Załącznik do uchwały Nr 37/2019
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
z dnia 29 października 2019 r.

Kryteria oceny projektów w trybie pozakonkursowym
Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Poddziałanie 1.4.2. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF (tryb pozakonkursowy)
oraz
projekty pozakonkursowe zintegrowane w zakresie PI 3a i PI 7b tj.:
Poddziałanie 1.4.2. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF i Poddziałanie 4.1.2. Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF
ETAP I OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ - Kryteria formalne
Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności z kryteriami merytorycznymi jest spełnienie kryterium formalnego. Niespełnienie kryterium
formalnego skutkuje negatywną oceną wniosku i jego odrzuceniem.
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Kwalifikowalność projektu

Opis kryterium

Definicja kryterium/uzasadnienie
Ocenie podlega, czy projekt będący przedmiotem oceny nie został usunięty z wykazu projektów
zidentyfikowanych, stanowiącego załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP na lata
2014–2020 obowiązującego na moment złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ocena
TAK/NIE

ETAP II OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ - Kryteria merytoryczne dopuszczające ogólne
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania/warunki opisujące wymogi kryterium są
twierdzące. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów merytorycznych dopuszczających ogólnych skutkuje negatywną oceną wniosku i jego odrzuceniem.
Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

1

Ocena

Definicja kryterium/uzasadnienie
1.

2.

Zgodność wniosku
o dofinansowanie
z fiszą projektową z
etapu identyfikacji
projektu

Uzasadnienie
konieczności realizacji
projektu

Ocenie podlega, czy informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są zgodne z fiszą projektową
uzgodnioną z IZ RPOWP na etapie identyfikacji projektu i uszczegóławiają dane w niej zawarte. W celu
weryfikacji, czy wprowadzone zmiany nie powodują znaczącej modyfikacji projektu, analizie poddane
zostaną następujące obszary:
 Harmonogram realizacji projektu, w tym:
 Czy wskazany przez Wnioskodawcę planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu
jest zgodny z ramami czasowymi kwalifikowalności, o których mowa w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 obowiązującymi
na moment Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie, tj.: nie wykracza poza daty
graniczne 1 stycznia 2014 r. - 31 grudnia 2023 r.?
 Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, tj.: czy projekt nie został
fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?
 Cele projektu,
 Zakres rzeczowy projektu, w tym zaplanowane działania,
 Budżet projektu, w tym całkowita wartość projektu, wartość kosztów kwalifikowalnych oraz kwota i
poziom dofinansowania,
 Wskaźniki projektu,
 Lokalizacja projektu.
WARUNEK nr 1: Uzasadnienie konieczności realizacji projektu oraz potrzeba jego finansowania środkami
publicznymi
Ocenie podlega, czy uzasadniono konieczność realizacji projektu oraz potrzebę jego finansowania środkami
publicznymi.
WARUNEK nr 2: Zgodność z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWP
Ocenie podlega, czy określone przez Wnioskodawcę cele realizacji projektu są zbieżne z celami
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TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWP (obowiązującego na moment złożenia wniosku o
dofinansowanie) określonymi dla:
 Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.4,
Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF
lub


Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.4,
Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF oraz Osi Priorytetowej IV Poprawa
dostępności transportowej w ramach, Poddziałanie 4.1.2 Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF,
Poddziałanie 4.1.2. Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF

WARUNEK nr 3: Wskaźniki projektu
Ocenie podlega:
 Czy wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele projektu?
Określone przez Wnioskodawcę wskaźniki osiągnięcia celów projektu powinny być adekwatne do zakresu
rzeczowego projektu i celów oraz powinny zostać osiągnięte przy danych nakładach i założonym sposobie
realizacji projektu.


Czy wybrano wskaźniki obligatoryjne dla danego rodzaju projektu?

TAK/NIE

Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru co najmniej wskaźników założonych na etapie identyfikacji
projektu, tj. ujętych w fiszy projektowej.


Czy wskazano metodologię wyliczenia wskaźników, tj. opis szacowania, pomiaru i monitorowania
wskaźnika?

Przedstawiona metodologia powinna być weryfikowalna i oparta o wiarygodne założenia.
3.

Kwalifikowalność
wydatków projektu

WARUNEK nr 1: KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W KONTEKŚCIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH
Ocenie podlega, czy wskazane wydatki kwalifikowane projektu są zgodne z zasadami finansowania
projektu w ramach:
 Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.4,
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TAK/NIE

Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF
lub


Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.4,
Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF oraz Osi Priorytetowej IV Poprawa
dostępności transportowej w ramach, Poddziałanie 4.1.2 Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF,
Poddziałanie 4.1.2. Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF?

WARUNEK nr 2: IDENTYFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
Ocenie podlega, czy wskazane wydatki kwalifikowane projektu są precyzyjnie określone - są
identyfikowalne i są wystarczająco szczegółowe w stosunku do rodzaju i zakresu projektu.
TAK/NIE
Wnioskodawca zobowiązany jest do szczegółowego zaprezentowania wydatków zarówno co do zakresu
rzeczowego, jak i finansowego, co powinno znaleźć potwierdzenie w przedłożonej dokumentacji
technicznej oraz kosztorysach inwestorskich.
WARUNEK nr 3: METODOLOGIA SZACOWANIA WYDATKÓW
Ocenie podlega, czy wydatki kwalifikowalne projektu zostały prawidłowo oszacowane.
Wartość zadeklarowanych wydatków w budżecie projektu powinna zostać należycie udokumentowana i
potwierdzona – poprzez dołączenie kosztorysów dla wszystkich pozycji. Dodatkowo, wymaga się załączenia
dokumentacji pozyskanej w trakcie przeprowadzenia analizy cen rynkowych lub dokumentacji z
rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia – jeżeli przeprowadzono.

TAK/NIE

WARUNEK nr 4: NIEZBĘDNOŚĆ WYDATKÓW
Ocenie podlega, czy wskazane wydatki kwalifikowane projektu są niezbędne do osiągnięcia zakładanych
rezultatów i realizacji celów projektu.
TAK/NIE
Ocenie podlega, czy wskazane wydatki kwalifikowane są niezbędne do realizacji celów projektu – zarówno
co do ich zasadności, jak i ich racjonalności.
Weryfikacja polega na stwierdzeniu, czy:
 dana pozycja budżetowa jest niezbędna i czy jej wartość jest racjonalna,
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4.

Wykonalność
techniczna projektu

wydatki kwalifikowalne służą bezpośrednio realizacji celów projektu,
wydatki kwalifikowalne są ekonomicznie uzasadnione oraz czy są efektem świadomego wyboru,
analizy opcji.

WARUNEK nr 1: ZASOBY LUDZKIE I TECHNICZNE
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada zasoby techniczne i ludzkie
niezbędne do prawidłowej realizacji projektu lub czy wiarygodnie opisał sposób pozyskania tych zasobów.
Należy scharakteryzować zarówno zasoby ludzkie, jak i techniczne gwarantujące prawidłową realizację
projektu pod względem administracyjnym stricte związanym z przedmiotem projektu. W przypadku, gdy
Wnioskodawca nie posiada wszystkich zasobów w momencie składania wniosku o dofinansowanie, to
istnieje możliwość ich pozyskania w trakcie realizacji projektu, co należy opisać w dokumentacji
aplikacyjnej.

TAK/NIE

WARUNEK nr 2: PRAWA WŁASNOŚCI I POZWOLENIA
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy:

- Wnioskodawca posiada pozwolenia, licencje, itp. niezbędne do realizacji projektu lub czy uzyskanie
tych pozwoleń, licencji itp. zostało w projekcie uwzględnione i jest prawdopodobne,

- Wnioskodawca udokumentował prawo do dysponowania nieruchomością/własność gruntu (nie
dotyczy przypadku gdy projekt przewiduje w swoim zakresie zakup gruntu),

TAK/NIE

- planowane nabycie gruntu jest wysoce uprawdopodobnione (dotyczy zakupu gruntu w celu
stworzenia/rozszerzenia terenów pod inwestycje).
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i praw
własności powinien w sposób wiarygodny opisać stan zaawansowania prac nad ich uzyskaniem oraz podać
termin uzyskania przedmiotowych dokumentów.
WARUNEK nr 3: HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku podlega, czy harmonogram realizacji projektu jest racjonalny i wykonalny.
W ramach kryterium ocenie podlegać będą następujące elementy: wykonalność projektu według
planowanego harmonogramu, zakres rzeczowy, złożoność procedur przetargowych.
Przy szacowaniu harmonogramu należy zwrócić uwagę na konieczność uwzględnienia zakresu rzeczowego
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TAK/NIE

projektu, czasu niezbędnego do przeprowadzenia postępowań przetargowych (jeżeli nie dokonano wyboru
na moment aplikowania), maksymalnego okresu realizacji projektu oraz innych okoliczności warunkujących
terminową realizację projektu.
WARUNEK nr 4 RYZYKA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI KLIMATU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy w dokumentacji projektowej w odniesieniu do
planowanej infrastruktury uwzględniono ryzyka związane ze zmianami klimatu, w szczególności zagrożenie
powodzią i sposób zarządzania tym ryzykiem.
Problematyka ta została omówiona w Poradniku przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian
klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe.
Informacje w tym zakresie powinny być uwzględnione przede wszystkim w dokumentacji projektowej, w
której określa się proponowane rozwiązania techniczno-technologiczne.
WARUNEK nr 5: KWESTIE ŚRODOWISKOWE
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy w przypadku dołączenia do wniosku dokumentacji OOŚ
jest ona zgodna z przedmiotem projektu przy jednoczesnym uwzględnieniu obowiązujących przepisów
prawnych w tym zakresie. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze wszystkich niezbędnych
decyzji, i powinien w sposób wiarygodny opisać stan zaawansowania prac nad ich uzyskaniem oraz podać
termin uzyskania przedmiotowych dokumentów. Wówczas ocena w ramach niniejszego kryterium ma
charakter warunkowy.
Obowiązkowym załącznikiem dla wszystkich projektów jest Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na
Środowisko (Załącznik nr 3 Ia).
Ponadto, w przypadku dostarczenia pozwolenia na budowę, weryfikacji podlega zgodność decyzji z
dokumentacją środowiskową.
5.

Wykonalność
finansowa i
ekonomiczna

WARUNEK nr 1 BRAK ISTOTNYCH BŁĘDÓW RACHUNKOWYCH
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy prognozy nie zawierają istotnych błędów
rachunkowych.
WARUNEK nr 2 ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega:
 Czy prognozy zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach?
Przy opracowaniu części finansowej należy uwzględnić zapisy:
 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na
lata 2014- 2020 obowiązujących na Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie,
 Przewodnika po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Narzędzie analizy
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TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

ekonomicznej polityki spójności 2014 – 2020/Guide to Cost/Benefit Analysis of Investment
Projects. Economic appraisal tools for Cohesion Policy 2014-2020 (Komisja Europejska, Grudzień
2014 r., Robocze tłumaczenie na język polski – czerwiec 2015 r.);,
 Obowiązujących przepisów i zasad rachunkowości,
 Ogólnie przyjętych metod analiz finansowych i ekonomicznych.
 Czy w prognozach prawidłowo ujęto wszystkie istotne elementy projektu?
 Czy wskazane w prognozach poszczególne wielkości (wartość przychodów, kosztów, składników
majątku i pasywów) są uzasadnione?
Prognozy finansowe i ekonomiczne powinny być oparte o wiarygodne założenia uprawdopodabniające
osiągnięcie wykazanych efektów. Brak powyższych informacji może skutkować tym, iż nie będzie możliwa
ocena wiarygodności założeń, a tym samym nie będzie można potwierdzić wykonalności finansowej.
Szczególną uwagę przy uzasadnieniu przyjętych wartości należy zwrócić na pozycje, które ulegają istotnym
zmianom w stosunku do danych historycznych. Dokonanie rzetelnej analizy opartej o wiarygodne założenia
ma kluczowe znaczenie przy określeniu poziomu intensywności, a tym samym kwoty dofinansowania.
WARUNEK nr 3 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy źródła finansowania projektu są jednoznaczne oraz
wiarygodne.
Wnioskodawca powinien jednoznacznie i precyzyjnie określić źródła finansowania oraz potwierdzić, że
posiada środki na realizację projektu lub wiarygodnie wykazać sposób ich pozyskania.
WARUNEK nr 4 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy zapewniona jest płynność finansowa realizacji
projektu.

6.

Wnioskodawca zapewni
trwałość projektu

WARUNEK nr 1 UTRZYMANIE CELÓW PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy z przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentów
wynika, że cele projektu zostaną utrzymane po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości oraz że
projekt nie będzie w tym czasie poddany znaczącym modyfikacjom.
Sprawdzeniu podlega możliwość zapewnienia przez Wnioskodawcę trwałości operacji, zgodnie z art. 71
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
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TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca posiada zdolność do utrzymania rezultatów projektu pod
względem organizacyjnym, finansowym i technicznym przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na
rzecz Beneficjenta. Ocenie podlegać będzie także to, czy Wnioskodawca planuje wykorzystywać produkty
projektu zgodnie z przeznaczeniem, a projekt w pełni spełnia założone w nim cele.
WARUNEK nr 2 ANALIZA RYZYKA
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca dokonał analizy ryzyk dotyczących
utrzymania trwałości projektu i czy zaplanował odpowiednie działania w przypadku ich wystąpienia.
Wnioskodawca powinien dokonać analizy ryzyka wraz z podaniem informacji, czy jest zdolny do
odpowiedniego przeciwdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń.
7.

8.

Zgodność projektu
z zasadami
horyzontalnymi

Pomoc publiczna
w projekcie

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy projekt zakłada co najmniej neutralny wpływ na
zasady horyzontalne w zakresie:
 zrównoważonego rozwoju,
 przeciwdziałania zmianom klimatu i ładu przestrzennego,
 równości szans i niedyskryminacji,
 równości płci,
 współpracy.
Poprzez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności infrastruktury, transportu, towarów,
usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów projektów
dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności, stanowiącymi załącznik do
Wytycznych 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 ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy:
 Wnioskodawca właściwie przeprowadził test pomocy publicznej i prawidłowo zakwalifikował projekt
pod względem występowania pomocy publicznej;
 projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi stosowania pomocy publicznej oraz
pomocy de minimis wydanymi na podstawie 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 oraz 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 (w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną);
 Wnioskodawca i projekt spełnia wszystkie wymogi wynikające z rozporządzeń pomocowych krajowych
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TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

i unijnych (w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną).
9.

Zgodność z celami
rozwojowymi
określonymi w Strategii
ZIT BOF

WARUNEK nr 1: Realizacja celów Strategii ZIT BOF
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy projekt realizuje cel Strategii ZIT BOF w ramach
Działania 1.2. (Stworzenie sieci terenów inwestycyjnych) określony jako „Poprawa warunków prowadzenia i
rozwoju działalności gospodarczej na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”.

TAK/NIE

WARUNEK nr 2: Spójność z problemami określonymi w Strategii ZIT BOF
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy projekt wynika ze zdiagnozowanych potrzeb i jest
odpowiedzią na główne i istotne problemy określone w Strategii ZIT BOF.

10.

Poprawność doboru
wskaźników
uwzględnionych w
Strategii ZIT

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników
monitoringu określonych w Strategii ZIT BOF, które Wnioskodawca ma obowiązek wybrania z listy
wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz wskaźników produktu wszystkich wskaźników adekwatnych do
planowanych działań w projekcie oraz monitorowania ich w trakcie realizacji projektu, czyli:
 w ramach Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF:
- Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych,
lub
 w ramach Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF:
- Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych
oraz
 w ramach Poddziałanie 4.1.2. Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF:
- Całkowita długość nowych dróg,
- Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg.

TAK/NIE

TAK/NIE

ETAP III OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ - Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z
wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów merytorycznych
dopuszczających szczególnych skutkuje negatywną oceną wniosku i jego odrzuceniem.
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium/uzasadnienie
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Ocena

WARUNEK nr 1: Przeznaczenie terenów inwestycyjnych
Ocenie podlega czy tereny inwestycyjne będą przeznaczone pod działalność gospodarczą z wyłączeniem
mieszkalnictwa?

1.

2.

Zgodność z
przeznaczeniem terenu

Zdiagnozowane
zapotrzebowanie
zagospodarowania
terenów inwestycyjnych

3.

Zapewnienie dostępu do
terenów inwestycyjnych

4.

Odpowiednia jakość i
kompleksowość
planowanej
infrastruktury

TAK/NIE

Kryterium jest oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy we wniosku o dofinansowanie oraz na
podstawie złożonych dokumentów oraz informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie i studium
wykonalności.
WARUNEK nr 2: Zgodność planu inwestycyjnego z przeznaczeniem terenu
Ocenie podlega czy plan inwestycyjny Wnioskodawcy jest zgodny z przeznaczeniem terenu tj. z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy?

TAK/NIE

WARUNEK nr 1: Potencjalni nabywcy
Ocenie podlega czy przed przygotowaniem projektu przeprowadzona została analiza zapotrzebowania firm
poszukujących lokalizacji dla prowadzenia działalności na terenie BOF?

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

WARUNEK nr 2: Dostępna infrastruktura
Ocenie podlega czy z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę analizy wynika, że przygotowywane tereny
inwestycyjne nie powielają dostępnej infrastruktury (nie dotyczy przypadku, w którym limit dostępnej
powierzchni nie zaspokaja aktualnego lub prognozowanego popytu)?

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

WARUNEK nr 3: Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych
Ocenie podlega czy z analizy wynika, że powierzchnia przygotowanych terenów jest zgodna z prognozowanym
popytem?
WARUNEK nr 1: Dostęp komunikacyjny do terenów inwestycyjnych
Ocenie podlega czy zapewniony został/zostanie właściwy dostęp komunikacyjny do terenów inwestycyjnych tj.
przedstawienie w dokumentacji aplikacyjnej skomunikowania terenu z istniejącą siecią transportową (kolejową
lub drogową) lub Wnioskodawca zapewnił w dokumentacji aplikacyjnej, że najpóźniej do czasu rzeczowego
zakończenia realizacji projektu teren inwestycyjny zostanie udostępniony komunikacyjnie? (jeśli dotyczy)
WARUNEK nr 1: Kompleksowość
Ocenie podlega czy zaplanowana inwestycja umożliwi uzyskać teren inwestycyjny uzbrojony w zakresie
niezbędnym dla realizacji wszystkich założeń wynikających z planu inwestycyjnego Wnioskodawcy?

TAK/NIE/NIE DOTYCZY
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TAK/NIE/NIE DOTYCZY

WARUNEK nr 2: Parametry techniczne
Ocenie podlega czy parametry techniczne tworzonej infrastruktury umożliwiają wykorzystanie produktów
projektu zgodnie z ich przeznaczeniem (w tym, np. odpowiednia nośność drogi, odpowiednia przepustowość
kanalizacji, kanalizacja ma parametry odpowiednie do odbioru zanieczyszczeń przemysłowych, wodociąg
posiada parametry odpowiednie do wykorzystania zgodnie z założeniami projektu, linie energetyczne mają
odpowiednią moc itp.)?
WARUNEK nr 3: Analiza potencjalnych zagrożeń
Jeżeli na terenie przeznaczonym pod inwestycję zidentyfikowano przeszkody mogące wpłynąć na zagrożenie
realizacji celów projektu (w tym np. infrastruktura podziemna biegnąca przez teren, zagrożenie powodziowe,
zagrożenie obsunięć terenu, duże różnice poziomu terenu, linia energetyczna napowietrzna itp.), to czy
przedstawiono sposób ich usunięcia i/lub udowodniono brak negatywnego wpływu na atrakcyjność terenu
inwestycyjnego?
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TAK/NIE

TAK/NIE

