Załącznik do uchwały Nr 36/2019
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
z dnia 29 października 2019 r.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności województwa podlaskiego
Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Typ projektu: Tereny inwestycyjne
(kryteria nie mają zastosowania do projektów w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego)
Kryteria formalne
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące.
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Kwalifikowalność
Wnioskodawcy
i projektu

Definicja kryterium
WARUNEK nr 1: TYP WNIOSKODAWCY
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca znajduje
się w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie
w ramach konkursu:
 jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne JST lub ich
związki i stowarzyszenia.

Ocena1

Możliwość dokonania korekty2
Brak możliwości korekty.

TAK/NIE

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

WARUNEK nr 2: TYP PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy projekt dotyczy
stworzenia nowej oraz/lub rozwoju istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju
gospodarczego, tj. projekty obejmujące uporządkowanie i przygotowanie
terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych.

TAK/NIE

Brak możliwości korekty.
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

Do obowiązku Wnioskodawcy należy jednoznaczne i przejrzyste określenie
1

W przypadku możliwości wprowadzenia korekty zgodnie z dopuszczalnym zakresem zmian określonym w kolumnie Możliwość dokonania korekty, wnioski, które nie zostaną poprawione lub uzupełnione zgodnie z
wezwaniem do uzupełnienia lub poprawy, podlegają odrzuceniu.
2 Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
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przedmiotu projektu, tak by na podstawie przedstawionych informacji ocenić,
czy zaplanowane działania obejmują wyłącznie obszary wsparcia, które mogą
być objęte dofinansowaniem.
Weryfikowane będzie, czy wydatki na wewnętrzną infrastrukturę
komunikacyjną – jako uzupełniający element projektu dotyczącego
kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego - stanowią jedynie
mniejszą część budżetu projektu.
WARUNEK nr 3: DZIAŁALNOŚĆ WNIOSKODAWCY
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy przedmiot projektu nie
dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia,
o których mowa w:
 art. 1 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dotyczy projektów objętych
pomocą publiczną),
 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,
 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).
Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy oraz samodzielną
weryfikację przez IZ RPOWP.
WARUNEK nr 4: LOKALIZACJA PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy projekt będzie
realizowany w granicach administracyjnych województwa podlaskiego.

Brak możliwości korekty.
TAK/NIE
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

Brak możliwości korekty.
TAK/NIE

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

WARUNEK nr 1: KWOTA DOFINANSOWANIA

2.

Wartość i poziom
dofinansowania

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy kwota dofinansowania:
 nie przekracza wartości alokacji przeznaczonej na konkurs,
 w przypadku projektów generujących dochód nie przekracza wielkości
wyliczonej w oparciu o wskaźnik luki finansowej (jeśli dotyczy);
 w przypadku wydatków objętych pomocą na infrastrukturę lokalną,
kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi,
a zyskiem operacyjnym z inwestycji (jeśli dotyczy).

TAK/NIE

Możliwość korekty w zakresie zmniejszenia wartości
dofinansowania projektu o 5% w stosunku do pierwotnej
wartości zadeklarowanej w dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.
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WARUNEK nr 2: POZIOM DOFINANSOWANIA
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy w przypadku projektów
realizowanych bez pomocy publicznej, poziom dofinansowania UE nie
przekracza 95% kosztów kwalifikowalnych;

3.

Termin i okres
realizacji
projektu

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega:
- czy wskazany przez Wnioskodawcę 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 ogłoszenia konkursu, tj. nie wykracza poza
daty graniczne 01 stycznia 2014 r. - 31 grudnia 2023 r.

TAK/NIE

Możliwość korekty w zakresie zmniejszenia poziomu
dofinansowania projektu o 5 p.p. w stosunku do pierwotnego
poziomu zadeklarowanego w dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie oraz na moment udzielenia wsparcia.
Możliwość jednorazowej korekty na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie w przypadku przekroczenia terminu o okres
nie dłuższy niż 3 miesiące w stosunku do terminu
rozpoczęcia/zakończenia określonego w Regulaminie konkursu.

TAK/NIE

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.
Możliwość odstępstwa od warunku na etapie realizacji projektu
może wynikać z:
 braku wyłonienia wykonawców/dostawców z przyczyn
niezależnych od Beneficjenta,
 innych zdarzeń losowych nie leżących po stronie
Beneficjenta,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności z kryteriami merytorycznymi dopuszczającymi jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych.
Niespełnienie któregokolwiek kryterium formalnego skutkuje negatywną oceną wniosku i jego odrzuceniem.
Kryteria merytoryczne dopuszczające
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące.

3

Lp.

Nazwa kryterium

1.

Uzasadnienie
konieczności
realizacji projektu

Definicja kryterium
WARUNEK nr 1: UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy:
 uzasadniono konieczność realizacji projektu,
Analizowane będzie przedstawione uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.
W ocenie brane pod uwagę będzie, czy projekt stanowi odpowiedź na
zidentyfikowane problemy/potrzeby Wnioskodawcy, planowane działania są
adekwatne do potrzeb Wnioskodawcy, planowane działania umożliwią
realizację celów projektu.

Ocena

Możliwość dokonania korekty3

Brak możliwości korekty.
TAK/NIE
Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

Jw.
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projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy/potrzeby
Wnioskodawcy,
planowane działania są adekwatne do potrzeb Wnioskodawcy,
planowane działania umożliwią realizację projektu,
potrzeby Wnioskodawcy wynikają ze szczegółowej analizy,
projekt rozwiązuje w pełni zidentyfikowane problemy

 uzasadniono potrzebę finansowania projektu środkami publicznymi.
WARUNEK nr 2: CELE REALIZACJI PROJEKTU
Brak możliwości korekty.
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy określone przez
Wnioskodawcę cele realizacji projektu są zbieżne z celami Osi Priorytetowej I
Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4
Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
województwa.

TAK/NIE

Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia wskaźników we
wniosku oraz skorygowania metodologii ich wyliczania, tj. opisu
szacowania, pomiaru i monitorowania, jak również wartości
docelowych do poziomu uzasadnionego zapisami dokumentacji
aplikacyjnej oraz wyjaśnieniami na etapie oceny projektu.

WARUNEK nr 3: WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku 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.
 wybrano wskaźniki obligatoryjne dla danego rodzaju projektu,
Każdy Wnioskodawca adekwatnie do zakresu projektu zobowiązany jest
do wyboru wskaźników:

Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych

Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach
inwestycyjnych
 wskazano metodologię wyliczenia wskaźników, tj. opis szacowania,
pomiaru i monitorowania wskaźnika,
Przedstawiona metodologia powinna być weryfikowalna i oparta
o wiarygodne założenia.

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
TAK/NIE

WARUNEK nr 1: KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W KONTEKŚCIE
ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH
2.

Kwalifikowalność
wydatków
projektu

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki
kwalifikowane projektu są zgodne z zasadami finansowania projektu
w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie
atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Weryfikacja kwalifikowalności
poszczególnych pozycji zaplanowanych w budżecie będzie oparta o zapisy:

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie i powinno być utrzymane do końca
okresu trwałości projektu.

TAK/NIE

Możliwość odstępstwa od założonych wartości docelowych
i terminu ich osiągnięcia w trakcie realizacji projektu oraz
w okresie trwałości może wynikać z wystąpienia siły wyższej nie
leżącej po stronie Beneficjenta, przy czym każda zmiana powinna
być uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ
RPOWP.
W innym przypadku, współfinansowanie UE może podlegać
pomniejszeniu proporcjonalnie do nieosiągniętych wartości
docelowych wskaźników/celów projektu w sposób określony
w umowie o dofinansowanie projektu obowiązującej na moment
realizacji projektu.
Możliwość korekt w zakresie zmniejszenia wartości kosztów
kwalifikowalnych na poziomie danego wydatku przy
jednoczesnym zapewnieniu pokrycia zwiększonych wydatków
niekwalifikowalnych ze środków własnych.
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
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-

-

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, obowiązujących
na moment ogłoszenia konkursu; przy czym decydujące jest ujęcie
wydatków kwalifikowalnych stricte związanych z realizacją przedmiotu
projektu;
Rozporządzeń pomocowych, w oparciu o które założono realizację
projektu.

WARUNEK nr 2: IDENTYFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
W ramach niniejszego warunku 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

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia brakującej
dokumentacji
potwierdzającej
wartość
wydatków
kwalifikowalnych wskazanych w budżecie projektu, przy czym
przedstawione dokumenty powinny być ważne na moment
złożenia pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.

WARUNEK nr 3: METODOLOGIA SZACOWANIA WYDATKÓW
W ramach niniejszego warunku 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.

TAK/NIE

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Możliwość odstępstwa od założonych wartości docelowych
w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości może
wynikać ze zmiany wartości wydatków kwalifikowalnych po
przeprowadzeniu procedur wyboru wykonawców/dostawców,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
Możliwość korekty w zakresie zmniejszenia wartości kosztów
kwalifikowalnych na poziomie danego wydatku przy
jednoczesnym zapewnieniu pokrycia zwiększonych wydatków
niekwalifikowalnych ze środków własnych.
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

WARUNEK nr 4: NIEZBĘDNOŚĆ WYDATKÓW
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane w projekcie
wydatki kwalifikowalne są niezbędne do celów realizacji projektu. Weryfikacja
polega na stwierdzeniu, czy:
- dana pozycja budżetowa jest niezbędna i czy jej wartość jest racjonalna,
- wydatki kwalifikowalne służą bezpośrednio realizacji celów projektu,
- wydatki kwalifikowalne są ekonomicznie uzasadnione oraz czy są
efektem świadomego wyboru, analizy opcji.

Możliwość korekty w zakresie doprecyzowania/uszczegółowienia
zakresu rzeczowego projektu w stosunku do informacji
wykazanych w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.

TAK/NIE
Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń w trakcie realizacji
projektu oraz w okresie trwałości może wynikać ze:
 zmiany rodzaju nabytych środków trwałych/wartości
niematerialnych i prawnych, w tym ich parametrów
technicznych przy zachowaniu co najmniej nie gorszych
parametrów od założonych pierwotnie,
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zmiany technicznej i/lub technologicznej w stosunku do
założeń przyjętych we wniosku o dofinansowanie,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

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 i 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.

3.

Wykonalność
techniczna
projektu

TAK/NIE

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie i powinno być utrzymane do końca
okresu trwałości projektu.

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie
w
zakresie
doprecyzowania/uszczegółowienia
zakresu
rzeczowego projektu w stosunku do informacji wykazanych
w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.

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),
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.

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie
w
zakresie
doprecyzowania/uszczegółowienia
zakresu
rzeczowego projektu w stosunku do informacji wykazanych
w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie i powinno być utrzymane do końca
okresu trwałości projektu.
TAK/NIE

Możliwość odstępstwa w trakcie realizacji projektu oraz
w okresie trwałości może wynikać z:
 wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym projektu
skutkujących koniecznością uzyskania praw, pozwoleń,
licencji itp.,
 wprowadzenia zmian w zakresie rozwiązań budowlanych
zastosowanych
w
infrastrukturze,
jednakże
nie
powodujących zmian funkcjonalno-użytkowych obiektu
budowlanego, wymagających uzyskania nowej decyzji lub
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oświadczenia Projektanta dotyczącego zgody na
wprowadzenie proponowanych zmian przez Beneficjenta,
 innych zdarzeń nieleżących po stronie Beneficjenta,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
WARUNEK nr 3: HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Brak możliwości korekty.

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy harmonogram realizacji
projektu jest racjonalny i wykonalny.
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie wykonalność projektu według
planowanego harmonogramu, zakresu rzeczowego, złożoności procedur
przetargowych.

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

TAK/NIE

Przy szacowaniu harmonogramu należy zwrócić uwagę na konieczność
uwzględnienia zakresu rzeczowego projektu, czasu niezbędnego do
przeprowadzenia postępowań przetargowych (jeżeli nie dokonano wyboru na
moment aplikowania), maksymalnego terminu realizacji projektu oraz innych
okoliczności warunkujących terminową realizację projektu.

Możliwość
korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie przedłożenia prawidłowej
dokumentacji adekwatnej do zakresu rzeczowego projektu, przy
czym dokumenty te muszą być ważne na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

WARUNEK nr 4: KWESTIE ŚRODOWISKOWE
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy dołączona do wniosku
dokumentacja OOŚ jest zgodna z przedmiotem projektu przy jednoczesnym
uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.
Obowiązkowym załącznikiem dla wszystkich projektów jest Formularz
w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (Załącznik nr 3 Ia).
W przypadku dostarczenia pozwolenia na budowę, weryfikacji podlega
zgodność decyzji z dokumentacją środowiskową (jeśli projekt wymaga
uzyskania decyzji środowiskowej).

Możliwość odstępstwa na etapie realizacji projektu może
wynikać z:
 braku wyłonienia wykonawców/dostawców z przyczyn
niezależnych od Beneficjenta,
 innych zdarzeń losowych nieleżących po stronie
Beneficjenta,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

TAK/NIE

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie i powinno być utrzymane do końca
okresu trwałości projektu.
Możliwość odstępstwa od warunku na etapie realizacji projektu
może wynikać z wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym
projektu skutkujących koniecznością przeprowadzenia ponownej
procedury OOŚ, przy czym każda zmiana powinna być
uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ
RPOWP.
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WARUNEK nr 1: ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI PRZYGOTOWANIA ANALIZ
FINANSOWO-EKONOMICZNYCH

4.

Wykonalność
finansowa
i ekonomiczna

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy:
 prognozy nie zawierają istotnych błędów rachunkowych,
 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 moment ogłoszenia konkursu,

obowiązujących przepisów i zasad rachunkowości,

ogólnie przyjętych metod analiz finansowych i ekonomicznych;
 wskazane w prognozach poszczególne wielkości (wartość przychodów,
kosztów, składników majątku i pasywów) są uzasadnione,
 w prognozach prawidłowo ujęto wszystkie istotne finansowe elementy
projektu.

TAK/NIE

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

Możliwość
jednorazowej
korekty
na
etapie
w zakresie wskazania źródeł finansowania projektu.

WARUNEK nr 2: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy źródła finansowania
projektu są jednoznaczne oraz wiarygodne.

TAK/NIE

Wnioskodawca powinien jednoznacznie i precyzyjnie określić źródła
finansowania oraz potwierdzić, że posiada środki na realizację projektu lub
wiarygodnie wykazać sposób ich pozyskania.

oceny

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
Istnieje możliwość zmiany źródeł finansowania na etapie
realizacji projektu, przy czym każda zmiana powinna być
uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ
RPOWP.
Brak możliwości korekty.

WARUNEK nr 3: PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy zapewniona jest płynność
finansowa realizacji projektu.

Możliwość
uzupełnień
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie:
 skorygowania okresu odniesienia w ramach analizy
finansowej, przy czym nie dotyczy to okresu trwałości
projektu,
 wielkości zastosowanej stopy dyskontowej,
 wielkości przyjętych stawek amortyzacyjnych,
 uzupełnienia brakujących tabel finansowych w układzie
Wnioskodawca z Projektem
 ujęcia rozliczenia dofinansowania w przedstawionych
prognozach finansowych,
 wyjaśnień w zakresie przyjętych wielkości oraz założeń.

TAK/NIE

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

Strona 8 z 14

WARUNEK nr 1: UTRZYMANIE CELÓW PROJEKTU
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.

5.

Trwałość projektu

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 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 lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy publicznej.
Ocenie podlegać będzie także to, czy Wnioskodawca planuje wykorzystywać
produkty projektu zgodnie z przeznaczeniem, a projekt w pełni spełnia
założone w nim cele.

Brak możliwości korekty.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

TAK/NIE

Odstępstwa od warunku w okresie trwałości projektu muszą być
zgodne z art. 71 Rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r., tzn. nie mogą prowadzić do powstania następujących
okoliczności:
 zmiany własności elementu infrastruktury, która daje
przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne
korzyści;
 istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele
lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do
naruszenia jej pierwotnych celów,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

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.

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie uzupełnienia
brakujących zapisów w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.
TAK/NIE
Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca powinien dokonać analizy ryzyka wraz z podaniem informacji,
czy jest zdolny do odpowiedniego przeciwdziałania w przypadku wystąpienia
zagrożeń.

6.

Zgodność
projektu
z zasadami
horyzontalnymi

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,

TAK/NIE

Brak możliwości korekty.
Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
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7.

Pomoc publiczna
w projekcie


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

wniosku o dofinansowanie i powinno być utrzymane do końca
okresu trwałości projektu.

TAK/NIE

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie uzupełnienia
brakującego testu pomocy publicznej, przy czym wynik testu nie
może prowadzić do zmiany pierwotnej deklaracji we wniosku o
dofinansowanie, co do wystąpienia/nie wystąpienia pomocy
publicznej w projekcie.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu

WARUNEK nr 1: ZGODNOŚĆ Z PRZEZNACZENIEM TERENU
Brak możliwości korekty.

8.

Specyficzne
warunki wsparcia
w zakresie
tworzenia
nowych oraz
rozwoju
istniejących
terenów
inwestycyjnych

Ocenie podlega, czy:
- tereny inwestycyjne będą przeznaczone pod działalność gospodarczą z
wyłączeniem mieszkalnictwa,
- plan inwestycyjny Wnioskodawcy jest zgodny z przeznaczeniem terenu tj.
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o
warunkach zabudowy.
WARUNEK
nr
2:
ZDIAGNOZOWANE
ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH

TAK/NIE

ZAPOTRZEBOWANIE

Brak możliwości korekty.
TAK/NIE

Ocenie podlega, czy:
- z przeprowadzonej

przez

Wnioskodawcę

analizy

wynika,

że

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie i powinno być utrzymane do końca
okresu trwałości projektu.

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie i powinno być utrzymane do końca
okresu trwałości projektu.
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przygotowywane tereny inwestycyjne nie powielają dostępnej
infrastruktury (nie dotyczy przypadku, w którym limit dostępnej
powierzchni nie zaspokaja aktualnego lub prognozowanego popytu),
 z analizy wynika, że powierzchnia przygotowanych terenów jest zgodna z
prognozowanym popytem.
WARUNEK nr 3: ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH
Ocenie podlega, czy:





zapewniony został/zostanie właściwy dostęp komunikacyjny do terenów
inwestycyjnych tj. czy przedstawiono w dokumentacji aplikacyjnej
skomunikowanie terenu z istniejącą siecią transportową (kolejową lub
drogową),

Brak możliwości korekty.
TAK/NIE

zapewniono w dokumentacji aplikacyjnej, że najpóźniej do czasu
rzeczowego zakończenia realizacji projektu teren inwestycyjny zostanie
udostępniony komunikacyjnie? (jeśli dotyczy).

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie i powinno być utrzymane do końca
okresu trwałości projektu.

WARUNEK nr 4: ODPOWIEDNIA JAKOŚĆ I KOMPLEKSOWOŚĆ PLANOWANEJ
INFRASTRUKTURY
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.),
- zaplanowana inwestycja umożliwi uzyskać teren inwestycyjny uzbrojony
w zakresie niezbędnym dla realizacji wszystkich założeń wynikających z
planu inwestycyjnego Wnioskodawcy,
- 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.). Jeżeli tak, to czy przedstawiono sposób
ich usunięcia i/lub udowodniono brak negatywnego wpływu na
atrakcyjność terenu inwestycyjnego.

-

Brak możliwości korekty.
TAK/NIE

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie i powinno być utrzymane do końca
okresu trwałości projektu.

Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji w ramach kryteriów merytorycznych szczegółowych (różnicujących) jest spełnienie wszystkich kryteriów
merytorycznych dopuszczających. Niespełnienie któregokolwiek kryterium dopuszczającego skutkuje negatywną oceną wniosku i jego odrzuceniem.
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (Kryteria różnicujące) – warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami punktowymi jest spełnienie wszystkich kryteriów
merytorycznych dopuszczających
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Maksymalna
liczba
punktów

Możliwość dokonania korekty4

W ramach kryterium ocenie podlega wielkość powierzchni planowanej inwestycji oraz jej
integralność.

1.

Powierzchnia
przygotowywanych
terenów
inwestycyjnych5

Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób:
- W przypadku nowych terenów inwestycyjnych:
10 pkt. za teren o powierzchni 3 ha oraz po 2 pkt za każdy dodatkowy hektar
powierzchni, nie więcej niż 36 pkt.

-

Brak możliwości korekty.

36

W przypadku powiększenia istniejących terenów inwestycyjnych:
10 pkt. za teren o powierzchni 2 ha oraz po 2 pkt za każdy dodatkowy hektar
powierzchni, nie więcej niż 36 pkt.

Spełnienie warunku weryfikowane jest
na
moment
złożenia
wniosku
o dofinansowanie i powinno być
utrzymane do końca okresu trwałości
projektu.

Maksymalna liczba punktów to 36.
W ramach kryterium ocenie podlega zaprezentowana w dokumentacji aplikacyjnej polityka
aktywności wobec inwestorów w aspekcie zaplanowanych działań na rzecz zagospodarowania
terenów inwestycyjnych, tj. czy:

2.

Zasadność
zaplanowanych
działań na rzecz
zagospodarowania
terenów
inwestycyjnych






Zostanie zapewniona organizacja obsługi inwestora (na etapie pozyskiwania,
przygotowania inwestycji i jej realizacji) – 5 pkt.
Przewidziano dodatkowe działania przyciągające potencjalnych inwestorów (np.
lokalne zachęty podatkowe, z wyłączeniem ulg podatkowych wynikających z
oferowania Specjalnych Stref Ekonomicznych) – 5 pkt.
Przewidziano współpracę z instytucjami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi – 2 pkt.

Przewidziano działania mające na celu pozyskanie inwestorów nowych co najmniej w
regionie i/lub zagranicznych – 2 pkt.
Wartości punktów za każdy spełniony element podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba
punktów to 14.

4

Brak możliwości korekty.

14

Spełnienie warunku weryfikowane jest
na
moment
złożenia
wniosku
o dofinansowanie i powinno być
utrzymane do końca okresu trwałości
projektu.

Jw.
Pierwsze kryterium rozstrzygające – decydujące o wyborze projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały taką samą liczbę punktów (lecz wartość alokacji przeznaczonej na dany konkurs nie pozwala na
wybranie do dofinansowania wszystkich projektów).
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W ramach kryterium ocenie podlega przedsięwzięcie w aspekcie jego lokalizacji:
Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób:

3.

Lokalizacja projektu






Brak możliwości korekty.

Projekt zlokalizowany w mieście: Bielsk Podlaski, Łomża lub Suwałki – 10 pkt.
Projekt zlokalizowany w gminie sąsiadującej (bezpośrednio przyległej) do w/w – 7 pkt.

10

Projekt zlokalizowany w OSI: miasta powiatowe – 5 pkt.
Projekt zlokalizowany na pozostałych obszarach – 0 pkt.

Spełnienie warunku weryfikowane jest
na
moment
złożenia
wniosku
o dofinansowanie i powinno być
utrzymane do końca okresu trwałości
projektu.

Maksymalna liczba punktów to 10.

4.

Połączenia
komunikacyjne

W ramach kryterium ocenie podlega, czy przedsięwzięcie położone jest w pobliżu inwestycji
transportowych: istniejące lub planowane drogi krajowe/ szybkiego ruchu o pełnej nośności
115 kN/oś i/lub linie kolejowe możliwe do eksploatacji/odtworzenia do eksploatacji (tj. w
odległości mierzonej w linii dróg dojazdowych):
poniżej 5 km – 15 pkt.
5 km - 10 km – 10 pkt.
powyżej 10 km – 0 pkt.
dodatkowe 5 pkt - w przypadku jednoczesnego sąsiedztwa zarówno drogi krajowej/szybkiego
ruchu o pełnej nośności 115 kN/oś oraz linii kolejowej możliwej do eksploatacji/odtworzenia do
eksploatacji, w odległości poniżej 5 km.

Brak możliwości korekty.

20

Spełnienie warunku weryfikowane jest
na moment złożenia wniosku o
dofinansowanie i powinno być
utrzymane do końca okresu trwałości
projektu.

Maksymalna liczba punktów to 20.

5.

6.

Zagospodarowanie
terenów
zdegradowanych,
miejskich nieużytków
wymagających
rewitalizacji
(inwestycje typu
brownfield)

Dostępność mediów

W ramach kryterium ocenie podlega, czy w wyniku realizacji projektu nastąpi
zagospodarowanie terenów zdegradowanych, miejskich nieużytków wymagających
rewitalizacji:
tak – 5 pkt.
nie – 0 pkt.

Brak możliwości korekty.

Maksymalna liczba punktów to 5.

Spełnienie warunku weryfikowane jest
na
moment
złożenia
wniosku
o dofinansowanie i powinno być
utrzymane do końca okresu trwałości
projektu.

W ramach kryterium ocenie podlega, czy Wnioskodawca zapewni kompleksowość budowanej
infrastruktury.

Brak możliwości korekty.

Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób:
3 pkt. za każde z wymienionych mediów: energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja sanitarna,
system odbioru wód deszczowych.
Wartości punktów za każdy spełniony element podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba
punktów to 15.
Razem
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Spełnienie warunku weryfikowane jest
na
moment
złożenia
wniosku
o dofinansowanie i powinno być
utrzymane do końca okresu trwałości
projektu.
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Projekt otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 40 % maksymalnej liczby punktów przewidzianych w ramach kryteriów różnicujących. W przypadku projektów, które uzyskały
taką samą liczbę punktów w ramach konkursu, o pozycji na liście rankingowej będą decydować kryteria rozstrzygające decydujące o wyborze projektów, które spełniły kryteria wyboru i
uzyskały taką samą liczbę punktów (lecz wartość alokacji przeznaczonej na dany konkurs nie pozwala na wybranie do dofinansowania wszystkich projektów), tj.:
1.
2.

Powierzchnia przygotowywanych terenów inwestycyjnych - o kolejności na liście będzie decydować wielkość powierzchni przygotowywanych terenów inwestycyjnych. Wyższą pozycję
uzyska projekt, z większą powierzchnią planowanej inwestycji.
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych - w przypadku nie rozstrzygnięcia kolejności na liście w wyniku zastosowania ww. kryterium, o pozycji będzie decydować wysokość
całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Wyższą pozycję uzyska projekt z większą wartością całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
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