniona została efektywność finansowa projektu,
zapewniona została trwałość finansowa projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.14

Zgodność dokumentacji projektowej
z SzOOP oraz Regulaminem konkursu

Ocenie podlega, czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie
z SzOOP obowiązującym na dzień przyjęcia kryterium (chyba że kryteria zawężają postanowienia
SzOOP w zakresie danego poddziałania) oraz Regulaminem konkursu, w szczególności zgodnie
z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
Weryfikacji podlega m.in. maksymalna/minimalna wartość projektu oraz maksymalna/minimalna
wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy), maksymalny % poziom dofinansowania
UE oraz minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych (jeśli dotyczy).
IZ RPO ma możliwość doprecyzowania maksymalnej/minimalnej wartości projektu oraz
maksymalnej/minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy),
maksymalnego % poziomu dofinansowania UE oraz minimalnego wkładu własnego beneficjenta jako

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

% wydatków kwalifikowalnych (jeśli dotyczy) w Regulaminie konkursu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
C. Kryteria merytoryczne szczegółowe
C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe

C.1.1

Standardy świadczenia
usług

Weryfikacji podlegać będzie czy w związku z realizacją projektu wnioskodawca zapewni, że będą
świadczone specjalistyczne usługi wykorzystujące dostępne standardy świadczenia usług
wypracowanych na poziomie co najmniej krajowym.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega czy wnioskodawca:
−

−
−
−

C.1.2

Analiza popytu

przedstawił analizę popytu MŚP na specjalistyczne lub zaawansowane usługi, które będą
świadczone na infrastrukturze, która powstanie w ramach realizacji projektu oraz w jakim
zakresie planowana infrastruktura przyczyni się do zaspokojenia potrzeb zdiagnozowanych
wśród przedsiębiorców;
przeprowadził analizę dostępnych standardów świadczenia usług podobnych do usługi, które
wdroży w wyniku realizacji projektu do swojej działalności lub z wykorzystaniem dostępnych
standardów usług;
opisał w jaki sposób przedmiotowe standardy zostaną przez niego wdrożone
przedstawił informacje o działaniach podjętych/planowanych do podjęcia w celu
monitorowania procesu świadczenia usług i weryfikowania satysfakcji odbiorców usług.

Analiza ta może być zawarta w studium wykonalności lub w odrębnym dokumencie.
Usługa specjalistyczna – posiada cechy usługi zaawansowanej oraz ma na celu wprowadzenie na
rynek nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), wdrożenie nowego lub istotnie
ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przejętych
przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsc pracy lub w stosunku z otoczeniem.
Usługa zaawansowana - prorozwojowa usługa doradcza mająca na celu zwiększenie
konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa (poziom operacyjny i strategiczny).
Cechy tej usługi to:
−
−
−
−

zidentyfikowanie potrzeb po stronie przedsiębiorcy i zaproponowanie sposobu jej zaspokojenia
przez usługodawcę;
dostosowanie sposobu świadczenia usługi do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy;
zaangażowanie przedsiębiorcy i usługodawcy w powyższy proces;
wykorzystanie specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania efektu rozwoju,

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

poprzez bezpośrednie zaangażowanie osób o odpowiednich kompetencjach.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Czy IOB spełnia warunki umożliwiające wsparcie infrastruktury?

C.1.3

Ograniczenie we wsparciu projektów

Ocenie podlegać będzie czy infrastruktura stanowi element szerszego projektu polegającego na
profesjonalizacji oraz rozwoju specjalistycznych usług dla przedsiębiorstw przy łącznym spełnieniu
warunków:
1) IOB dysponuje strategią / planem wykorzystania infrastruktury planowanej do wsparcia w ramach
przedsięwzięcia,
2) przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych48, tzn. nie będących środkami
publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
3) przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu, zlokalizowanej w
województwie kujawsko-pomorskim, chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany.
4) działalność IOB wpisuje się w regionalną strategię inteligentnych specjalizacji.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Strategia, o której mowa w pkt. 1) musi obejmować,
w szczególności:
1) źródła finansowania funkcjonowania infrastruktury powstałej w ramach projektu w okresie
trwałości;
2) opis usług jakie będą świadczone na wytworzonej infrastrukturze;
3) charakterystykę podmiotów korzystających z powstałej infrastruktury.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.4

Grupa docelowa (sektor MŚP)

Ocenie podlega czy wnioskodawca planuje wykorzystanie powstałej infrastruktury na rzecz MŚP.
Odbiorca ostateczny musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawskopomorskiego.
Powstała infrastruktura może być wykorzystywana przez duże przedsiębiorstwa wyłącznie pod
warunkiem, że koszty, które zostały poniesione na stworzenie przestrzeni, na której będzie
funkcjonować duży przedsiębiorca zostaną ujęte w kosztach niekwalifikowalnych.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
C.1.5
48

Projekt wpisuje się w regionalną

Ocenie podlega czy wnioskodawca oświadczył, że świadcząc usługi na powstałej w wyników realizacji

Tak/nie (niespełnienie kryterium

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej Wnioskodawca musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych,
pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego. Patrz kryterium B.6.

strategię inteligentnej specjalizacji

projektu infrastrukturze będzie preferował odbiorców, których przedsięwzięcia będą wpisywać się w
obszary wyznaczone przez regionalną strategię inteligentnych specjalizacji wskazane w dokumencie
pn. „Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyka obszarów
inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, stanowiącym załącznik do
Regulaminu konkursu.

oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe
liczba punktów
możliwa do
uzyskania

minimalna liczba
punktów
niezbędna
do spełnienia
kryterium

Ocenie podlega czy projekt polega na tworzeniu lub rozwoju łącznie trzech typów infrastruktury
biznesowej:
- centr demonstracyjnych,
- fab labs,
- living labs.
C.2.1

Kompleksowość wsparcia

Tak – 6 pkt.,
Nie – 0 pkt.

0 - 6 według
oceny

n/d

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku, gdy wartość dofinansowania w złożonych
wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

C.2.2

Realizacja wskaźnika dla Poddziałania
1.4.3

Ocenie podlega liczba przedsiębiorstw korzystających z obiektów przeznaczonych na wsparcie
działalności biznesowej:
- powyżej 20 do 30 przedsiębiorstw – 2 pkt;
- powyżej 30 do 40 przedsiębiorstw – 4 pkt;
- powyżej 40 przedsiębiorstw – 6 pkt.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku, gdy wartość dofinansowania w złożonych
wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

0 - 6 według
oceny

n/d

Ocenie podlega procentowy udział środków wolnych od wszelkiego publicznego wsparcia
finansowego w całkowitym wkładzie własnym wnioskodawcy:
Wskaźnik U = wartość środków wolnych od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego
/ całkowitą wartość wkładu własnego wnioskodawcy *100%

C.2.3

Udział środków prywatnych we
wkładzie własnym wnioskodawcy

30% < U =< 45% - 1 pkt
45% < U =< 60% - 2 pkt
60% < U =< 90% - 3 pkt
U > 90% - 4 pkt

0 – 4 według
oceny

n/d

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku, gdy wartość dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

Przyznanie punktów lub pozytywna ocena kryterium, może wymagać deklaracji wnioskodawcy dotyczącej zrealizowania określonych działań na etapie realizacji lub trwałości projektu.
Zobowiązanie takie może wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie projektu lub mieć formę oświadczenia. Niewywiązanie się z tych zobowiązań będzie skutkowało zwrotem całości lub
części otrzymanego dofinansowania.

Ocenie podlega czy wnioskodawca:
− przedstawił analizę popytu MŚP na specjalistyczne lub zaawansowane usługi, które będą świadczone na infrastrukturze, która powstanie w ramach realizacji projektu oraz w jakim
zakresie planowana infrastruktura przyczyni się do zaspokojenia potrzeb zdiagnozowanych wśród przedsiębiorców (jeśli dotyczy);
− przedstawił analizę nasycenia podobną infrastrukturą zlokalizowaną w pobliżu miejsca realizacji inwestycji (jeśli dotyczy);
− zdefiniował grupę docelową i jej potrzeby w zakresie dostosowania usług do realnych potrzeb rynkowych wynikających z popytu na określone usługi, poparte udokumentowanymi,
rzetelnymi badaniami lub analizą rynku.
Analiza rynku powinna zawierać m.in. dane liczbowe dotyczące wielkości grupy odbiorców, wielkość przedsiębiorstw zainteresowanych usługami i branże, w których prowadzą działalność.

Kryteria wyboru projektów
Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziałanie: n/d
Oś priorytetowa: 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Priorytet: 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach
publicznych, i w sektorze mieszkaniowym
Cel szczegółowy: Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych
Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej

Kryterium

Definicja kryterium

Opis
znaczenia
Kryterium

Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy) i przedmiotowe (dotyczące przedmiotu projektu):
Ocenie podlega, czy:
19) wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy)49 nie podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci
zakazem dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.),
20) na danym podmiocie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za
niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym,
21) dany podmiot nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 24 Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących pomocy
państwa
na
ratowanie
i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 2014/C 249/01),
22) przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa:
- w art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym
w
zastosowaniu
art.
107
i 108 Traktatu) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 z późn. zm.),
- w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu
Unii
Europejskiej
do
pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.),
- w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289),
23) projekt
nie
został
zakończony
przed
złożeniem
wniosku
o
dofinansowanie
projektu
zgodnie
z art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/201350, co oznacza że nie został on fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony przed złożeniem

Tak/nie
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

A. Kryteria Formalne

A.1

49

Niepodleganie
wykluczeniu
z możliwości
otrzymania
dofinansowania ze
środków Unii
Europejskiej

Ilekroć w poniższych kryteriach mowa jest o wnioskodawcy, należy przez to rozumieć zarówno wnioskodawcę oraz partnera, chyba że kryterium stanowi inaczej.

wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały
dokonane przez Beneficjenta,
24) projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania w rozumieniu art. 71
rozporządzenia 1303/2013, w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3
lit. f) rozporządzenia 1303/2013.
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.

A.2

Miejsce realizacji
projektu

Ocenie podlega, czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu art. 70 rozporządzenia
1303/2013, z wyłączeniem obszaru objętego Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi51.
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy na moment zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla całości inwestycji (wszystkich kontraktów
związanych z budową lub robotami budowlanymi):

A.3

Gotowość
techniczna projektu
do realizacji

1.

Zostało uzyskane ostateczne zezwolenie na realizację inwestycji52 (jeżeli przedmiotem projektu jest budowa wymagająca uzyskania
takiego zezwolenia).

2.

Zostało dokonane zgłoszenie budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę/zgłoszenie zmiany sposobu
użytkowania (jeśli przedmiotem projektu są prace wymagające dokonania zgłoszenia) i właściwy organ nie wniósł sprzeciwu co do ww.
zgłoszenia (wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie lub informację od właściwego organu, że ww.
organ nie wniósł sprzeciwu).

Tak/nie
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

Tak/nie
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.
B. Kryteria merytoryczne – ogólne
Ocenie podlega, czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013.
B.1

Trwałość operacji
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
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Tak/nie
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L347 z 20.12.2013, str. 320 i nast.) (dalej: rozporządzenie 1303/2013).
51
Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 15/463/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczającą obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego
z nimi funkcjonalnie.
52
Pozwolenie na budowę/decyzja o zmianie sposobu użytkowania.

wniosku)

B.2

Kwalifikowalność
wnioskodawcy/
partnerów

Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.:
− jednostkę samorządu terytorialnego, samorządową jednostkę organizacyjną, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu
terytorialnego;
− inną jednostkę sektora finansów publicznych;
− przedsiębiorstwo komunalne;
− organizację pozarządową;
− kościół lub związek wyznaniowy lub osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego;
− podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (z wyłączeniem obiektów szpitali,
których funkcjonowanie w publicznym systemie zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnych53.
− partnera prywatnego we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publicznoprywatnego.

Tak/nie
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.3

B.4

53

Prawidłowość
wyboru partnerów
uczestniczących/rea
lizujących projekt

Projekt jest zgodny
z typami
projektów
przewidzianymi
do wsparcia w
ramach
działania/poddziała
nia

Ocenie
podlega,
czy
wnioskodawca
dokonał
wyboru
partnera/ów
zgodnie
z
art.
33
ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1431 z późn. zm.).
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie/nie
dotyczy
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

Ocenie podlega, czy projekt dotyczy przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych, w
tym m.in.:
a)
b)
c)

d)
e)

ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,
przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie
systemów zarządzania budynkiem,
realizacja mikrokogeneracji (tj. - proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o
wykorzystanie
urządzeń
małych
i średnich mocy) lub mikrotrigeneracji (tj. - efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w jednej instalacji) na potrzeby
własne,
budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Tak/nie
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

Mapy potrzeb zdrowotnych - w rozumieniu art. 95a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).

Kompleksowa modernizacja energetyczna (głęboka modernizacja energetyczna) - modernizacja energetyczna budynku, rozumiana jako
kompleksowe przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów (Dz. U z 2018 r. poz. 966 z późn. zm.), w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na:
energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności
cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach
techniczno-budowlanych. Przez przepisy techniczno-budowlane rozumie się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
Przeprowadzona termomodernizacja musi zapewnić zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 25%.
Budynek publiczny – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej (z wyłączeniem obiektów szpitali, których funkcjonowanie w publicznym systemie
zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnych), społecznej lub socjalnej, sportu oraz prowadzenia pozostałych zadań własnych samorządu
terytorialnego, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy
nauczycielskie.
Wymieniony katalog działań nie jest katalogiem zamkniętym. W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej mogą być realizowane
również inne, niewymienione w katalogu działania, o ile wynikają one z audytu energetycznego i przyczyniają się do osiągnięcia odpowiedniego
poziomu efektywności energetycznej.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.5

Prawidłowość
określenia wkładu
własnego

Ocenie podlega, czy wkład własny wnioskodawcy stanowi nie mniej niż:
− 35% wydatków kwalifikowalnych projektu przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału od 25% do 35%;
− 30% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 35% do 50%;
− 25% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 50% do 60%;
− 20% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60%;
− 15% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60% przy jednoczesnym spełnianiu wymagań
izolacyjności
cieplnej,
obowiązujących
od
1 stycznia
2021
r.
zgodnie
z
rozporządzeniem
Ministra
Infrastruktury
z
dnia
12
kwietnia
2002
r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
W przypadku działań dotyczących obiektów zabytkowych ocenie podlega, czy wkład własny wnioskodawcy, w zakresie obiektów zabytkowych
stanowi nie mniej niż:
− 25%
wydatków
kwalifikowalnych
projektu
przy
zwiększeniu
efektywności
energetycznej
o minimum 25%;
− 20% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60%;
− 15% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60% przy jednoczesnym spełnianiu wymagań
izolacyjności
cieplnej,
obowiązujących
od
1 stycznia
2021
r.
zgodnie
z rozporządzeniem
Ministra
Infrastruktury
z
dnia
12
kwietnia
2002
r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
Jako obiekt zabytkowy należy rozumieć obiekt wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora

Tak/nie
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

zabytków. Definicja zabytku w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067
z późn. zm.).
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną - ponad limity związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - zgodnie z
wymogami właściwego programu pomocowego.
W
przypadku,
gdy
projekt
realizowany
jest
na
obszarze
rewitalizacji
wyznaczonym
w Gminnym/Lokalnym Programie Rewitalizacji54, poziom wkładu własnego może ulec zmniejszeniu, jednakże nie więcej niż o 10 punktów
procentowych55
(nie
dotyczy
projektów,
w których wystąpi pomoc publiczna).
Budżet w ramach projektu konstruowany jest indywidualnie dla każdego z budynków objętych projektem.
W odniesieniu do wydatków wspólnych (np. promocja projektu) wkład własny wnioskodawcy nie może stanowić mniej niż uśredniony wkład
własny dla każdego z budynków objętych projektem.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocena będzie polegać na sprawdzeniu, czy:

B.6

Zgodność z prawem
pomocy
publicznej/pomocy
de minimis

−

w projekcie nie występuje pomoc publiczna lub

−

pomoc jest zgodna z art. 38 rozporządzenia nr 651/2014 Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną oraz z
rozporządzeniem
Ministra
i
Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1363) lub

−

pomoc udzielana jest jako pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w
sprawie
udzielania
pomocy
de
minimis
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488).

Nie stanowi pomocy publicznej sytuacja, w której wykorzystywanie infrastruktury (budynków oraz sprzętu) do celów działalności gospodarczej
ma charakter pomocniczy tj. działalności bezpośrednio powiązanej z eksploatacją infrastruktury lub nieodłącznie związanej z podstawowym
wykorzystaniem o charakterze niegospodarczym56. Uznaje się, że taka sytuacja ma miejsce, gdy działalność gospodarcza pochłania takie same
nakłady jak podstawowa działalność o charakterze niegospodarczym, takie jak materiały, sprzęt, siła robocza lub aktywa trwałe. Działalność
gospodarcza o charakterze pomocniczym musi więc mieć ograniczony zakres, w odniesieniu do wydajności infrastruktury. W tym względzie
użytkowanie infrastruktury do celów gospodarczych można uznać za działalność pomocniczą, jeżeli wydajność przydzielana co roku na taką

54
55

Tak/nie
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

Projekt, który uzyskuje punkty w kryterium C.2.10.

Zmniejszony wkład własny należy pokryć wkładem z budżetu państwa. Maksymalny wkład UE powinien być na poziomie, który wystąpiłby w przypadku braku zastosowania zmniejszenia wkładu własnego.
Np. w przypadku projektu zwiększającego efektywność energetyczną o 30%, budynku nie będącego obiektem zabytkowym wkład UE może wynieść 65%, wkład z budżetu państwa 10%, a wkład własny 25%.
W przypadku adekwatnego projektu realizowanego poza obszarem rewitalizacji montaż finansowy wynosiłby wówczas odpowiednio: wkład UE 65%, wkład własny 35%.
56
Pkt. 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 262 z dnia 19 lipca 2016 r., str. 1) – dokument dostępny
jest pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN.

działalność nie przekracza 20 % całkowitej rocznej wydajności infrastruktury.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze pomocniczym wnioskodawca obowiązany jest przedstawić w dokumentacji
projektowej informację nt. mechanizmu monitorowania i wycofania jaki znajdzie zastosowanie, w celu zapewnienia, że działalność gospodarcza
w całym okresie amortyzacji infrastruktury sfinansowanej ze środków RPO WK-P 2014-2020 będzie miała charakter pomocniczy.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE zrównoważony rozwój (w szczególności
minimalizowanie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko, w tym nakierowanych na spełnienie acquis57 w obszarze
środowiska)
oraz
czy
projekt
został
przygotowany
zgodnie
z
prawem
dotyczącym
ochrony
środowiska,
w tym:

B.7

Zgodność projektu z
zasadą
zrównoważonego
rozwoju
i wymaganiami
prawa ochrony
środowiska

−
−
−
−

ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.),
ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.).

Ocenie
podlega
w
odniesieniu

do

również,
czy
projektów

została
wykonana
ekspertyza
uwzględniających
ocieplenie
ścian

ornitologiczna
i
chiropterologiczna
i
inne
uszczelnianie
budynków.

Tak/nie
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.8

B.9

Cele projektu
wspierają realizację
celów określonych
w
działaniu/poddziała
niu

Wskaźniki realizacji
celów projektu

Ocenie podlega, czy projekt umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. czy zwiększona zostanie efektywność energetyczna budynków
użyteczności publicznej.
W
tym
kontekście
należy
zbadać,
czy
i w konsekwencji prowadzą do osiągnięcia celów działania.

zaplanowane

zadania

Ocenie podlega, czy:
− wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia,
− wskaźniki zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu,
− wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

57

Wykonalność

Acquis - dorobek prawny UE.

realizacji

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Lista wskaźników obowiązujących w konkursie stanowi załącznik do Kryteriów wyboru projektów.

B.10

służą

Ocenie podlega, czy:

celów

projektu

Tak/nie
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)
Tak/nie
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)
Tak/nie

techniczna,
technologiczna i
instytucjonalna
projektu

−
−
−
−

harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas niezbędny na realizację procedur przetargowych
i inne okoliczności niezbędne do realizacji tych procedur,
wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu,
zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny,
wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu.

(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.11

Kwalifikowalność
wydatków

Ocenie podlega, czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności, tj.:
− zostały/ną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków określonym w Regulaminie konkursu obowiązującym dla danego naboru.
Przy czym okres kwalifikowalności powinien mieścić się w ramach czasowych określonych w wytycznych ministra właściwego
ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
− są zgodne z zasadami określonymi w ww. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz zapisami dotyczącymi
kwalifikowalności
wydatków
określonymi
w Regulaminie konkursu,
− zostały uwzględnione w budżecie projektu,
− są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją projektu,
− zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Tak/nie
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.12

Zgodność z zasadą
równości mężczyzn
i kobiet oraz
niedyskryminacji

Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym z:
7. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
8. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami58 poprzez weryfikację, czy wszystkie
nowe produkty projektów (zasoby cyfrowe, środki transportu i infrastruktura) finansowanie ze środków polityki spójności będą zgodne z
koncepcją uniwersalnego projektowania, co oznacza co najmniej zastosowanie standardów dostępności dla polityki spójności na lata
2014-2020.
W przypadku obiektów i zasobów modernizowanych59 (przebudowa60, rozbudowa61) zastosowanie standardów dostępności dla polityki
spójności na lata 2014-2020 jest obligatoryjne, o ile pozwalają na to warunki techniczne i zakres prowadzonej modernizacji.
W przypadku projektów nieobjętych zakresem standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 należy opisać zapewnienie możliwości
samodzielnego użytkowania/skorzystania z produktów projektów przez osoby z co najmniej jedną niepełnosprawnością.

Tak/nie
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

58
Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1172
z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.).
59
W przypadku modernizacji dostępność dotyczy co najmniej tych elementów obiektu budowlanego, które były przedmiotem współfinansowania.
60
Przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów,
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
61
Rozbudowa to powiększenie, rozszerzenie budowli, obszaru już zabudowanego, dobudowywanie nowych elementów.

Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. W przypadku zasady równości szans kobiet i mężczyzn, projekt wykazuje pozytywny lub
neutralny wpływ. O neutralności projektu można mówić tylko wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe
uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady, a uzasadnienie to
zostanie uznane przez instytucję oceniającą projekt za trafne i poprawne.
W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, ocenie podlega, czy wszystkie
produkty projektów są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności danego produktu projektu. O neutralności produktu można mówić
w sytuacji, kiedy wnioskodawca wykaże we wniosku o dofinansowanie projektu, że dostępność nie dotyczy danego produktu na przykład
z uwagi na brak jego bezpośrednich użytkowników.
Ostateczna decyzja o neutralności danego produktu należy do Instytucji Zarządzającej. W przypadku uznania, że produkt jest neutralny, projekt
może być nadal zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Ocenie podlegać będzie zgodność z art. 7 rozporządzenia 1303/2013 oraz Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020, w tym z załącznikiem nr 2 do niniejszych Wytycznych: Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.13

Wykonalność
finansowa
i ekonomiczna
projektu

Ocenie podlega, czy projekt wykazuje pozytywne efekty ekonomiczne oraz czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została
przeprowadzona poprawnie, w szczególności, czy:
− poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej i projektów
generujących dochód (jeśli dotyczy),
− wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych,
− przyjęte założenia analiz finansowych są spójne i uzasadnione w kontekście specyfiki projektu i sektora,
−
w analizie finansowej nie ma istotnych błędów rachunkowych,
− analiza finansowa i ekonomiczna została przeprowadzona zgodnie z zasadami sporządzania takich analiz,
− zapewniona została trwałość finansowa projektu.

Tak/nie
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
B.14

Zgodność z zasadą
deinstytucjonalizacji

Ocenie podlega, czy projekt, który dotyczy inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo-pobytowych62, świadczących opiekę dla osób z
niepełnosprawnościami, osób starszych, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej jest zgodny
z horyzontalną zasadą deinstytucjonalizacji63. W ramach kryterium weryfikacji podlega, czy w placówkach, o których mowa powyżej rozpoczęto

Tak/nie/nie
dotyczy
(niespełnie
nie

62
Rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (dokument dostępny na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49753/Wytyczne_wlaczenie_spoleczne_v4.pdf), a w przypadku instytucji
zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020.
63
Deinstytucjonalizacja usług - proces przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej, realizowany w oparciu o „Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki
instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” (dokument dostępny na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/17881/12.pdf) i wymagający z jednej strony rozwoju
usług świadczonych w społeczności lokalnej, z drugiej – stopniowego ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej. Integralnym elementem deinstytucjonalizacji usług jest profilaktyka, mająca zapobiegać
umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej, a w przypadku dzieci – rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczeniu w pieczy zastępczej.

proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w
okresie realizacji projektu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.15

Zgodność
dokumentacji
projektowej
z SZOOP oraz
Regulaminem
konkursu

Ocenie
podlega,
czy
wnioskodawca
przygotował
wniosek
o
dofinansowanie
projektu
zgodnie
z SZOOP obowiązującym na dzień przyjęcia kryterium (chyba, że kryteria zawężają postanowienia SZOOP w zakresie działania) oraz
Regulaminem konkursu, w szczególności zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020
na lata 2014-2020.
Weryfikacji podlega m.in. maksymalna/minimalna wartość projektu oraz maksymalna/minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu
(jeśli dotyczy), maksymalny % poziom dofinansowania UE oraz minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych (jeśli
dotyczy).
IZ RPO ma możliwość doprecyzowania maksymalnej/minimalnej wartości projektu oraz maksymalnej/minimalnej wartości wydatków
kwalifikowanych projektu (jeśli dotyczy), maksymalnego % poziomu dofinansowania UE oraz minimalnego wkładu własnego beneficjenta jako %
wydatków kwalifikowanych (jeśli dotyczy) w Regulaminie konkursu.

kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

Tak/nie
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe

C.1.1

Zgodność z
potrzebami
zdrowotnymi w regio
nie

Ocenie podlega, czy:
− w przypadku inwestycji dotyczących budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego
posiadająca uzasadnienie w kontekście map potrzeb zdrowotnych64, projekt jest zgodny z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych
aktualną na dzień ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu,
−

w przypadku inwestycji dotyczących budynków w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej projekt posiada uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych
w regionie, tj. wnioskodawca posiada zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.

W przypadku gdy w budynku nie jest prowadzona działalność lecznicza należy zaznaczyć opcję nie dotyczy.

Tak/nie/nie
dotyczy
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.2

64

Zgodność z Planem
Gospodarki
Niskoemisyjnej (PGN)
lub Planem działań na
rzecz zrównoważonej
energii (SEAP)

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z PGN lub SEAP obowiązującym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści PGN lub SEAP oraz pozytywnej opinii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zgodności przygotowanych PGN lub
SEAP z zasadami ich opracowywania.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

Dane źródłowe do ww. map dostępne są na internetowej platformie danych Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia - www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl.

C.1.3

Zgodność z
dokumentami
strategicznymi

Ocenie podlega, czy projekt:
− realizuje cele wynikające z dokumentu rządowego „Krajowy Plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski”, którego
częścią składową jest dokument Wspieranie Inwestycji w Modernizację Budynków, opisany jako „długoterminowa strategia
wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobów mieszkaniowych i użytkowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych”65;
− realizuje cele wynikające z założeń Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii66;
− jest zgodny z zaleceniami KE zawartymi w „Finansowanie termomodernizacji budynków ze środków dostępnych w ramach polityki
spójności”.
Kryterium uznaje się za spełnione gdy odpowiedź na wszystkie wyżej wymienione warunki brzmi „tak”.

Tak/nie
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.4

Zgodność ze strategią
rozwoju Obszaru
Strategicznej
Interwencji lub
strategią Obszaru
Rozwoju SpołecznoGospodarczego

Ocenie podlega, czy projekt realizuje cele i kierunki określone w strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) lub strategii
Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG) obowiązującej na dzień ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu. W
zakresie kryterium należy ocenić czy:
− projekt realizowany jest na obszarze, dla którego została przygotowana pozytywnie zaopiniowana przez IZ RPO Strategia OSI/ORSG;
Nie
dotyczy
projektów
realizowanych
przez
samorządy
powiatowe
na
terenie
powiatu,
w przypadku gdy obszar realizacji danego ORSG, wyznaczony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr
27/952/14
z
dnia
2
lipca
2014
r.,
nie
jest
tożsamy
z obszarem powiatu (nie obejmuje wszystkich gmin z danego powiatu).
− projekt wykazuje powiązanie z częścią diagnostyczną, w tym analizą wyzwań i problemów Strategii OSI/ORSG;
− projekt wykazuje powiązanie z celami wskazanymi w Strategii OSI/ORSG poprzez realizację wskaźników;
− projekt wynika ze Strategii OSI/ORSG, która posiada pozytywną opinię IZ RPO WK-P.

Tak/nie
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy działania zaplanowane w ramach projektu wynikają z przeprowadzonego audytu energetycznego, sporządzonego w
oparciu o metodologię wskazaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego
(Dz.U.
z
2009
r.
nr
43
poz.
346
z późn. zm.).
C.1.5

Audyt energetyczny

Uzupełniająco, w przypadku wystąpienia w projekcie elementów oświetleniowych, należy stosować metody obliczeń określone w
rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności
energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1912).
Audyt energetyczny sporządzony dla projektu musi dodatkowo zawierać analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości
stężeń pyłu zawieszonego PM 10.

65

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/krajowy-plan-dzialan-dotyczacy-efektywnosci-energetycznej

66

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20150000614/O/M20150614.pdf

Tak/nie
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.6

Stopień redukcji CO2
przy indywidualnych
źródłach ciepła

Ocenie podlega, czy projekt obejmujący inwestycje w indywidualne źródła ciepła przyczynia się do redukcji CO2, w odniesieniu do
istniejących instalacji objętych projektem, o minimum 30%.
Jeśli projekt obejmuje kilka budynków, a indywidualne źródła ciepła dotyczą tylko 1 budynku – redukcja CO2 powinna odnosić się tylko do
tego budynku a nie do całego projektu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz
wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie/nie
dotyczy
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

Ocenie podlega, czy w przypadku projektów polegających na instalacji urządzeń grzewczych spalających biomasę spełniają one łącznie
poniższe warunki:
a) Są instalowane w budynkach zlokalizowanych poza obszarami gmin, na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano
przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz o listę miejscowości, w których odnotowano
przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10.
Lista miejscowości, w których odnotowano przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 stanowi
załącznik do Regulaminu konkursu.

C.1.7

Minimalne
wymagania dotyczące
źródeł ciepła
opalanych biomasą

b)

Spełniają wymagania klasy 5 potwierdzone certyfikatem zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze na paliwa stałe z
ręcznym
i
automatycznym
zasypem
paliwa
o mocy nominalnej do 500kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”.
Na etapie oceny zostanie dokonana weryfikacja przedłożonej przez Wnioskodawcę specyfikacji technicznej (DTR), a kryterium
będzie spełnione, jeśli na podstawie weryfikacji dokumentacji projektowej będzie wynikać, iż jest to kocioł dedykowany wyłącznie
do spalania biomasy.

Wspieranie będą kotły wyłączone z automatycznym podajnikiem.
Nie będą wspierane kotły posiadające lub umożliwiające montaż rusztu awaryjnego.
Kryterium uznaje się za spełnione gdy odpowiedź na wymienione w punktach a) i b) warunki brzmi „tak”.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie/nie
dotyczy
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

C.1.8

Zgodność wspieranej
inwestycji
z przepisami
dotyczącymi emisji
zanieczyszczeń

Ocenie podlega, czy wspierane urządzenia do ogrzewania paliwami gazowymi i ciekłymi charakteryzują się obowiązującymi od 26.09.2018 r.
minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych67 do
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla
produktów związanych z energią.
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz
wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.9

Koordynacja
wymiany/modernizacj
i źródeł ciepła z
termomodernizacją
budynku

Ocenie podlega, czy w przypadku wymiany indywidualnego źródła ciepła:
a) jednocześnie przeprowadzana jest termomodernizacja budynku rozumiana jako poprawa izolacyjności przegród budowlanych lub
b) wraz z innymi pracami z zakresu termomodernizacji w budynku gdzie współczynnik EPh+w - określony w oparciu o świadectwo
charakterystyki energetycznej wg metodologii ustalonej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej
budynków
oraz
rozporządzenia
Ministra
Infrastruktury
i
Rozwoju
z
dnia
27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw
charakterystyki energetycznej – osiąga wartość nie niższą niż 65 kWh/(m2/rok) dla budynków użyteczności publicznej oraz nie niższą
niż 390 kWh/(m2/rok) dla budynków opieki zdrowotnej lub
c) w budynkach zabytkowych muszą być jednocześnie wykonane prace polegające na termomodernizacji dachów/stropodachów,
modernizacji instalacji wentylacji i zastosowaniu odzysku ciepła oraz na wymianie stolarki okiennej.
Wartość współczynnika przenikania ciepła dachów/stropodachów i stolarki okiennej oraz wyposażenie techniczne budynku
powinny odpowiadać przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065). Wymienione prace są niezbędne, chyba że istniejące instalacje spełniają wskazane wyżej normy lub brak możliwości
wykonania prac wynika z decyzji/warunków wydanych przez konserwatora zabytków.

Tak/nie/nie
dotyczy
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

Tak/nie/nie
dotyczy
(niespełnie
nie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu lub świadectwo charakterystyki energetycznej.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.10

Zgodność ze
standardami
kształtowania ładu
przestrzennego
w województwie

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny ze standardami w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie, co będzie
oceniane na podstawie:
−
pozytywnej opinii wydanej przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego
i Regionalnego68 odnośnie zgodności ze Standardami w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawskopomorskim.
Obowiązujące standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim zostaną wskazane w

67
68

Tak/nie/nie
dotyczy
(niespełnienie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/ekoprojekt

W przypadku rozbieżności pomiędzy opinią Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego a opinią właściwego konserwatora zabytków, rozstrzygające będzie stanowisko właściwego
konserwatora zabytków.

Regulaminie konkursu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.11

Zgodność z planami
rozwoju sieci
ciepłowniczej

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów zawierających inwestycje w indywidualne źródła ciepła. Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z
planami rozwoju sieci ciepłowniczej dla danego obszaru, tj. czy:
− na obszarze, na którym realizowany jest projekt nie jest planowane podłączenie do sieci ciepłowniczej lub
− rozwój sieci ciepłowniczej na obszarze, na którym realizowany jest projekt został zaplanowany po okresie realizacji Programu, czyli
po 2023 r.
Wnioskodawca składa potwierdzenie w formie zaświadczenia/oświadczenia odpowiedniego organu, iż na danym obszarze objętym
projektem podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane lub rozwój sieci ciepłowniczej na danym obszarze został zaplanowany
po okresie realizacji Programu, czyli po 2023 r.

Tak/nie/nie
dotyczy
(niespełnienie
kryterium
oznacza
odrzucenie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe
minimalna
liczba punktów
niezbędna do
spełnienia
kryterium

liczba punktów możliwa do uzyskania

Ocenie podlega efektywność kosztowa projektu, rozumiana jako koszt oszczędności 1kWh/m2/rok.
W ramach oceny kryterium należy obliczyć wartość wskaźnika w następujący sposób: wartość całkowita
projektu/ilość zaoszczędzonych kWh/m2/rok w wyniku realizacji inwestycji liczone dla
12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu.
C.2.1

Efektywność
kosztowa projektu

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz audyt energetyczny
sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości
stężeń pyłu zawieszonego PM 10.
Kryterium weryfikowane jest w całej populacji wniosków.

W kryterium można uzyskać
maksymalnie 10 punktów.
Punkty liczone będą
w następujący sposób:
(min. wart. Wsk.)/(wart.
Wsk.)*10

n/d

2-10 pkt
wg oceny

n/d

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku,
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

C.2.2

Stopień w jakim
projekt przyczyni się
do zwiększenia
efektywności
energetycznej

gdy

wartość

dofinansowania

Ocenie podlega, czy projekt przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej rozumianej jako
redukcja zużycia energii [%]. Punktacja jest przydzielana w następujący sposób:
od 25% do 35%
- 2 pkt
powyżej 35% do 50%
- 4 pkt
powyżej 50% do 60%
- 6 pkt
powyżej 60%
- 8 pkt
powyżej 60% przy jednoczesnym spełnianiu wymagań izolacyjności cieplnej, obowiązujących od 1 stycznia
2021 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)
- 10 pkt
W przypadku projektu obejmującego kilka budynków należy dokonać obliczeń wskaźnika dla każdego
budynku, gdyż każdy z nich musi spełniać warunek zwiększenia efektywności energetycznej o przynajmniej
25%. Następnie należy przyrównać wartość obliczonego wskaźnika do odpowiedniego przedziału i na tym
etapie
obliczyć
średnią
arytmetyczną
z uzyskanych punktów przez każdy z budynków objętych projektem.
Kryterium weryfikowane na podstawie audytu energetycznego sporządzonego dla projektu, zawierającego
analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku,
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

gdy

wartość

dofinansowania

Ocenie podlega w jakim stopniu projekt przyczynia się do redukcji gazów cieplarnianych, w szczególności
CO2 w odniesieniu do wielkości zaangażowanych środków w realizację projektu. W ramach oceny kryterium
należy obliczyć wartość wskaźnika w następujący sposób: redukcja CO2 (t/rok)/wartość całkowitą projektu.
Redukcję CO2 w projekcie określa wskaźnik „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)”.
C.2.3

Stopień redukcji
gazów
cieplarnianych

Kryterium badane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz audyt energetyczny sporządzony
dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu
zawieszonego PM 10.
Kryterium weryfikowane jest w całej populacji wniosków.

W kryterium można uzyskać
maksymalnie 10 punktów.
Punkty liczone będą
w następujący sposób:
(Wart. Wsk.)/(max. Wart.
Wsk.)*10

n/d

W kryterium można uzyskać
maksymalnie 10 punktów.
Punkty liczone będą
w następujący sposób:
(Wart. Wsk.)/(max Wart.
Wsk.)*10

n/d

1-3 pkt
wg oceny

n/d

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku,
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

gdy

wartość

dofinansowania

Ocenie podlega, w jakim stopniu projekt przyczyni się do redukcji emisji pyłu PM 10.

C.2.4

Stopień redukcji
emisji pyłu PM 10

Kryterium badane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz audyt energetyczny sporządzony
dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu
zawieszonego PM 10.
Kryterium weryfikowane jest w całej populacji wniosków.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku,
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

C.2.5

Liczba budynków
poddanych

gdy

wartość

dofinansowania

Ocenie podlega, ile budynków objętych wnioskiem o dofinansowanie projektu zostanie poddanych
modernizacji energetycznej. Punkty przyznawane są w następujący sposób:

modernizacji
energetycznej

1 budynek
- 1 pkt
2 budynki
- 2 pkt
3 i więcej budynków - 3 pkt
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), jako
budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku,
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

C.2.6

Lokalizacja projektu
na obszarze
chronionym

gdy

wartość

dofinansowania

Ocenie podlega, czy projekt jest realizowany na obszarze chronionym w rozumieniu art. 6 ustawy
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.). Przy czym projekt
powinien być traktowany jako zlokalizowany na obszarze chronionym, gdy większość budynków jest
zlokalizowana na tym obszarze.

Nie – 0 pkt
Tak – 4 pkt

n/d

Nie – 0 pkt
Tak – 3 pkt

n/d

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku,
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

gdy

wartość

dofinansowania

Ocenie podlega, czy budynki objęte projektem pełnią funkcje społeczne, tj. czy służą realizacji celów
edukacyjnych, realizacji usług społecznych lub opieki zdrowotnej (z wyłączeniem budynków w których
prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego nie posiadająca uzasadnienia w
kontekście map potrzeb zdrowotnych).
Punkty należy przyznać jeśli przynajmniej 50% łącznej powierzchni użytkowej wszystkich budynków jest
wykorzystywane na cele edukacyjne, społeczne lub opieki zdrowotnej.
C.2.7

Przeznaczenie
budynku

Poprzez usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej należy rozumieć świadczone w interesie
ogólnym
usługi,
zgodnie
z
definicją
zawartą
w
Wytycznych
Ministra
Inwestycji
i Rozwoju z dnia 8 lipca 2019 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (Rozdział 3, pkt 32).
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku,
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

gdy

wartość

dofinansowania

C.2.8

C.2.9

C.2.10

Szczególne
wymagania dla
budynku wpisanego
do rejestru
zabytków lub
podlegającego
ochronie
konserwatorskiej
Dodatkowe prace
wynikające z audytu
podnoszące
standard techniczny
budynku

Gminny/Lokalny
Program
Rewitalizacji

Ocenie podlega, czy projekt realizuje szczególne wymagania69 w stosunku do wszystkich budynków
objętych projektem wpisanych do rejestru zabytków lub podlegających ochronie konserwatorskiej.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku,
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.
Ocenie podlega,
w budynku.

czy

projekt

przewiduje

zastosowanie

gdy

wartość

systemów

gdy

zarządzania

wartość

n/d

Nie – 0 pkt
Tak – 4 pkt

n/d

Nie – 0 pkt
Tak – 5 pkt

n/d

dofinansowania

energią

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku,
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

Nie – 0 pkt
Tak – 4 pkt

dofinansowania

Ocenie podlega, czy projekt realizowany jest/będzie na obszarze rewitalizacji wyznaczonym
w Gminnym/Lokalnym Programie Rewitalizacji obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru wniosków o
dofinansowanie projektu, posiadającym pozytywną opinię IZ RPO i wpisanym do Wykazu programów
rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku,
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

gdy

wartość

dofinansowania

Przyznanie punktów lub pozytywna ocena kryterium może wymagać deklaracji wnioskodawcy dotyczącej zrealizowania określonych działań na etapie realizacji lub trwałości projektu.
Zobowiązanie
takie
może
wynikać
z
zapisów
wniosku
o
dofinansowanie
projektu
lub
mieć
formę
oświadczenia.
Niewywiązanie
się
z tych zobowiązań będzie skutkowało zwrotem całości lub części otrzymanego dofinansowania.

Kryteria wyboru projektów
Działanie: 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych
Poddziałanie: n/d
Oś priorytetowa: 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

69

Poprzez „szczególne wymagania” należy rozumieć określone w pozwoleniu konserwatorskim szczególne działania i rozwiązania służące właściwej ochronie budynku zabytkowego, które należy uwzględnić podczas
prowadzenia prac związanych z modernizacją energetyczną budynku.

Priorytet: 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności
miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu
Cel szczegółowy: Zwiększone wykorzystanie transportu publicznego w miastach i ich obszarach funkcjonalnych
Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych70
Schemat 1: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych powyżej 5 km przy drogach wojewódzkich
Schemat 2: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych do 5 km

Kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia Kryterium

Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy) i przedmiotowe (dotyczące
przedmiotu projektu):
Ocenie podlega, czy:
25) wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy)71 nie podlegają wykluczeniu z
możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu
do środków funduszy europejskich na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 869, z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r.
poz. 628 z późn. zm),
26) projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu
zgodnie
z art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/201372, co oznacza że nie został on fizycznie
ukończony lub w pełni wdrożony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020, niezależnie od tego czy wszystkie
powiązane z nim płatności zostały dokonane przez Beneficjenta.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

A. Kryteria Formalne

A.1

Niepodleganie wykluczeniu
z możliwości otrzymania dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej

70
Ilekroć w kryteriach jest mowa o ścieżkach rowerowych, należy przez to rozumieć „drogę dla rowerów”, tj. drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga
dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprzez ścieżki rowerowe w kontekście kryteriów należy również
rozumieć drogi dla pieszych i rowerów (ciągi pieszo-rowerowe), tj. drogi lub ich część przeznaczone do ruchu pieszych i rowerów, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi.
71
Ilekroć w poniższych kryteriach mowa jest o wnioskodawcy, należy przez to rozumieć zarówno wnioskodawcę oraz partnera, chyba że kryterium stanowi inaczej.
72
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L347 z 20.12.2013, str. 320 i nast.) (dalej: rozporządzenie 1303/2013).

Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.

A.2

Miejsce realizacji projektu

Ocenie podlega, czy projekt realizowany jest/będzie na terytorium województwa
kujawsko-pomorskiego w rozumieniu art. 70 rozporządzenia 1303/2013.
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Ocenie podlega, czy na moment zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie
projektu dla całości inwestycji (wszystkich kontraktów związanych z budową lub
robotami budowlanymi):
1.
2.

A.3

Gotowość techniczna projektu
do realizacji

Zostało uzyskane ostateczne zezwolenie na realizację inwestycji73 (jeżeli
przedmiotem projektu jest budowa wymagająca uzyskania takiej decyzji)74.
Zostało dokonane zgłoszenie budowy lub robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę/zgłoszenie zmiany sposobu
użytkowania (jeśli przedmiotem projektu są prace wymagające dokonania
zgłoszenia) i właściwy organ nie wniósł sprzeciwu co do ww. zgłoszenia
(wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie lub
informację od właściwego organu, że ww. organ nie wniósł sprzeciwu).

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, w którym lider realizuje zadanie
w pasie drogi niższej lub wyższej kategorii (np. powiat realizuje zadanie w ciągu drogi
wojewódzkiej lub gminnej, gmina realizuje zadanie w ciągu drogi powiatowej lub
wojewódzkiej) do wniosku o dofinansowanie projektu należy przedłożyć kompletną
dokumentację (projekt budowlany wraz z podziałami) niezbędną do złożenia wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W takim przypadku
ostateczne zezwolenie na realizację inwestycji będzie wymagane na etapie
podpisywania umowy o dofinansowanie projektu75.
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.

73

Pozwolenie na budowę/decyzja o zmianie sposobu użytkowania lub decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

74

Zezwolenie nieostateczne posiadające klauzulę natychmiastowej wykonalności należy uznać za zezwolenie spełniające warunki kryterium A.3.

75

Patrz przypis 5.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

B. Kryteria merytoryczne – ogólne
B.1

Trwałość operacji

Ocenie podlega, czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71
rozporządzenia nr 1303/2013.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Ocenie podlega, czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
B.2

Kwalifikowalność wnioskodawcy/
partnerów

jednostkę samorządu terytorialnego;
związek jednostek samorządu terytorialnego;
stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
samorządową jednostkę organizacyjną.

Możliwa jest realizacja projektów partnerskich pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego na podstawie ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz.
512 z późn. zm.), ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn.
zm.)
oraz
ustawy
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z art. 33
ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), tj.:
B.3

Prawidłowość wyboru partnerów
uczestniczących/realizujących projekt

- wybór partnera/ów został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu,
- porozumienie/umowa o partnerstwie zawiera elementy, o których mowa w art. 33
ust. 5 ustawy.

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.4

Projekt jest zgodny z typami
projektów przewidzianymi
do wsparcia w ramach działania

Schemat 1

Schemat 2

Ocenie podlega, czy projekt dotyczy
budowy, przebudowy ścieżek rowerowych
powyżej 5 km przy drogach wojewódzkich
(inwestycje nie mogą obejmować prac
remontowych oraz bieżącego utrzymania
infrastruktury).

Ocenie podlega, czy projekt dotyczy
budowy,
przebudowy
ścieżek
rowerowych do 5 km (inwestycje nie
mogą obejmować prac remontowych
oraz
bieżącego
utrzymania
infrastruktury).

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

B.5

Prawidłowość określenia wkładu
własnego

Ocenie podlega, czy wkład własny wnioskodawcy stanowi nie mniej niż 15% w
wydatkach kwalifikowalnych projektu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.6

Zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju
i wymaganiami prawa ochrony
środowiska

Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną
UE zrównoważony rozwój (w szczególności minimalizowanie negatywnego wpływu
działalności człowieka na środowisko, w tym nakierowanych na spełnienie acquis76 w
obszarze środowiska) oraz czy projekt został przygotowany zgodnie z prawem
dotyczącym ochrony środowiska, w tym:
ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz.
1396
z późn. zm.),
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z
późn. zm.),
ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn.
zm.).

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.7

Cele projektu wspierają realizację celów
określonych
w działaniu

Ocenie podlega, czy projekt umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. czy obniżeniu
ulegnie stopień emisji CO2 poprzez zmniejszenie liczby osób korzystających z
samochodów.
W tym kontekście należy zbadać czy zaplanowane zadania służą realizacji celów
projektu
i w konsekwencji prowadzą do osiągnięcia celów działania.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.8

Wskaźniki realizacji celów projektu

Ocenie podlega, czy:
− wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone
liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia,
− wskaźniki zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu,
− wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu.
Lista wskaźników obowiązujących w konkursie stanowi załącznik do Kryteriów wyboru
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Acquis - dorobek prawny UE.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

projektów.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.9

Wykonalność techniczna, technologiczna
i instytucjonalna projektu

Ocenie podlega, czy:
− harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy
oraz czas niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności
niezbędne do realizacji tych procedur,
− wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu,
− zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny,
− wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.10

Kwalifikowalność wydatków

Ocenie podlega, czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności,
tj.:
− zostały/ną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków określonym w
Regulaminie konkursu obowiązującym dla danego naboru. Przy czym okres
kwalifikowalności powinien mieścić się w ramach czasowych określonych w
wytycznych
ministra
właściwego
ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
− są zgodne z zasadami określonymi w ww. Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków oraz zapisami dotyczącymi kwalifikowalności
wydatków
określonymi
w Regulaminie konkursu,
− zostały uwzględnione w budżecie projektu,
− są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku
z realizacją projektu,
− zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.11

Zgodność z zasadą równości mężczyzn
i kobiet oraz niedyskryminacji

Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE, w tym z:
9. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
10. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami77 poprzez weryfikację czy wszystkie nowe produkty

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

77
Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.), a także
osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 poz. 1878 z późn. zm.).

projektów (zasoby cyfrowe, środki transportu i infrastruktura) finansowane ze
środków polityki spójności będą zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
co oznacza co najmniej zastosowanie standardów dostępności dla polityki spójności
na lata 2014-2020.
W przypadku obiektów i zasobów modernizowanych78 (przebudowa79, rozbudowa80)
zastosowanie standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 jest
obligatoryjne, o ile pozwalają na to warunki techniczne i zakres prowadzonej
modernizacji.
W przypadku projektów nieobjętych zakresem standardów dostępności dla polityki
spójności 2014-2020 należy opisać zapewnienie możliwości samodzielnego
użytkowania/skorzystania z produktów projektów przez osoby z co najmniej jedną
niepełnosprawnością.
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. W przypadku zasady równości
szans kobiet i mężczyzn, projekt wykazuje pozytywny lub neutralny wpływ. O
neutralności projektu można mówić tylko wtedy, kiedy w ramach projektu
wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w
stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady, a
uzasadnienie to zostanie uznane przez instytucję oceniającą projekt za trafne
i poprawne.
W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami, ocenie podlega, czy wszystkie produkty projektów są
dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności danego produktu
projektu. O neutralności produktu można mówić w sytuacji, kiedy wnioskodawca
wykaże we wniosku o dofinansowanie projektu, że dostępność nie dotyczy danego
produktu na przykład z uwagi na brak jego bezpośrednich użytkowników.
Ostateczna decyzja o neutralności danego produktu należy do Instytucji Zarządzającej.
W przypadku uznania, że produkt jest neutralny, projekt może być nadal zgodny z
zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami.
Ocenie podlegać będzie zgodność z art. 7 rozporządzenia 1303/2013 oraz Wytycznymi
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób

78
79

W przypadku modernizacji dostępność dotyczy co najmniej tych elementów obiektu budowlanego, które były przedmiotem współfinansowania.

Przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów,
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
80
Rozbudowa to powiększenie, rozszerzenie budowli, obszaru już zabudowanego, dobudowywanie nowych elementów.

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w tym z załącznikiem nr 2 do niniejszych
Wytycznych: Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.12

Wykonalność finansowa
i ekonomiczna projektu

Ocenie podlega, czy projekt wykazuje pozytywne efekty ekonomiczne oraz czy analiza
finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona poprawnie, w
szczególności czy:
− poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów
dotyczących projektów generujących dochód (jeśli dotyczy),
− wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków
niekwalifikowalnych,
− przyjęte założenia analiz finansowych są spójne i uzasadnione w kontekście
specyfiki projektu i sektora,
− w analizie finansowej nie ma istotnych błędów rachunkowych,
− analiza finansowa i ekonomiczna została przeprowadzona zgodnie z zasadami
sporządzania takich analiz,
− zapewniona została trwałość finansowa projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu
zgodnie
z SZOOP obowiązującym na dzień przyjęcia kryterium (chyba że kryteria zawężają
postanowienia SZOOP w zakresie działania) oraz Regulaminem konkursu, w
szczególności zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w
ramach RPO WK-P 2014-2020 na lata 2014-2020.
B.13

Zgodność dokumentacji projektowej
z SZOOP oraz Regulaminem konkursu

Weryfikacji podlega m.in. maksymalna/minimalna wartość projektu oraz
maksymalna/minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (jeśli dotyczy),
maksymalny % poziom dofinansowania UE oraz minimalny wkład własny beneficjenta
jako % wydatków kwalifikowanych (jeśli dotyczy).

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

IZ RPO ma możliwość doprecyzowania maksymalnej/minimalnej wartości projektu oraz
maksymalnej/minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych projektu (jeśli dotyczy),
maksymalnego % poziomu dofinansowania UE oraz minimalnego wkładu własnego
beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych (jeśli dotyczy) w Regulaminie konkursu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe
C.1.1
Zgodność z Planem Gospodarki
Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z PGN lub SEAP obowiązującym na dzień

Tak/nie

Niskoemisyjnej (PGN) lub Planem działań
na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Kryterium weryfikowane na podstawie treści PGN lub SEAP oraz pozytywnej opinii
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zgodności
przygotowanych PGN lub SEAP z zasadami ich opracowywania.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z Kierunkowymi zasadami przygotowania
inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową81 w szczególności w odniesieniu do:

C.1.2

Zgodność ze standardami wojewódzkimi
w zakresie dróg rowerowych

1. Nawierzchnia – co do zasady bitumiczna82.
2. Odwodnienie – zgodnie z Rozporządzeniem83.
3. Szerokość i oznakowanie – szerokość ciągu rowerowego min. 1,5 m dla jednego
kierunku, min. 2 m dla drogi rowerowej dwukierunkowej, drogi dla pieszych i
rowerów min. 2,5 m (poza obszarem zabudowanym min. 2,0 m)84.
4. Odległość od jezdni – zgodnie z wymaganiami dla klas dróg85.
5. Oświetlenie86 – zwłaszcza w miejscach wyznaczonych przejazdów dla rowerzystów
zgodnie
z Rozporządzeniem87.
6. Pochylenie podłużne i poprzeczne – zgodnie z Rozporządzeniem88.
7. Lokalizacji drogi dla rowerów w obrębie zjazdów przystanków autobusowych,
dostępność do drogi rowerowej - zgodnie z Rozporządzeniem89.
8. Geometria drogi - zgodnie z Rozporządzeniem90.
9. Skrajnia drogi rowerowej - zgodnie z Rozporządzeniem91.
10. Urządzenia towarzyszące – np. wyposażenie w parkingi rowerowe, stojaki itd.92

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

81

Kierunkowe zasady przygotowania inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową jest dokumentem o charakterze operacyjnym, przyjętym stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu 20 kwietnia 2016 r.
82
W wyjątkowych sytuacjach kostka niefazowana – w miejscach i na warunkach zarządcy drogi, w obszarach leśnych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska.

83

84
85

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.).
W wyjątkowych sytuacjach (przewężenia) dopuszcza się oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego znakiem C-16 z tabliczką T-22.
Patrz przypis 12.

86

W przypadku gdy w ramach projektu nie jest przewidziana budowa oświetlenia wnioskodawca musi zagwarantować, że oświetlenie wymienione w punkcie 5 powstanie w okresie trwałości projektu przy udziale
środków własnych lub projektu realizowanego w ramach innego priorytetu inwestycyjnego RPO WK-P.
87
Patrz przypis 14.
88

Patrz przypis 14.

89

Patrz przypis 14.

90

Patrz przypis 14.

91

Patrz przypis 14.

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.3

Likwidacja przeszkód komunikacyjnych

Ocenie podlega, czy w wyniku realizacji projektu nastąpiła likwidacja przeszkód
naturalnych
w połączeniach komunikacyjnych93.

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe

Ocenie podlega, w jakim stopniu projekt przyczynia się do redukcji gazów
cieplarnianych, w szczególności CO2 w odniesieniu do wielkości zaangażowanych
środków w realizację projektu. W ramach oceny kryterium należy obliczyć wartość
wskaźnika w następujący sposób: redukcja CO2 (t/rok)/wartość całkowitą projektu.
C.2.1

Stopień redukcji CO2

Redukcję CO2 w projekcie określa wskaźnik „Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (CI34)”.
Kryterium weryfikowane jest w całej populacji wniosków.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku,
dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

gdy

liczba punktów możliwa
do uzyskania

minimalna liczba
punktów
niezbędna do
spełnienia
kryterium

W kryterium można
uzyskać maksymalnie 10
punktów. Punkty liczone
będą w następujący
sposób:
(Wart. Wsk.)/(max. Wart.
Wsk.)*10

n/d

0 – 10 pkt
według oceny

n/d

wartość

Ocenie podlega efektywność kosztowa projektu rozumiana jako relacja wnioskowanej
kwoty dofinansowania przypadającej na 1 km ścieżki rowerowej.
Schemat 1
C.2.2

Efektywność kosztowa projektu

Punkty
przyznawane
następującego schematu:

Schemat 2
są

według

≤ 850 000 zł/km - 10 pkt;
> 850 000 zł/km - 0 pkt94.

92

Patrz przypis 12.

93

Poprzez np. budowę mostu, kładki dla rowerzystów lub wykorzystanie istniejących obiektów i ich przebudowę.

Punkty przyznawane są
następującego schematu:

według

< 300 000 zł/km - 10 pkt;
≥ 300 000 zł/km < 450 000 zł/km -7

pkt;
≥ 450 000 zł/km < 600 000 zł/km - 5
pkt;
≥ 600 000 zł/km ≤ 850 000 zł/km - 3
pkt;
> 850 000 zł/km - 0 pkt95.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega wielkość natężenia ruchu na drodze96, na której zostanie zmniejszone
natężenie ruchu pojazdów w związku z budową/przebudową ścieżki rowerowej w
oparciu
o wykonany w 2015 r. Generalny Pomiar Ruchu97.
C.2.3

Stopień natężenia ruchu

< 1000 pojazdów na dobę – 0 pkt;
1001-3000 pojazdów na dobę – 2 pkt;
3001-5000 pojazdów na dobę – 4 pkt;
5001-7000 pojazdów na dobę – 6 pkt;
> powyżej 7000 pojazdów na dobę – 8 pkt.

0 – 8 pkt
według oceny

2

0 – 2 pkt
według oceny

n/d

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.2.4

Dostęp do instytucji
użyteczności publicznej

Ocenie podlega stopień oddalenia ścieżki rowerowej powstałej w wyniku realizacji
projektu
w stosunku do zakładu zatrudniającego co najmniej 50 osób lub budynku/obiektu
użyteczności publicznej98 np. placówki oświatowej, ośrodka zdrowia, dworca
kolejowego lub autobusowego, węzłów przesiadkowych itp.:
- ścieżka rowerowa oddalona do 500 m od ww. instytucji – 2 pkt;

94
Maksymalne dofinansowanie nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 850 000 zł odpowiadającej 1 km ścieżki rowerowej (dopuszcza się możliwość zwiększenia dofinansowania o maksymalnie 25%
w odniesieniu do 1 km ścieżki rowerowej, tj. do kwoty 1 062 500 zł w przypadku, gdy z kosztorysu inwestorskiego lub w wyniku przeprowadzonego przetargu wynika konieczność zwiększenia kosztów inwestycji).
95
Patrz przypis 25.
96

Przy ścieżce rowerowej nie położonej w granicach/okolicach pasa drogowego drogi publicznej natężenie ruchu pojazdów odnieść należy do wyników pomiarów najbliższej drogi publicznej, na której możliwy jest
ruch rowerowy.
97
Zgodnie z Instrukcją o sposobie przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w roku 2015 (załącznik D Wytycznych GPR 2015). Możliwe jest przedstawienie najbardziej aktualnych wyników pomiaru ruchu
przeprowadzonych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o Instrukcję GPR lecz nie wcześniejszych niż za rok 2015. W przypadku projektów realizowanych przy różnych kategoriach dróg
oblicza się średnią ważoną - uwzględniając proporcję odcinków do zarejestrowanego natężenia ruchu na danej drodze. Dla dróg powiatowych i gminnych pomiar ruchu może zostać wykonany zgodnie
z dokumentem Instrukcja efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.
98
Należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych, lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym,
morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

- ścieżka rowerowa oddalona o więcej niż 500 m od ww. instytucji – 0 pkt.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku,
dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

gdy

wartość

Ocenie podlega wpływ inwestycji na zmniejszenie wykorzystania transportu
samochodowego poprzez lokalizację ścieżki rowerowej. Punkty przyznawane są w
zależności od usytuowania ścieżki rowerowej:

C.2.5

Lokalizacja inwestycji

- w mieście – 4 pkt;
- w odległości do 8 km od granicy administracyjnej miasta/siedziby gminy – 2 pkt;
- powyżej 8 km od granicy administracyjnej miasta/siedziby gminy99 – 0 pkt.

0 – 4 pkt
według oceny

n/d

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku,
dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

gdy

wartość

Ocenie podlega, czy projekt realizuje następujące cele jednocześnie:

C.2.6

Kompleksowość inwestycji

-

szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego;
ograniczenie wykorzystania samochodów osobowych;
ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zatłoczenia i hałasu;
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

-

szersze wykorzystanie transportu publicznego i niezmotoryzowanego;
ograniczenie wykorzystania samochodów osobowych;
integrację gałęzi transportu;
ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zatłoczenia i hałasu;
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nie – 0 pkt
Tak – 2 pkt

Nie – 0 pkt
Tak – 4 pkt

n/d (punkty
w ramach
kryterium nie są
sumowane)

0 – 5 pkt

3

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku,
dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.
C.2.7

99

gdy

wartość

Ocenie podlega oddziaływanie projektu na zwiększenie długości ciągów dróg

Odcinek inwestycji poza granicami administracyjnymi miasta/siedziby gminy, który przekracza długość 8 km będzie stanowić wydatek niekwalifikowalny. Odcinek taki może zostać uznany za kwalifikowalny
w przypadku gdy przyczyni się do połączenia z zakładem pracy zatrudniającym co najmniej 50 osób lub budynkiem/obiektem użyteczności publicznej wskazanym w kryterium C.2.4. Należy przy tym wskazać, że w obu
przypadkach brany pod uwagę odcinek nie jest promieniem odległości wyznaczonej na mapie (w linii prostej) lecz musi przebiegać po śladzie ścieżki rowerowej.

Stopień, w jakim projekt przyczyni się
do uzupełnienia istniejącej sieci dróg
rowerowych (kontynuacja ciągu)

rowerowych100:

według oceny

- droga rowerowa połączy dwa istniejące/projektowane ciągi rowerowe położone na
jej krańcach – 5 pkt;
- droga rowerowa połączy się z istniejącym/projektowanym ciągiem rowerowym – 3
pkt;
- droga rowerowa nie będzie powiązana z istniejącym/projektowanym ciągiem
rowerowym – 0 pkt.
Realizacja projektowanego/projektowanych ciągów rowerowych musi rozpocząć się
najpóźniej do końca okresu trwałości. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć
podpisaną
umowę
z wykonawcą na realizację ciągu rowerowego.
Kryterium uznaje się za spełnione również w przypadku przejścia ścieżki rowerowej
przez skrzyżowanie z drogą wyższej kategorii, infrastrukturę kolejową oraz obiekty takie
jak mosty, wiadukty, estakady - bez realizowania prac w ich obszarze. Przejazd
rowerzysty nastąpiłby na zasadach ogólnych obowiązujących dla ww. obiektów.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega czy przedmiotowy projekt jest realizowany przez jeden lub więcej
podmiotów:

C.2.8

Partnerstwo samorządowe

- projekt realizowany w partnerstwie przez więcej niż 2 podmioty – 2 pkt;
- projekt realizowany w partnerstwie przez 2 podmioty – 1 pkt;
- projekt realizowany przez jeden podmiot – 0 pkt.

0 – 2 pkt
według oceny

n/d

Nie – 0 pkt
Tak – 2 pkt

n/d

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku,
dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

gdy

wartość

Ocenie podlega, czy projekt jest komplementarny z innymi projektami dotyczącymi
transportu niskoemisyjnego na obszarach miast.
C.2.9

100

Komplementarność z projektami
z zakresu transportu miejskiego

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku,
dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

gdy

wartość

Lub strefy ograniczonej prędkości (TEMPO 30, strefy zamieszkania - wyznaczone za pomocą znaków D-40 i D-41) lub chodniki dopuszczone do ruchu rowerzystów (wyznaczone znakiem C-16 z tabliczką T-22).

Ocenie podlega oddziaływanie projektu na stworzenie sieci ścieżek rowerowych w
województwie kujawsko-pomorskim:
- ścieżka rowerowa uzupełni brakujące połączenie pomiędzy ośrodkiem lokalnym i
ośrodkiem wojewódzkim – 15 pkt;
- ścieżka rowerowa uzupełni brakujące połączenie pomiędzy ośrodkiem lokalnym i
ośrodkiem regionalnym – 10 pkt;
- ścieżka rowerowa uzupełni brakujące połączenie pomiędzy ośrodkiem lokalnym i
ośrodkiem subregionalnym – 5 pkt;
- ścieżka rowerowa uzupełni brakujące połączenie pomiędzy ośrodkiem
subregionalnym
i ośrodkiem wojewódzkim – 10 pkt;
- ścieżka rowerowa uzupełni brakujące połączenie pomiędzy ośrodkiem
subregionalnym
i ośrodkiem regionalnym – 5 pkt;
- ścieżka rowerowa uzupełni brakujące połączenie pomiędzy ośrodkiem regionalnym
i ośrodkiem wojewódzkim – 10 pkt.
C.2.10

Sieć ścieżek rowerowych
w regionie

Poprzez uzupełnienie połączenia należy rozumieć powstanie nowej ścieżki, kontynuację
ciągu
rowerowego
lub
uzupełnienie
połączenia
pomiędzy
dwoma
istniejącymi/projektowanymi ciągami rowerowymi.

0 – 15 pkt
według oceny

n/d

Realizacja projektowanego/projektowanych ciągów rowerowych musi rozpocząć się
najpóźniej do końca okresu trwałości. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć
podpisaną
umowę
z wykonawcą na realizację ciągu rowerowego.
Kryterium uznaje się za spełnione również w przypadku przejścia ścieżki rowerowej
przez skrzyżowanie z drogą wyższej kategorii, infrastrukturę kolejową oraz obiekty takie
jak mosty, wiadukty, estakady - bez realizowania prac w ich obszarze. Przejazd
rowerzysty nastąpiłby na zasadach ogólnych obowiązujących dla ww. obiektów.
Punktów nie sumuje się.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku,
dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

gdy

wartość

Przyznanie punktów lub pozytywna ocena kryterium może wymagać deklaracji wnioskodawcy dotyczącej zrealizowania określonych działań na etapie realizacji lub trwałości projektu.
Zobowiązanie
takie
może
wynikać
z
zapisów
wniosku
o
dofinansowanie
projektu
lub
mieć
formę
oświadczenia.
Niewywiązanie
się
z tych zobowiązań będzie skutkowało zwrotem całości lub części otrzymanego dofinansowania.

Kryteria wyboru projektów
Działanie: 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury
Oś Priorytetowa: 4 Region przyjazny środowisku
Priorytet inwestycyjny: 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Cel szczegółowy: Zwiększona atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego
Schemat: imprezy kulturalne – edycja 2020 (tryb pozakonkursowy)

Kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy) i przedmiotowe (dotyczące
przedmiotu projektu):
Ocenie podlega, czy:
1) wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy)101 nie podlegają wykluczeniu
z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu
do środków funduszy europejskich na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz.
628 z późn. zm.).
2) na danym podmiocie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający
z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z
rynkiem wewnętrznym,
3) dany podmiot nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 24
Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację
przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji.
4) przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych
z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa:

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

A. Kryteria Formalne

A.1

101

Niepodleganie wykluczeniu
z możliwości otrzymania dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej

Ilekroć w poniższych kryteriach mowa jest o wnioskodawcy, należy przez to rozumieć zarówno wnioskodawcę oraz partnera, chyba że kryterium stanowi inaczej.

- w art. 1 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 z późn. zm.),
- w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.),
- w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów
szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w
sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 289 z późn. zm.).
5) projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu
zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/2013102, co oznacza że nie został on
fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020, niezależnie od tego czy
wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane przez beneficjenta.
6) projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte
procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) w
następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem
zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013.

A.2

Miejsce realizacji projektu

Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy projekt realizowany jest/będzie na terytorium województwa
kujawsko-pomorskiego w rozumieniu art. 70 rozporządzenia 1303/2013.
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

B. Kryteria merytoryczne – ogólne

B.1
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Kwalifikowalność
wnioskodawcy/partnerów

Ocenie podlega, czy wniosek został złożony przez Samorząd Województwa (lidera
projektu) w partnerstwie z:
jednostką samorządu terytorialnego,
związkiem jednostek samorządu terytorialnego,
stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego,
samorządową jednostką organizacyjną,
organizacją pozarządową,
kościołem,
związkiem wyznaniowym,

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L347 z 20.12.2013, str. 320 i nast. z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie 1303/2013).

-

B.2

Prawidłowość wyboru partnerów
uczestniczących/realizujących projekt

osobą prawną kościoła,
osobą prawną związku wyznaniowego,
innym podmiotem posiadającym osobowość prawną,
państwową jednostką organizacyjną,
organem władzy, administracji rządowej,
przedsiębiorstwem.

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z art. 33 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), w tym
m.in. czy wybór partnera został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu.

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.3

B.4

Projekt jest zgodny z typami projektów
przewidzianymi do wsparcia w ramach
Działania/Poddziałania

Zgodność z prawem pomocy
publicznej/pomocy de minimis

Ocenie podlega, czy projekt dotyczy organizacji imprez kulturalnych, które wykazują
znaczny wpływ na gospodarkę regionalną i znaczny wkład w osiągnięcie celów Strategii UE
dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru priorytetowego Kultura.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocena będzie polegać na sprawdzeniu czy w projekcie nie wystąpi pomoc publiczna lub
czy jest ona zgodna z art. 53 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc na kulturę
i zachowanie dziedzictwa kulturowego lub z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 oraz z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.5

Maksymalna wartość dofinansowania
imprezy kulturalnej ze środków EFRR

Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania imprezy kulturalnej został poprawnie
określony.
Dla imprez kulturalnych, dla których organizatorem jest instytucja publiczna
(z wyłączeniem samorządu województwa) maksymalna wartość dofinansowania wynosi
400 tys. zł.
Dla imprez kulturalnych, dla których organizatorem jest instytucja niepubliczna,
maksymalna wartość dofinansowania, z zastrzeżeniem kryterium B.6 i B.7, wynosi 200 tys.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

zł. albo 600 tys. zł., w przypadku imprez kulturalnych o co najmniej 5-letnim stażu,
podobnym budżecie103 i zakresie imprezy i gwarancji organizatora imprezy na jej
kontynuację na kolejne 3 lata (oświadczenie organizatora imprezy).
Wartość dofinansowania imprezy kulturalnej może być wyższa od wskazanych limitów,
jednak nie wyższa niż 1 mln zł. Warunkiem podwyższenia dofinansowania jest pokrycie
różnicy wkładu prywatnego w formie finansowej.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy w ramach wkładu prywatnego:
- nie mniej niż 30% stanowi wkład finansowy (np. umowy sponsorskie);
- maksymalnie 50% stanowi wkład bezgotówkowy (barter);
- maksymalnie 30% stanowi wkład bezgotówkowy stanowiący równowartość pracy
wolontariuszy.

B.6

Prawidłowość określenia wkładu
prywatnego

Przy obliczaniu wkładu prywatnego nie uwzględnia się bezpośrednich wpływów, np. ze
sprzedaży biletów. Jako wkład prywatny należy rozumieć: wkład gotówkowy z sektora
prywatnego (sponsorzy, donatorzy, mecenasi) wyliczony na podstawie kosztów netto:
umów sponsorskich, równowartość pracy wolontariuszy wyliczona w oparciu o
oszacowanie wartości wynagrodzenia wolontariuszy na podstawie podpisanych umów o
wolontariacie wraz z doliczeniem wartości opłaconych składek ZUS od tych umów oraz
wkładu bezgotówkowego z sektora prywatnego (tzw. bartery). Zasady wnoszenia wkładu
bezgotówkowego zostaną określone w regulaminie naboru partnerów. W przypadku
imprez kulturalnych odbywających się po raz pierwszy, kryterium będzie weryfikowane na
podstawie zawartych umów. W przypadku, gdy impreza kulturalna organizowana jest
cyklicznie, kryterium będzie weryfikowane w oparciu o dokumentację z poprzedniej edycji
imprezy kulturalnej lub na podstawie faktycznie podpisanych umów.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium
B.7

B.8

Prawidłowość określenia wkładu
publicznego

Cele projektu wspierają realizację celów
określonych w działaniu

Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania imprezy kulturalnej ze środków EFRR nie
przekracza wniesionego wkładu prywatnego.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Ocenie podlega, czy projekt umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. czy zwiększona
zostanie atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego. W tym kontekście
należy zbadać, czy zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji
prowadzą do osiągnięcia celów działania.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
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Budżet nie może zmniejszyć się o więcej niż 20%.

B.9

Wskaźniki realizacji projektu

Ocenie podlega, czy:
- wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz
podano czas ich osiągnięcia,
- wskaźniki zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu,
- wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu.
Lista wskaźników obowiązujących w konkursie stanowi załącznik do Kryteriów wyboru
projektów.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium

B.10

Wykonalność techniczna, technologiczna i
instytucjonalna projektu

Ocenie podlega czy:
- harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz
czas niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne do
realizacji tych procedur,
- wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu,
- zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny,
- wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.11

Kwalifikowalność wydatków

B.12

Zgodność projektu z zasadą równości
mężczyzn
i kobiet oraz niedyskryminacji

Ocenie podlega, czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności, tj.
- zostały/ną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków określonym
w Regulaminie obowiązującym dla danego naboru. Przy czym okres kwalifikowalności
powinien mieścić się w ramach czasowych określonych w wytycznych ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, są zgodne z zasadami określonymi w ww.
wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz zapisami dotyczącymi kwalifikowalności
wydatków określonymi w Regulaminie,
- zostały uwzględnione w budżecie projektu,
- są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją
projektu,
- zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE, w tym z:

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

11. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
12. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami104 poprzez weryfikację czy wszystkie nowe produkty
projektów (zasoby cyfrowe, środki transportu i infrastruktura) finansowane ze
środków polityki spójności będą zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
co oznacza co najmniej zastosowanie standardów dostępności dla polityki spójności
na lata 2014-2020.
W przypadku projektów nieobjętych zakresem standardów dostępności dla polityki
spójności 2014-2020 należy opisać zapewnienie możliwości samodzielnego
użytkowania/skorzystania z produktów projektów przez osoby z co najmniej jedną
niepełnosprawnością.
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. W przypadku zasady równości szans
kobiet i mężczyzn, projekt
wykazuje pozytywny lub neutralny
wpływ.
O neutralności projektu można mówić tylko wtedy, kiedy w ramach projektu
wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest
w
stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady,
a uzasadnienie to zostanie uznane przez instytucję oceniającą projekt za trafne
i poprawne.
W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami, ocenie podlega, czy wszystkie produkty projektów są dostępne
dla osób z niepełnosprawnościami.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności danego produktu
projektu. O neutralności produktu można mówić w sytuacji, kiedy wnioskodawca wykaże
we wniosku o dofinansowanie projektu, że dostępność nie dotyczy danego produktu na
przykład z uwagi na brak jego bezpośrednich użytkowników.
Ostateczna decyzja o neutralności danego produktu należy do Instytucji Zarządzającej.
W przypadku uznania, że produkt jest neutralny, projekt może być nadal zgodny z zasadą
równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Ocenie podlegać będzie zgodność z art. 7 rozporządzenia 1303/2013 oraz Wytycznymi
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w tym z załącznikiem nr 2 do niniejszych
Wytycznych: Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
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Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1172 z późn. zm.), a także
osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 poz. 1878 z późn. zm.).

B.13

B.14

Wykonalność finansowa
i ekonomiczna projektu

Zgodność dokumentacji projektowej
z SZOOP oraz Regulaminem105

Ocenie podlega, czy projekt wykazuje pozytywne efekty ekonomiczne oraz analiza
finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia zostały przeprowadzone poprawnie,
w szczególności czy:
- poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów
dotyczących pomocy publicznej (jeśli dotyczy) oraz projektów generujących dochód
(jeśli dotyczy),
- wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych,
- przyjęte założenia analiz finansowych są spójne i uzasadnione w kontekście specyfiki
projektu i sektora,
- w analizie finansowej nie ma istotnych błędów rachunkowych,
- analiza finansowa i ekonomiczna zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami
sporządzania takich analiz,
- zapewniona została trwałość finansowa projektu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu
zgodnie z SZOOP obowiązującym na dzień przyjęcia kryterium (chyba że kryteria zawężają
postanowienia SZOOP w zakresie danego działania) oraz Regulaminem, w szczególności
zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P
na lata 2014-2020. Weryfikacji podlega m.in. maksymalna/minimalna wartość projektu
oraz maksymalna/minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (jeśli dotyczy),
maksymalny % poziom dofinansowania UE oraz minimalny wkład własny beneficjenta jako
% wydatków kwalifikowanych (jeśli dotyczy).
IZ RPO ma możliwość doprecyzowania maksymalnej/minimalnej wartości projektu oraz
maksymalnej/ minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych projektu (jeśli dotyczy),
maksymalnego % poziomu dofinansowania UE oraz minimalnego wkładu własnego
beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych (jeśli dotyczy) w Regulaminie.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.15

Zgodność projektu z załącznikiem 5 do
SZOOP

Ocenie podlega, czy na moment ogłoszenia naboru, projekt został zidentyfikowany
w załączniku 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Wykaz projektów
zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz
z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą oraz czy:
-
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wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, wskazanego
w załączniku,
wskaźniki realizowane w projekcie są zgodne ze wskaźnikami wynikającymi

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Przez Regulamin należy rozumieć Zasady składania i wyboru projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w przypadku
naboru w trybie pozakonkursowym.

z załącznika,
- kwota dofinansowania nie przekracza wkładu UE wynikającego z załącznika.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe
C.1.1

C.1.2

Złożenie wniosku o dofinansowanie
projektu przed rozpoczęciem ostatniej
imprezy kulturalnej

Realizacja priorytetów rozwoju kultury

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony przed
rozpoczęciem ostatniej imprezy kulturalnej, będącej przedmiotem projektu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium
Ocenie podlega, czy projekt przyczynia się do realizacji priorytetów rozwoju kultury
(poprawa dostępności do kultury, zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych
pokoleń, umożliwienie nowych form uczestnictwa w kulturze, podniesienie atrakcyjności
turystycznej regionu).

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
W kryterium należy sprawdzić, czy impreza kulturalna wywiera znaczny wpływ na
gospodarkę regionalną, wykazany przez wymierne długoterminowe korzyści, zgodnie z
przeprowadzoną analizą finansową i ekonomiczną.
Warunkiem spełnienia kryterium jest łączne spełnienie następujących kryteriów:

C.1.3

Wpływ na gospodarkę regionu

- poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR
(z wyłączeniem kosztów zarządzania) nie przekracza wartości wkładu prywatnego
w realizację projektu106,
- poziom dofinansowania zadania związanego z zarządzaniem projektem nie może
przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych tego zadania,
- wnioskodawca zatrudnia wolontariuszy do pomocy przy wydarzeniu kulturalnym,
- wnioskodawca nawiązał współpracę z przedsiębiorcami z województwa kujawskopomorskiego przy tworzeniu imprezy kulturalnej,
- wnioskodawca nawiązał współpracę z partnerami medialnymi z regionu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.4




Ocenie podlega, czy w danej imprezie kulturalnej odbędą się wydarzenia prezentujące
sztukę z przynajmniej trzech krajów z Basenu Morza Bałtyckiego107, które będą
prezentowane przez artystów pochodzących z tych krajów.108
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

106

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Sposób obliczania wkładu prywatnego opisano w definicji kryterium B.6.
Państwa wpisane do Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego: Szwecja, Dania, Niemcy, Polska, Estonia, Finlandia, Łotwa i Litwa oraz państwa wskazane do współpracy: Rosja, Islandia, Norwegia, Białoruś.
108 W przypadku imprez organizowanych po raz pierwszy kryterium będzie weryfikowane na podstawie umów zawartych z artystami lub umów zapewniających udział artystów. W pozostałych przypadkach dopuszcza
się złożenie oświadczenie, że umowy takie zostaną zawarte najpóźniej przed rozpoczęciem imprezy kulturalnej.
107

C.1.5



Ocenie podlega, czy poprzednia edycja imprezy kulturalnej została poprawnie rozliczona
(czy wszystkie zobowiązania zostały uregulowane, kontrahenci i sponsorzy nie wnoszą
roszczeń oraz nie toczą się żadne spory sądowe dotyczące organizacji imprezy).
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.6

Wypracowany ekwiwalent reklamowy

W kryterium należy sprawdzić, czy w przypadku Wnioskodawców ubiegających się
o wsparcie powyżej 300 tys. zł. ekwiwalent reklamowy jest równy minimum 30% wielkości
całkowitego budżetu imprezy kulturalnej.
Kryterium weryfikowane tylko w przypadku drugiej i kolejnej edycji imprezy kulturalnej.

C.1.7

C.1.8

C.1.9

C.1.10

C.1.11

Cykliczność imprezy kulturalnej

Badanie opinii na temat imprezy
kulturalnej

Stopień, w jakim projekt przyczynia się do
osiągnięcia wymiernych i trwałych korzyści
społeczno-gospodarczych dla imprez
kulturalnych cyklicznych

Stopień, w jakim projekt przyczynia się do
osiągnięcia wymiernych i trwałych korzyści
społeczno-gospodarczych dla imprez
kulturalnych organizowanych
po raz pierwszy

Kompleksowość realizowanego projektu

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy impreza kulturalna organizowana jest cyklicznie lub, w przypadku
imprezy kulturalnej organizowanej po raz pierwszy, czy Wnioskodawca gwarantuje jej
cykliczność.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy wnioskodawca (lider projektu) przewidział na zakończenie realizacji
projektu przeprowadzenie badania opinii nt. wpływu imprezy kulturalnej na znaczenie
kultury w życiu mieszkańców i znaczenie kultury jako czynnika stymulującego rozwój
społeczny i gospodarczy przyczyniającego się do budowy tożsamości regionalnej.
Badanie powinno również obejmować stopień zwiększenia atrakcyjności turystycznej
regionu, wyrażonej w zwiększeniu liczby osób korzystających (widzów, słuchaczy,
zwiedzających, itp.) z oferty/obiektów kultury.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy wnioskodawca (lider projektu) przeprowadził analizę popytu, która
wykazała, że liczba osób biorących udział w imprezie kulturalnej ostatniej edycji, w cyklu
realizacji projektu ulegnie zwiększeniu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Ocenie podlega, czy wnioskodawca (lider projektu) przedstawił analizę popytu ex ante.
Z analizy popytu musi wynikać przewidywana liczba uczestników imprezy kulturalnej.

Tak/nie /nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie /nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Ocenie podlega, czy projekt realizuje wysokiej jakości wydarzenia kulturalne, artystyczne i
interdyscyplinarne o znaczącym potencjale wizerunkowym, innowacyjne w sferze

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza

programowej i technologicznej, odwołujące się do szeroko rozumianego dziedzictwa
kulturowego i reinterpretujące to dziedzictwo.

odrzucenie wniosku)

Projekt powinien uwzględniać zapewnienie możliwości korzystania z nowoczesnych form
przekazu i aktywnego uczestnictwa w kulturze, jak najszerszemu gronu odbiorców.
Wsparcie zostanie przyznane projektom ukierunkowanym na podniesie dostępności i
standardów uczestnictwa w kulturze, które dzięki nowoczesnej formule, mają szansę
przyciągnąć odbiorcę dotąd nie uczestniczącego w tego typu wydarzeniach. Warunkiem
będzie element edukacji kulturalnej, która powinna stanowić istotny aspekt projektu, a
także wykorzystanie nowoczesnych form prezentacji (w tym z użyciem nowych
technologii) oraz działania aktywnie animujące i angażujące odbiorców wydarzenia, w tym
pozwalające im na aktywne uczestnictwo (m.in. poprzez wyrażanie opinii,
współdecydowanie o rozwoju wybranych elementów projektu, np. poprzez interaktywną
stronę internetową, inne działania animujące aktywność uczestników).
Wsparcia nie otrzymają projekty, obejmujące działania skupiające się jedynie na
rozwiązaniach cząstkowych (np. na formach prezentacji, wykorzystaniu nowych
technologii) bez zainteresowania odbiorcą i jego reakcjami lub odwrotnie.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Przyznanie punktów lub pozytywna ocena kryterium, może wymagać deklaracji wnioskodawcy dotyczącej zrealizowania określonych działań na etapie realizacji lub trwałości projektu.
Zobowiązanie takie może wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie projektu lub mieć formę oświadczenia. Niewywiązanie się z tych zobowiązań będzie skutkowało zwrotem całości lub
części otrzymanego dofinansowania.

Kryteria wyboru projektów
Działanie: Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury,
Oś Priorytetowa: 4 Region przyjazny środowisku
Priorytet inwestycyjny: 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Cel szczegółowy: Zwiększona atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego
Schemat: Wsparcie wojewódzkich instytucji kultury

Kryterium

A. Kryteria Formalne

Definicja kryterium

Opis
znaczeni
a
kryteriu
m

A.1

Niepodleganie wykluczeniu
z możliwości otrzymania
dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej

Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy) i przedmiotowe (dotyczące przedmiotu projektu):
Ocenie podlega, czy:
7) wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy)109 nie podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie
oraz że nie są objęci zakazem dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.).
8) na danym podmiocie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej
taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym,
9) dany podmiot nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 24 Wytycznych dotyczących pomocy
państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji.
10) projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia
nr 1303/2013110, co oznacza że nie został on fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane
z nim płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

Tak/nie
(niespeł
nienie
kryteriu
m
oznacza
odrzuce
nie
wniosku)

Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.

A.2

Miejsce realizacji projektu

Ocenie podlega, czy projekt realizowany jest/będzie na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu art. 70
rozporządzenia 1303/2013.
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie
(niespeł
nienie
kryteriu
m
oznacza
odrzuce
nie
wniosku)

B. Kryteria merytoryczne – ogólne

B.1

109
110

Trwałość operacji

Ocenie podlega, czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia 1303/2013.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie
(niespeł
nienie
kryteriu
m
oznacza

Ilekroć w poniższych kryteriach mowa jest o wnioskodawcy, należy przez to rozumieć zarówno wnioskodawcę oraz partnera, chyba że kryterium stanowi inaczej.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L347 z 20.12.2013, str. 320 i nast. z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie 1303/2013).

odrzuce
nie
wniosku)

B.2

Kwalifikowalność
wnioskodawcy/partnerów

Ocenie podlega, czy wniosek został złożony przez:
Województwo Kujawsko-Pomorskie
wojewódzką jednostkę organizacyjną
samodzielnie lub w partnerstwie z:
jednostką samorządu terytorialnego,
związkiem jednostek samorządu terytorialnego,
stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego,
samorządową jednostką organizacyjną,
organizacją pozarządową,
kościołem,
związkiem wyznaniowym,
osobą prawną kościoła,
osobą prawną związku wyznaniowego,
partnerem prywatnym we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego,
innym podmiotem posiadającym osobowość prawną,
państwową jednostką organizacyjną,
organem władzy, administracji rządowej,
przedsiębiorstwem.

Tak/nie
(niespeł
nienie
kryteriu
m
oznacza
odrzuce
nie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.3

Prawidłowość wyboru partnerów
uczestniczących/realizujących projekt

Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn.
zm.), w tym m.in. czy wybór partnera został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z następującymi typami projektu:

B.4

Projekt jest zgodny z typami projektów
przewidzianymi do wsparcia w ramach
Działania/Poddziałania

1.

Rozbudowa,
przebudowa
instytucji
kultury
(w
tym
dostosowanie
istniejącego
obiektu
do nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych) wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem
działalności kulturalnej, w tym edukacyjnej.

2.

Projekty informacyjno-promocyjne walorów środowiskowych i kulturowych regionu pod kątem komercyjnego
wykorzystania
dziedzictwa
kulturowego
i
naturalnego
regionu

Tak/nie
(niespeł
nienie
kryteriu
m
oznacza
odrzuce
nie
wniosku)
Tak/nie
(niespeł
nienie
kryteriu
m
oznacza
odrzuce

(np. produkt regionalny) jako element szerszych projektów w zakresie kultury wskazanych w punkcie 1.

nie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.5

Zgodność z prawem pomocy
publicznej/pomocy de minimis

Ocena będzie polegać na sprawdzeniu czy w projekcie nie wystąpi pomoc publiczna lub czy jest ona zgodna z art. 53
rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury
i
Rozwoju
z
dnia
28 sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 poz. 1594) lub z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 20142020 (Dz. U. poz. 488).
Nie stanowi pomocy publicznej sytuacja, w której wykorzystywanie infrastruktury (budynków oraz sprzętu) do celów
działalności gospodarczej ma charakter pomocniczy tj. działalności bezpośrednio powiązanej z eksploatacją infrastruktury lub
nieodłącznie związanej z podstawowym wykorzystaniem o charakterze niegospodarczym111. Uznaje się, że taka sytuacja ma
miejsce gdy działalność gospodarcza pochłania takie same nakłady jak podstawowa działalność o charakterze niegospodarczym,
takie jak materiały, sprzęt, siła robocza lub aktywa trwałe. Działalność gospodarcza o charakterze pomocniczym musi więc mieć
ograniczony zakres, w odniesieniu do wydajności infrastruktury. W tym względzie użytkowanie infrastruktury do celów
gospodarczych można uznać za działalność pomocniczą, jeżeli wydajność przydzielana co roku na taką działalność nie przekracza
20 % całkowitej rocznej wydajności infrastruktury.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze pomocniczym wnioskodawca obowiązany jest przedstawić w
dokumentacji
projektowej
informację
nt. mechanizmu monitorowania i wycofania jaki znajdzie zastosowanie, w celu zapewnienia, że działalność gospodarcza w
całym okresie amortyzacji infrastruktury sfinansowanej ze środków RPO WK-P 2014-2020 będzie miała charakter pomocniczy.

Tak/nie
(niespeł
nienie
kryteriu
m
oznacza
odrzuce
nie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy wkład własny wnioskodawcy partnerów (jeśli dotyczy):
−
B.6

Prawidłowość określenia wkładu
własnego

w przypadku projektów, w których nie wystąpi pomoc publiczna:
•

gdy projekt realizowany jest na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w Gminnym/Lokalnym Programie Rewitalizacji112
–
stanowi
nie
mniej
niż
5%
w wydatkach kwalifikowalnych projektu113,

•

gdy

projekt

realizowany

jest

poza

obszarem

rewitalizacji

–

stanowi

nie

mniej

niż

15%

Tak/nie
(niespeł
nienie
kryteriu
m
oznacza
odrzuce

111

Pkt. 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 262 z dnia 19 lipca 2016 r., str. 1) – dokument dostępny
jest pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN.
112
Projekt, kwalifikujący się do uzyskania punktów w kryterium C.2.6.
113

Wkład UE nie może wynieść więcej niż 85% w wydatkach kwalifikowalnych projektu, co oznacza, że we wniosku o dofinansowanie projektu zmniejszony wkład własny należy pokryć wkładem z budżetu państwa
(np. wkład UE może wynieść 85%, wkład z budżetu państwa 10%, a wkład własny 5%).

w wydatkach kwalifikowalnych projektu,
−

w
przypadku
projektów,
w
których
wystąpi
z
wymogami
właściwych
programów
pomocowych
w wydatkach kwalifikowalnych projektu.

pomoc
publiczna
oraz
stanowi
nie

–
jest
zgodny
mniej
niż
15%

nie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium
Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE dotyczącą zrównoważonego rozwoju
(w szczególności minimalizowanie oddziaływania działalności człowieka na środowisko, w tym nakierowanych na spełnienie
acquis114 w obszarze środowiska) oraz czy projekt został przygotowany zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska, w
tym:

B.7

Zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju i
wymaganiami prawa ochrony
środowiska

- ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396
z późn. zm.),
- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614
z późn. zm.),
- ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.).

Tak/nie
(niespeł
nienie
kryteriu
m
oznacza
odrzuce
nie
wniosku

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.8

Cele projektu wspierają realizację
celów określonych w działaniu

Ocenie podlega, czy projekt umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. czy zwiększona zostanie atrakcyjność obiektów kultury
regionu kujawsko-pomorskiego. W tym kontekście należy zbadać czy zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w
konsekwencji prowadzą do osiągnięcia celów działania.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.9

Wskaźniki realizacji projektu

Ocenie podlega, czy:
- wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia,
- wskaźniki zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu,
- wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu.
Lista wskaźników obowiązujących w konkursie stanowi załącznik do Kryteriów wyboru projektów.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium

114

Dorobek prawny UE.

Tak/nie
(niespeł
nienie
kryteriu
m
oznacza
odrzuce
nie
wniosku)
Tak/nie
(niespeł
nienie
kryteriu
m
oznacza
odrzuce
nie
wniosku)

B.10

Wykonalność techniczna,
technologiczna i instytucjonalna
projektu

Ocenie podlega, czy:
- harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas niezbędny na realizację procedur
przetargowych i inne okoliczności niezbędne do realizacji tych procedur,
- wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu,
- zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny,
- wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.11

Kwalifikowalność wydatków

Ocenie
podlega,
czy
wydatki
wskazane
w
projekcie
spełniają
warunki
kwalifikowalności,
tj.
- zostały/ną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków określonym w Regulaminie konkursu obowiązującym dla
danego naboru. Przy czym okres kwalifikowalności powinien mieścić się w ramach czasowych określonych w wytycznych
ministra
właściwego
ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
- są zgodne z zasadami określonymi w ww. wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz zapisami dotyczącymi
kwalifikowalności wydatków określonymi w Regulaminie konkursu,
- zostały uwzględnione w budżecie projektu,
- są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją projektu,
- zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów.

Tak/nie
(niespeł
nienie
kryteriu
m
oznacza
odrzuce
nie
wniosku)

Tak/nie
(niespeł
nienie
kryteriu
m
oznacza
odrzuce
nie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.12

Zgodność projektu z zasadą równości
mężczyzn
i kobiet oraz niedyskryminacji

Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym z:
13. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
14. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami115 poprzez weryfikację
czy wszystkie nowe produkty projektów (zasoby cyfrowe, środki transportu i infrastruktura) finansowane ze środków
polityki spójności będą zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, co oznacza co najmniej zastosowanie
standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020.
W przypadku obiektów i zasobów modernizowanych116 (przebudowa117, rozbudowa118) zastosowanie standardów dostępności
dla polityki spójności na lata 2014-2020 jest obligatoryjne, o ile pozwalają na to warunki techniczne i zakres prowadzonej
modernizacji.

Tak/nie
(niespeł
nienie
kryteriu
m
oznacza
odrzuce
nie
wniosku)

115

Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1172 z późn. zm.), a także
osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 poz. 1878 z późn. zm.).
116
W przypadku modernizacji dostępność dotyczy co najmniej tych elementów budynku, które były przedmiotem współfinansowania.
117
Przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów,
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

W przypadku projektów nieobjętych zakresem standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 należy opisać
zapewnienie możliwości samodzielnego użytkowania/skorzystania z produktów projektów przez osoby z co najmniej jedną
niepełnosprawnością.
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. W przypadku zasady równości szans kobiet i mężczyzn, projekt wykazuje
pozytywny lub neutralny wpływ. O neutralności projektu można mówić tylko wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca
wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie
spełnienia ww. zasady, a uzasadnienie to zostanie uznane przez instytucję oceniającą projekt za trafne i poprawne.
W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, ocenie podlega,
czy wszystkie produkty projektów są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności danego produktu projektu. O neutralności produktu można
mówić w sytuacji, kiedy wnioskodawca wykaże we wniosku o dofinansowanie projektu, że dostępność nie dotyczy danego
produktu na przykład z uwagi na brak jego bezpośrednich użytkowników.
Ostateczna decyzja o neutralności danego produktu należy do Instytucji Zarządzającej. W przypadku uznania, że produkt jest
neutralny, projekt może być nadal zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami.
Ocenie podlegać będzie zgodność z art. 7 rozporządzenia 1303/2013 oraz Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w tym z załącznikiem nr 2 do niniejszych Wytycznych: Standardy dostępności dla
polityki spójności 2014-2020.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

B.13

Wykonalność finansowa
i ekonomiczna projektu

Ocenie podlega, czy projekt wykazuje pozytywne efekty ekonomiczne oraz czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia
została przeprowadzona poprawnie, w szczególności czy:
poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów dotyczących projektów
generujących dochód (jeśli dotyczy),
wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych,
przyjęte założenia analiz finansowych są spójne i uzasadnione w kontekście specyfiki projektu i sektora
w analizie finansowej nie ma istotnych błędów rachunkowych,
analiza finansowa i ekonomiczna została przeprowadzona zgodnie z zasadami sporządzania takich analiz,
zapewniona została trwałość finansowa projektu.

Tak/nie
(niespeł
nienie
kryteriu
m
oznacza
odrzuce
nie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
B.14

118

Zgodność dokumentacji projektowej
z SZOOP oraz Regulaminem konkursu

Ocenie podlega, czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP obowiązującym na dzień
przyjęcia kryterium (chyba że kryteria zawężają postanowienia SZOOP w zakresie danego działania) oraz Regulaminem
konkursu, w szczególności zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata

Rozbudowa to powiększenie, rozszerzenie budowli, obszaru już zabudowanego, dobudowywanie nowych elementów.

Tak/nie
(niespeł
nienie

2014-2020. Weryfikacji podlega m.in. maksymalna/minimalna wartość projektu oraz maksymalna/minimalna wartość
wydatków kwalifikowanych projektu (jeśli dotyczy), maksymalny % poziom dofinansowania UE oraz minimalny wkład własny
beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych (jeśli dotyczy).
IZ RPO ma możliwość doprecyzowania maksymalnej/minimalnej wartości projektu oraz maksymalnej/minimalnej wartości
wydatków kwalifikowanych projektu (jeśli dotyczy), maksymalnego % poziomu dofinansowania UE oraz minimalnego wkładu
własnego beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych (jeśli dotyczy) w Regulaminie konkursu.

kryteriu
m
oznacza
odrzuce
nie
wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe

C.1.1

Zgodność ze standardami
kształtowania ładu przestrzennego
w województwie (projekty
infrastrukturalne)

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny ze standardami w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie, co
będzie oceniane na podstawie pozytywnej opinii wydanej przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego
i Regionalnego119 odnośnie zgodności ze Standardami w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawskopomorskim120.
Obowiązujące standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim zostaną
wskazane w Regulaminie konkursu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.2

Wykluczenia z możliwości uzyskania
wsparcia

W ramach kryterium sprawdzić należy, czy projekt nie dotyczy obiektów:
- wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO121 lub uznanych przez Prezydenta RP za pomniki historii122
lub
- zlokalizowanych na obszarze objętym wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarze
uznanym przez Prezydenta RP za pomniki historii,
kwalifikujących się do POIiŚ 2014-2020 (z uwagi na wartość projektu lub typ beneficjenta)123.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie/
nie
dotyczy
(niespeł
nienie
kryteriu
m
oznacza
odrzuce
nie
wniosku)
Tak/nie
(niespeł
nienie
kryteriu
m
oznacza
odrzuce
nie
wniosku)

119
W przypadku rozbieżności pomiędzy opinią Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego a opinią właściwego konserwatora zabytków, rozstrzygające będzie stanowisko właściwego
konserwatora zabytków.
120
W przypadku przedsięwzięć realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” opinia wydawana będzie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który w tym celu powinien zawierać elementy określone
w dokumencie Warunki jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020 w kontekście ładu
przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z „Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego”.
121
Aktualny wykaz obiektów zabytkowych wpisanych na listę UNESCO, dostępny jest na stronie internetowej www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/polskie -obiekty/.
122
123

Aktualny wykaz obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii, dostępny jest na stronie internetowej www.prezydent.pl/aktualnosci/pomniki-historii/obiekty-wpisane-na-liste-pomnikow-historii/.

Ze wsparcia w ramach RPO WK-P 2014-2020 wykluczone są wyłącznie obiekty kwalifikujące się do dofinansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 z uwagi na wartość projektu, tj. przekraczające 2 mln euro, lub typ
beneficjenta, którym w ramach RPO WK-P 2014-2020 nie mogą być instytucje kultury państwowe oraz współprowadzone przez MKiDN, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i
uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN, a także szkoły artystyczne prowadzone przez JST.

C.1.3

Projekt przewiduje osiągnięcie
wymiernych i trwałych korzyści
społeczno-gospodarczych

Warunkiem spełnienia kryterium jest wykazanie, że projekt przewiduje generowanie pozytywnych efektów ekonomicznospołecznych, a wnioskodawca wykazał je w „Studium Wykonalności”. W ramach kryterium będzie sprawdzane czy inwestycja
przewiduje długotrwałe i mierzalne efekty społeczno-ekonomiczne oraz wykazuje stabilność finansową w okresie
eksploatacyjnym oraz uwzględnia dywersyfikację przyszłych źródeł finansowania. Możliwa jednokrotna poprawa projektu w
zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie
(niespeł
nienie
kryteriu
m
oznacza
odrzuce
nie
wniosku)

C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe

liczba punktów możliwa do uzyskania

minimalna liczba punktów niezbędna do spełnienia kryterium

Ocenie podlega, czy projekt realizowany jest w obiekcie zabytkowym124.
C.2.1

Lokalizacja projektu w obiekcie
zabytkowym

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku,
dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

gdy

wartość

Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

n/d

0 - 10 pkt według oceny

5

Ocenie podlega wzrost liczby osób korzystających rocznie ze wszystkich obiektów danej
instytucji kultury w związku z realizacją projektu (po roku od ukończenia projektu)125:
- nie ulegnie zmianie lub zwiększy się do mniej niż 5% – 0 pkt;
- zwiększy się o 5% do 10% włącznie – 5 pkt;
- zwiększy się powyżej 10% - 10 pkt.
C.2.2

Przewidywana liczba osób korzystająca
z usług świadczonych w danej
instytucji kultury

W przypadku, gdy przedmiotem projektu jest dostosowanie istniejącego obiektu do
nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych – przed realizacją projektu
infrastruktura nie była użytkowana lub pełniła inne funkcje (brak
korzystających/odwiedzających),
należy
przyznać
10 pkt.
Szacowaną liczbę odwiedzających należy określić na podstawie analizy popytu zawartej
w studium wykonalności lub w odrębnym dokumencie stanowiącym załącznik do
wniosku

124
Wsparciem objęte będą projekty dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Definicja w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.).
125
Za rok bazowy należy uznać rok 2019.

o dofinansowanie projektu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
W ramach kryterium ocenie podlega spójność projektu z innymi projektami
realizowanymi/ zrealizowanymi z funduszy UE i innych funduszy z zakresu kultury i
ochrony dziedzictwa kulturowego lub z zakresu turystyki:

C.2.3

Komplementarność projektu z innymi
projektami z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa kulturowego lub z zakresu
turystyki

- wnioskodawca wykazał komplementarność z projektem/mi zakończonym/mi lub
realizowanym/mi (z funduszy UE w ramach programów innych niż RPO WK-P lub
innych źródeł finansowania) – 2 pkt.
- wnioskodawca
wykazał
komplementarność
z
innym
projektem/ami
współfinansowanym/i
w ramach RPO na lata 2014-2020 – 2 pkt.
- wnioskodawca nie wykazał komplementarności – 0 pkt.

suma według oceny

n/d

suma według oceny

n/d

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku, gdy wartość
dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.
W ramach kryterium ocenie podlega przewidywany pozytywny wpływ projektu na
poprawę efektywności funkcjonowania obiektów kultury w długim okresie, w tym
rozwiązania polegające na:
- obniżeniu kosztów utrzymania na rzecz wydatków inwestycyjnych oraz na działalność
kulturalną (struktura kosztów utrzymania po zakończeniu realizacji inwestycji będzie
wskazywała na: spadek kosztów utrzymania obiektu/instytucji w wartości wydatków
ogółem w przypadku gdy przedmiotem projektu będzie użytkowana infrastruktura lub
zastosowanie rozwiązań efektywnych kosztowo w przypadku, gdy przedmiotem
projektu będzie infrastruktura nieużytkowana dotychczas) – 1 pkt,
C.2.4

Planowane długotrwałe efekty
społeczno-ekonomiczne projektu

- zastosowaniu rozwiązań energooszczędnych (zmniejszeniu zapotrzebowania i zużycia
energii, a przez to zmniejszeniu ogólnych kosztów eksploatacji budynków zaproponowane rozwiązania wynikają z przeprowadzonego audytu energetycznego) –
1 pkt,
- dywersyfikacji źródeł finansowania działalności (ocenie podlegać będzie struktura
źródeł pokrycia kosztów finansowania działalności w okresie trwałości projektu - czy
nastąpi wzrost udziału środków pozabudżetowych (nie pochodzących z budżetu
państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego) w kosztach finansowania
działalności
w porównaniu z dotychczasowym udziałem środków pozabudżetowych) - dotyczy

samorządowych instytucji kultury – 1 pkt,
- dodatnich efektach ekonomicznych (oddziaływanie na bezpośrednie otoczenie
inwestycji
np. w obiekcie będącym przedmiotem projektu lub w jego bezpośrednim otoczeniu
i w wyniku jego realizacji będzie dostępna dodatkowa infrastruktura np. kawiarnia,
punkt gastronomiczny, sklep z pamiątkami, księgarnia, czytelnia, sklep muzyczny itp.,
będąca pośrednim efektem realizacji inwestycji) – 1 pkt,
- tworzeniu nowych miejsc pracy (oceniane będzie, czy bezpośrednio w wyniku
realizacji projektu (najpóźniej rok po zakończeniu realizacji projektu) utworzone
zostaną nowe, trwałe miejsca pracy, które będą istnieć co najmniej dwa lata od ich
utworzenia) – 1 pkt.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.2.5

Planowany wpływ projektu na
poprawę jakości
i dostępności do oferty instytucji
kultury

Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku, gdy wartość
dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.
Planowanym rezultatem wsparcia powinno być faktyczne zwiększenie potencjału oferty
kulturalnej Wnioskodawcy poprzez rozszerzenie/wzbogacenie dotychczasowych
funkcji/oferty lub wprowadzenie nowych. Oceniane będą treści, jakie projekt niesie oraz
jakich używa narzędzi do ich wprowadzenia – czy tworzy nową jakość, wpływając na
poprawę standardu, różnorodność i dostępność oferty kulturalnej w instytucji jak i w
regionie, w tym podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu. Priorytetowo
traktowane będą projekty wieloaspektowe, innowacyjne – nie tylko na poziomie
technologicznym, ale także w warstwie merytorycznej (sposób przekazywania treści,
poszerzanie oferty o nowe formy uczestnictwa, budowanie relacji z otoczeniem, w tym
grupami o utrudnionym, z różnych powodów, dostępie do dóbr kultury, tworzenie
warunków dla indywidualnego rozwoju oraz przeciwdziałanie wykluczeniu
i rozwarstwieniu społecznemu):
- zrealizowany dzięki projektowi zakres prac oraz planowana dzięki realizacji projektu
oferta posiadają znaczący potencjał rozwojowy. Projekt odpowiada na potrzeby oraz
wykorzystuje potencjał rozwojowy Wnioskodawcy. Działalność rozwinięta lub
wprowadzona dzięki realizacji projektu odpowiada na nowe potrzeby wynikające z
rozwoju technologicznego oraz przemian społecznych i stanowić będzie nową jakość
w stosunku do oferty dotychczasowej. Działalność ta będzie uwzględniać edukację
kulturalną, sprzyjać rozwojowi kompetencji i talentów oraz wzmacnianiu poczucia
lokalnej/ regionalnej tożsamości, a także będzie przyczyniać się do integracji
społecznej
oraz
przeciwdziałać
wykluczeniu
i rozwarstwieniu społecznemu. Wprowadzone nowe elementy do oferty kulturalno-

0 - 3 pkt według oceny

n/d

edukacyjnej nie stanowią pojedynczych wydarzeń, tylko ich znaczenie w kontekście
całej oferty jest widoczne i znaczące – 3 pkt;
- projekt nie realizuje w pełni w/w założeń. Oferta kulturalno-edukacyjna powstała w
wyniku realizacji projektu w porównaniu do dotychczasowej działalności kulturalnoedukacyjnej wnioskodawcy jest bogatsza jedynie w odniesieniu do ilości
zaproponowanych wydarzeń, jednakże nie wprowadza nowych form uczestnictwa w
kulturze, nie jest skierowana do nowej grupy odbiorców, nie wprowadza nowych
elementów (np. nowej tematyki) (wzrost ilościowy nie jakościowy), nie wpływa
znacząco na wzrost kompetencji kulturalnych oraz wzrost kreatywności społeczeństwa
lub wprowadzone nowe elementy do oferty kulturalno-edukacyjnej (nowe formy
uczestnictwa w kulturze, nowi odbiorcy) są mało istotne biorąc pod uwagę całą ofertę
– 1 pkt;
Punkty nie przysługują jeżeli oferta kulturalno-edukacyjna powstała w wyniku realizacji
projektu będzie kontynuacją dotychczasowej działalności kulturalnej i kulturalnoedukacyjnej wnioskodawcy.
Punkty w ramach kryterium nie podlegają sumowaniu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku,
dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

C.2.6

Gminny/Lokalny Program Rewitalizacji

gdy

wartość

Ocenie podlega, czy projekt realizowany jest/będzie na obszarze rewitalizacji
wyznaczonym
w Gminnym/Lokalnym Programie Rewitalizacji obowiązującym na dzień ogłoszenia
naboru wniosków o dofinansowanie projektu, posiadającym pozytywną opinię IZ RPO i
wpisanym do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nie – 0 pkt
Tak – 5 pkt

n/d

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Kryterium fakultatywne, oceniane wyłącznie w przypadku,
dofinansowania
w złożonych wnioskach przekracza dostępną w konkursie alokację.

gdy

wartość

Przyznanie punktów lub pozytywna ocena kryterium może wymagać deklaracji wnioskodawcy dotyczącej zrealizowania określonych działań na etapie realizacji lub trwałości projektu.
Zobowiązanie takie może wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie projektu lub mieć formę oświadczenia. Niewywiązanie się z tych zobowiązań będzie skutkowało zwrotem całości lub
części otrzymanego dofinansowania.

Kryteria wyboru projektów

Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Poddziałanie: 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Priorytet: 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną (…)
Cel szczegółowy: Zwiększony dostęp do usług społecznych
Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka, inne placówki wsparcia i opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz podmioty
reintegracyjne
Kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia Kryterium

Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy) i przedmiotowe (dotyczące przedmiotu projektu):
Ocenie podlega, czy:
1) wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy)126 nie podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o
dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
– art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z
późn. zm.),
– art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2012 r. poz. 769),
– art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.).
2) na danym podmiocie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym;
3) dany podmiot nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 24 Wytycznych
dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych
znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE 2014 C 249/01);
4) przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania
pomocy finansowej, o których mowa:
− w art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.
UE L 187 z 26.06.2014 z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie 651/2014),
− w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

A. Kryteria Formalne

A.1

126

Niepodleganie wykluczeniu
z możliwości otrzymania
dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej

Ilekroć w poniższych kryteriach mowa jest o wnioskodawcy, należy przez to rozumieć zarówno wnioskodawcę oraz partnera, chyba że kryterium stanowi inaczej.

z 24.12.2013 r.),
− w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr
1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289);
5) projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z art. 65 ust.
6 rozporządzenia 1303/2013127, co oznacza że nie został on fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020, niezależnie od
tego czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane przez Beneficjenta;
6) projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą
odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) w następstwie przeniesienia działalności
produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013.

A.2

A.3

127

Miejsce realizacji projektu

Gotowość techniczna projektu
do realizacji

Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy projekt realizowany jest/będzie na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego w
rozumieniu art. 70 rozporządzenia 1303/2013.
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy na moment zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla całości
inwestycji (wszystkich kontraktów związanych z budową lub robotami budowlanymi):
1. zostało uzyskane ostateczne zezwolenie na realizację inwestycji128 (jeżeli przedmiotem projektu jest
budowa wymagająca uzyskania takiego zezwolenia),
2. zostało dokonane zgłoszenie budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na
budowę/zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (jeśli przedmiotem projektu są prace wymagające
dokonania zgłoszenia) i właściwy organ nie wniósł sprzeciwu co do ww. zgłoszenia (wnioskodawca
zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie lub informację od właściwego organu, że ww.
organ nie wniósł sprzeciwu).

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L347 z 20.12.2013,
str. 320 i nast. z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie 1303/2013).
128
Pozwolenie na budowę/decyzja o zmianie sposobu użytkowania.

Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.

A.4

1 wnioskodawca – 1 wniosek o
dofinansowanie projektu

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył jeden projekt objęty jednym wnioskiem o dofinansowanie projektu
w ramach przedmiotowego konkursu.
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

B. Kryteria merytoryczne – ogólne

B.1

B.2

B.3

Trwałość operacji

Kwalifikowalność
wnioskodawcy/
partnerów

Prawidłowość wyboru
partnerów uczestniczących/
realizujących projekt

Ocenie podlega, czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia
1303/2013.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.:
1) jednostkę samorządu terytorialnego,
2) związek jednostek samorządu terytorialnego,
3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
4) samorządową jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną,
5) organizację pozarządową,
6) kościół,
7) związek wyznaniowy,
8) osobę prawną kościoła,
9) osobę prawną związku wyznaniowego.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 20142020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), w tym m.in. czy wybór partnera/ów został dokonany przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
B.4

Projekt jest zgodny z typami
projektów przewidzianymi do

Ocenie podlega, czy projekt dotyczy:
1. Budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, adaptacji, remontu, modernizacji oraz wyposażenia

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

wsparcia w ramach
działania/poddziałania

obiektów na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych do dzieci lub rodzinnych domów dziecka.
2. Budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, adaptacji, remontu, modernizacji oraz wyposażenia
obiektów na potrzeby innych (niż określone w pkt 1) placówek wsparcia i opieki129 (np. dziennych domów
pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy), ośrodków świadczących usługi
społeczne lub usługi aktywnej integracji (np. agencje usług społecznych).
Budowa nowych obiektów jest finansowana pod warunkiem, że zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe
w inny sposób.
W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących
budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu na danym terytorium analizą potrzeb,
deficytów i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.
W ramach konkursu nie jest możliwe wsparcie inwestycji w infrastrukturę mieszkań socjalnych, chronionych,
wspomaganych.

B.5

B.6

129

Prawidłowość określenia
wkładu własnego

Zgodność z prawem pomocy
publicznej

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy wkład własny wnioskodawcy stanowi nie mniej niż 15% w wydatkach kwalifikowalnych
projektu. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną ocenie podlega, czy jest zgodny z wymogami
właściwego programu pomocowego, z zastrzeżeniem, że nie może być niższy niż 15% w wydatkach
kwalifikowalnych na poziomie projektu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocena będzie polegać na sprawdzeniu, czy w projekcie
− nie występuje pomoc publiczna lub
− pomoc jest zgodna z art. 56 rozporządzenia 651/2014 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną
oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1208).
Nie stanowi pomocy publicznej sytuacja, w której wykorzystywanie infrastruktury (budynków oraz sprzętu)
do celów działalności gospodarczej ma charakter pomocniczy tj. działalności bezpośrednio powiązanej z

Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

eksploatacją infrastruktury lub nieodłącznie związanej z podstawowym wykorzystaniem o charakterze
niegospodarczym130. Uznaje się, że taka sytuacja ma miejsce, gdy działalność gospodarcza pochłania takie
same nakłady jak podstawowa działalność o charakterze niegospodarczym, takie jak materiały, sprzęt, siła
robocza lub aktywa trwałe. Działalność gospodarcza o charakterze pomocniczym musi więc mieć ograniczony
zakres, w odniesieniu do wydajności infrastruktury. W tym względzie użytkowanie infrastruktury do celów
gospodarczych można uznać za działalność pomocniczą, jeżeli wydajność przydzielana co roku na taką
działalność nie przekracza 20 % całkowitej rocznej wydajności infrastruktury.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze pomocniczym wnioskodawca obowiązany
jest przedstawić w dokumentacji projektowej informację nt. mechanizmu monitorowania i wycofania jaki
znajdzie zastosowanie, w celu zapewnienia, że działalność gospodarcza w całym okresie amortyzacji
infrastruktury sfinansowanej ze środków RPO WK-P 2014-2020 będzie miała charakter pomocniczy.

B.7

B.8

130

Zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju i
wymaganiami prawa ochrony
środowiska

Cele projektu wspierają
realizację celów określonych w
działaniu/poddziałaniu

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE dotyczącą
zrównoważonego rozwoju (w szczególności minimalizowanie negatywnego wpływu działalności człowieka na
środowisko, w tym nakierowanych na spełnienie acquis131 w obszarze środowiska) oraz czy projekt został
przygotowany zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska, w tym:
ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz.
2081 z późn. zm.),
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.),
ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy projekt umożliwi zrealizowanie celu Poddziałania 6.1.2, tj. czy mieszkańcy regionu
uzyskają większy dostęp do usług społecznych. W tym kontekście należy zbadać czy zaplanowane zadania
służą realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą do osiągnięcia celów poddziałania.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Pkt. 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 262 z dnia 19
lipca 2016 r., str. 1) – dokument dostępny jest pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN.
131
Acquis - dorobek prawny UE.

B.9

Wskaźniki realizacji celów
projektu

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy:
– wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz podano czas ich
osiągnięcia,
– wskaźniki zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu,
– wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Lista wskaźników obowiązujących w konkursie stanowi załącznik do Kryteriów wyboru projektów.

B.10

B.11

Wykonalność techniczna,
technologiczna i
instytucjonalna projektu

Kwalifikowalność wydatków

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy:
- harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas niezbędny na
realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne do realizacji tych procedur,
- wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu,
- zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny,
- wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności, tj.
− zostały/ną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków określonym w Regulaminie konkursu
obowiązującym dla danego naboru. Przy czym okres kwalifikowalności powinien mieścić się w ramach
czasowych określonych w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
− są zgodne z zasadami określonymi w ww. wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz
zapisami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków określonymi w Regulaminie konkursu,
− zostały uwzględnione w budżecie projektu,
− są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją projektu,
− zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów
z danych nakładów.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE, w tym z:
15. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
16. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami132
poprzez weryfikację czy wszystkie nowe produkty projektów (zasoby cyfrowe, środki transportu i
infrastruktura) finansowane ze środków polityki spójności będą zgodne z koncepcją uniwersalnego
projektowania, co oznacza co najmniej zastosowanie standardów dostępności dla polityki spójności
na lata 2014-2020.
W przypadku obiektów i zasobów modernizowanych133 (przebudowa134, rozbudowa135) zastosowanie
standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 jest obligatoryjne, o ile pozwalają na to
warunki techniczne i zakres prowadzonej modernizacji.
B.12

Zgodność z zasadą równości
mężczyzn i kobiet oraz
niedyskryminacji

W przypadku projektów nieobjętych zakresem standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020
należy opisać zapewnienie możliwości samodzielnego użytkowania/skorzystania z produktów projektów
przez osoby z co najmniej jedną niepełnosprawnością.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. W przypadku zasady równości szans kobiet i mężczyzn,
projekt wykazuje pozytywny lub neutralny wpływ. O neutralności projektu można mówić tylko wtedy, kiedy
w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie
zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady, a uzasadnienie to zostanie uznane przez
instytucję oceniającą projekt za trafne i poprawne.
W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami, ocenie podlega, czy wszystkie produkty projektów są dostępne dla osób z
niepełnosprawnościami.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności danego produktu projektu. O neutralności

132

Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z
2018 r. poz. 1878 z późn zm.).
133
W przypadku modernizacji dostępność dotyczy co najmniej tych elementów budynku, które były przedmiotem współfinansowania.
134
Przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z
wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
135
Rozbudowa to powiększenie, rozszerzenie budowli, obszaru już zabudowanego, dobudowywanie nowych elementów.

produktu można mówić w sytuacji, kiedy wnioskodawca wykaże we wniosku o dofinansowanie projektu,
że dostępność nie dotyczy danego produktu na przykład z uwagi na brak jego bezpośrednich użytkowników.
Ostateczna decyzja o neutralności danego produktu należy do Instytucji Zarządzającej. W przypadku uznania,
że produkt jest neutralny, projekt może być nadal zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Ocenie podlegać będzie zgodność z art. 7 rozporządzenia 1303/2013 oraz Wytycznymi w zakresie realizacji
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w tym z załącznikiem nr 2
do niniejszych Wytycznych: Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

B.13

B.14

Wykonalność finansowa
i ekonomiczna projektu

Zgodność dokumentacji
projektowej z SzOOP oraz
Regulaminem konkursu

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy projekt wykazuje pozytywne efekty ekonomiczne oraz czy analiza finansowa i
ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona poprawnie, w szczególności, czy:
− poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy
publicznej i projektów generujących dochód (jeśli dotyczy),
− wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych,
− przyjęte założenia analiz finansowych są spójne i uzasadnione w kontekście specyfiki projektu i sektora,
− w analizie finansowej nie ma istotnych błędów rachunkowych,
− analiza finansowa i ekonomiczna została przeprowadzona zgodnie z zasadami sporządzania takich analiz,
− zapewniona została trwałość finansowa projektu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie z SzOOP
obowiązującym na dzień przyjęcia kryterium (chyba, że kryteria zawężają postanowienia SzOOP w zakresie
danego poddziałania) oraz Regulaminem konkursu, w szczególności zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku
o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Weryfikacji podlega m.in.
maksymalna/minimalna wartość projektu oraz maksymalna/minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych
projektu (jeśli dotyczy), maksymalny % poziom dofinansowania UE oraz minimalny wkład własny beneficjenta
jako % wydatków kwalifikowalnych (jeśli dotyczy).
IZ RPO ma możliwość doprecyzowania maksymalnej/minimalnej wartości projektu oraz
maksymalnej/minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu (jeśli dotyczy), maksymalnego %
poziomu dofinansowania UE oraz minimalnego wkładu własnego beneficjenta jako % wydatków
kwalifikowalnych (jeśli dotyczy) w Regulaminie konkursu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
C. Kryteria merytoryczne szczegółowe
C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe

C.1.1

Projekt zakłada wsparcie
infrastruktury służącej
zwiększeniu dostępności do
usług świadczonych w
społeczności lokalnej

Ocenie podlega, czy projekt zakłada wsparcie infrastruktury służącej zwiększeniu dostępności do usług
świadczonych w społeczności lokalnej w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z horyzontalną zasadą deinstytucjonalizacji usług, tzn. czy:
-

C.1.2

Zgodność projektu z zasadą
deinstytucjonalizacji

-

nie przewiduje inwestycji w infrastrukturę na potrzeby świadczenia usług opiekuńczych w formie
instytucjonalnej136 albo
przewidziana inwestycja w infrastrukturę opieki instytucjonalnej ma na celu realizację procesu
przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w
społeczności lokalnej.

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
W ramach kryterium dostępu, w oparciu o zapisy we wniosku o dofinansowanie projektu, weryfikowana
będzie analiza potwierdzająca zapotrzebowanie na infrastrukturę w zakresie świadczenia usług społecznych
lub usług aktywnej integracji w perspektywie minimum 2 letniej.

C.1.3

Zapotrzebowanie
na infrastrukturę w zakresie
świadczenia usług społecznych
lub usług aktywnej integracji

Analiza musi zostać przeprowadzona dla obszaru danej gminy/powiatu i dotyczyć infrastruktury tego samego
rodzaju, która będzie wspierana w ramach projektu. Analiza może zostać przeprowadzona na podstawie
dostępnych dokumentów/danych m.in.: Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim, dane ROPS w Toruniu dostępne na stronie internetowej, lokalne strategie, dane GUS. W
przypadku braku przedmiotowej analizy, dany wniosek zostaje odrzucony, w związku z niespełnieniem przez
wnioskodawcę kryterium dostępu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Analiza przeprowadzona dla obszaru danej gminy/powiatu musi zawierać informacje dot.:

136

Rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

C.1.4

137

Zgodność projektu ze
standardami wynikającymi z
obowiązujących przepisów
prawa oraz Wytycznych

-

diagnozy problemów;

-

diagnozy potrzeb, w tym np. aktualny stan infrastruktury (w razie konieczności zapotrzebowanie na
nowe budynki), liczba placówek danego rodzaju oraz liczba miejsc/osób w nich przebywających,
liczba osób oczekujących na umieszczenie w placówce danego rodzaju;

-

analizy trendów demograficznych;

-

poziomu dostępności usług;

-

degradacji obszarów;

-

oczekiwanych rezultatów.

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega czy wnioskodawca wykazał, iż usługi świadczone w infrastrukturze wspartej w ramach
projektu będą zgodne ze standardami przewidzianymi dla danej formy pomocy, wynikającymi z:
1. Typ projektu nr 1, wskazany w kryterium B.4:
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1111 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia
2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 292 poz. 1720) z
zastrzeżeniem, że powstała infrastruktura będzie posiadać:
• pokoje mieszkalne maksymalnie 5-osobowe;
• wyposażenie w sprzęt komputerowy, w tym 1 komputer na 3 wychowanków (komputer
stacjonarny/laptop z dostępem do Internetu);
• co najmniej jeden element małej architektury wypoczynkowej, np. altanka, plac zabaw,
zagospodarowanie terenów zielonych, siłownia na wolnym powietrzu, pas ziemi
wykorzystywany przez wychowanków jako ogródek; strefa sportowo-rekreacyjna;
• w przypadku tworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistycznoterapeutycznego wnioskodawca jest zobowiązany do utworzenia, w ramach planowanej
inwestycji, dodatkowo ponad powyższy standard Sali rehabilitacyjnej do zajęć z integracji
sensorycznej/doświadczania świata137;
2. Typ projektu nr 2, wskazany w kryterium B.4:
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) lub

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Przez salę doświadczania świata rozumie się specjalnie wyodrębnione pomieszczenie z ograniczonym dopływem światła dziennego, wyposażone w różnorodne
urządzenia stymulujące rozwój zmysłów - dotyku, wzroku, słuchu, równowagi, węchu i smaku. Sala umożliwia lepsze poznawanie i doświadczanie świata, ułatwia odbiór i
interpretację bodźców pochodzących z otoczenia, a także zapewnia odprężenie, wyciszenie i wypoczynek.

innych właściwych aktów prawnych w zależności od rodzaju przewidzianej do realizacji inwestycji.
Ponadto ocenie podlegać będzie zgodność ze standardami wynikającymi z Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.5

Stopień osiągnięcia
deinstytucjonalizacji usług w
zakresie pieczy zastępczej po
projekcie

Ocenie podlega wzrost, osiągnięty w wyniku realizacji projektu, odsetka wychowanków z powiatu
umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci spełniających warunki
deinstytucjonalizacji/ rodzinnych domach dziecka, do ogółu wychowanków z powiatu umieszczonych w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać we wniosku o
dofinansowanie, iż projekt przyczyni się do wzrostu liczby dzieci umieszczonych w zdeinstytucjonalizowanych
formach pieczy zastępczej, tj. placówkach opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci/rodzinnych domach
dziecka.

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium nie dotyczy projektów, w których nie przewidziano inwestycji w infrastrukturę placówek
opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci/rodzinnych domów dziecka. Kryterium nie odnosi się do projektów
zakładających tworzenie placówki specjalistyczno-terapeutycznej.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy w przypadku inwestycji w infrastrukturę na potrzeby placówki zapewniającej opiekę
całodobową nie jest/nie będzie ona zlokalizowana na nieruchomości, na której znajduje się inna placówka
zapewniająca opiekę całodobową138.

C.1.6

Lokalizacja placówki
zapewniającej opiekę
całodobową

Zasada ta nie dotyczy placówek zapewniających opiekę wytchnieniową, pod warunkiem zachowania zasad
świadczenia usług w społeczności lokalnej, wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 20142020 w rozdziale 3 pkt 32 a – d.

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie

Kryterium nie dotyczy projektów, w których nie przewidziano inwestycji w infrastrukturę na potrzeby
placówki zapewniającej opiekę całodobową.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
138

Przez inną placówkę należy rozumieć każdą placówkę zapewniającą całodobowy pobyt, tj. placówkę opiekuńczo-pobytową lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
niezależnie od podmiotu, który ją prowadzi. Oznacza to m.in. że jeden podmiot nie może prowadzić kilku placówek zapewniających całodobowy pobyt na terenie jednej
nieruchomości lub że różne podmioty nie mogą prowadzić placówek zapewniających całodobowy pobyt na terenie tej samej nieruchomości.

C.1.7

W projekcie nie występuje
podwójne finansowanie
wydatków z EFRR w ramach
RPO WK-P i Funduszu Dopłat

Ocenie podlega, czy te same koszty związane z inwestycją przewidzianą do realizacji ze środków EFRR w
ramach RPO WK-P nie są/nie będą jednocześnie finansowane z innych źródeł, w tym w szczególności ze
środków Funduszu Dopłat w oparciu o ustawę z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia
lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni
i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2321 z późn. zm.).
Powyższe ma na celu uniknięcie podwójnego finansowania tych samych wydatków związanych z
przebudową/remontem/wyposażeniem infrastruktury z różnych źródeł. Nie wyklucza to, by np. środki
z Funduszu Dopłat stanowiły wkład własny beneficjenta, przy czym w takim przypadku beneficjent na etapie
realizacji projektu zobowiązany jest przedstawić szczegółowy kosztorys całego przedsięwzięcia, zawierający
informacje na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków.

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.1.8

Powiązanie projektu z
działaniami realizującymi cele
CT 9

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wskazał, że przedsięwzięcie będące przedmiotem projektu jest/będzie
powiązane z działaniami realizującymi cele odnoszące się do CT 9. Wsparcie infrastruktury finansowanej z
EFRR możliwe jest jako uzupełnienie działań niezbędnych do osiągnięcia celów odnoszących się do CT 9 w
zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, ukierunkowanych na aktywizację społeczną lub
zawodową, finansowanych ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 lub ze środków EFS
niepochodzących z RPO WK-P 2014-2020 lub finansowanych z innych środków publicznych lub prywatnych.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy po zakończeniu realizacji projektu infrastrukturalnego, wnioskodawca zaplanował
współpracę z wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną tj. Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Toruniu w zakresie informowania o dostępności oferowanych w ramach utworzonej
infrastruktury usług.
C.1.9

Obowiązek informacyjny

C.1.10

Zgodność ze standardami
kształtowania ładu

W treści wniosku należy wskazać, iż będzie stworzony plan współpracy wraz z zakresem i zasadami tej
współpracy oraz należy wskazać, że wnioskodawca na dzień złożenia wniosku posiada odpowiedni dokument
potwierdzający nawiązanie tej współpracy (np. list intencyjny).

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny ze standardami w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium

przestrzennego
w województwie

województwie, co będzie oceniane na podstawie

oznacza odrzucenie wniosku)

- pozytywnej opinii wydanej przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego139
odnośnie zgodności ze Standardami w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie
kujawsko-pomorskim.
Obwiązujące standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim
zostaną wskazane w Regulaminie konkursu.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.

C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe
liczba
punktów
możliwa
do uzyskania

C.2.1

Zapewnienie infrastruktury małej,
o charakterze domowym

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca założył w projekcie:
− powstanie maksymalnie 3 – osobowych pokoi mieszkalnych lub
− utworzenie infrastruktury umożliwiającej wychowankom w wieku powyżej 17 roku życia nabycie
umiejętności samodzielnego życia po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej (np.
oddzielna kuchnia przystosowana do samodzielnego przygotowania posiłków) lub
− utworzenie infrastruktury umożliwiającej przebywanie w jednym czasie matek z nieletnimi dziećmi
lub wychowanków wraz z młodszym rodzeństwem (od 0 roku życia do 18 roku życia).

0-6 pkt
według oceny

minimalna
liczba
punktów
niezbędna
do spełnienia
kryterium
n/d

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
- 1 element (przewidziany w jednym z ww. tiretów) – 2 pkt
- 2 elementy (przewidziane w dwóch ww. tiretach) – 4 pkt
- 3 elementy (przewidziane we wszystkich trzech ww. tiretach) – 6 pkt
Kryterium nie dotyczy projektów, w których nie przewidziano inwestycji w infrastrukturę placówek
opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinnych domów dziecka.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
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W przypadku rozbieżności pomiędzy opinią Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego a opinią właściwego konserwatora zabytków,
rozstrzygające będzie stanowisko właściwego konserwatora zabytków.

Ocenie podlega, czy infrastruktura placówek wsparcia i opieki140 (np. dziennych domów pobytu,
środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy), ośrodków świadczących usługi społeczne lub
usługi aktywnej integracji (np. agencje usług społecznych), planowanych do realizacji w ramach typu projektu
numer 2, wskazanego w kryterium B.4 jest:
−

C.2.2

Przewidywana dostępność
infrastruktury w zakresie
świadczenia usług społecznych
lub usług aktywnej integracji

−

−

skomunikowana z transportem publicznym, w odległości nie większej niż 500 m od przystanku
autobusowego/ tramwajowego lub
zlokalizowana w pobliżu (tzn. w odległości nie większej niż 500 m) miejsc użyteczności publicznej w
zakresie ochrony zdrowia (np. przychodnia) lub edukacji (np. placówki oświatowe) lub kultury (np.
domy kultury) lub
zlokalizowana w pobliżu (tzn. w odległości nie większej niż 500 m) punktów handlowo-usługowych.

0-6 pkt
według oceny

n/d

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
- 1 element (przewidziany w jednym z ww. tiretów) – 2 pkt
- 2 elementy (przewidziane w dwóch ww. tiretach) – 4 pkt
- 3 elementy (przewidziane we wszystkich trzech ww. tiretach) – 6 pkt

C.2.3

C.2.4

140

141

Projekt realizowany jest przez
podmiot ekonomii społecznej

Porozumienie w celu
wykorzystania
utworzonej/zmodernizowanej w
ramach projektu infrastruktury

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy wnioskodawcą lub partnerem realizującym zadania merytoryczne w projekcie jest
podmiot ekonomii społecznej zdefiniowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy Wnioskodawca oświadczył, że na potrzeby wykorzystania utworzonej/zmodernizowanej
w ramach projektu infrastruktury zostało/zostanie (najpóźniej do końca realizacji projektu) zawarte
porozumienie z innym/i podmiotem/ami. Porozumienie, o którym mowa powyżej musi mieć charakter
dwusektorowy, tj. obejmować sektor publiczny141 i społeczny142. Wykorzystanie infrastruktury musi odbywać
się w sposób zgodny z celami określonymi w ramach projektu.

Tak-3 pkt
Nie-0 pkt

Tak–5 pkt
Nie–0 pkt

Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).

Ogół podmiotów gospodarki narodowej grupujących własność państwową (Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych), własność jednostek samorządu
terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz „własność mieszaną” z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora publicznego.

n/d

n/d

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Ocenie podlega, czy projekt jest realizowany na terenie miasta średniego, tracącego funkcje społecznogospodarcze.

C.2.5

Projekt jest realizowany na
terenie miasta średniego,
tracącego funkcje społecznogospodarcze

Lista miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze w rozumieniu kryterium stanowi załącznik do
Regulaminu konkursu.
Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
•
•

Tak-6 pkt
Nie-0 pkt

n/d

Tak – 6 pkt
Nie – 0 pkt

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium.
Przyznanie punktów lub pozytywna ocena kryterium może wymagać deklaracji wnioskodawcy dotyczącej zrealizowania określonych działań na etapie realizacji lub trwałości projektu.
Zobowiązanie takie może wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie projektu lub mieć formę oświadczenia. Niewywiązanie się z tych zobowiązań będzie skutkowało zwrotem całości lub
części otrzymanego dofinansowania.
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Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej lub prowadzące działalność gospodarczą nienastawioną na zysk (np. spółdzielnie socjalne) oraz, które nie stanowią
elementu struktury państwa.

