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Specyficzne warunki wsparcia w zakresie tworzenia nowych oraz rozwoju
istniejących terenów inwestycyjnych
Projekt spełnia wymogi w następującym zakresie:
 Zgodność z przeznaczeniem terenu (warunek nr 1)
 Zdiagnozowane zapotrzebowanie zagospodarowania terenów inwestycyjnych
(warunek nr 2)
 Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych (warunek nr 3)
 Odpowiednia jakość i kompleksowość planowanej infrastruktury (warunek nr 4)
Warunek nr 1 Zgodność z przeznaczeniem terenu
W ramach niniejszego warunku 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 jest oceniany na podstawie złożonych dokumentów oraz informacji zawartych
we wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności. Oceniający sprawdza, czy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
umożliwia realizację projektu na wskazanym przez Wnioskodawcę terenie. Projekt
powinien dotyczyć tworzenia nowej lub rozbudowę istniejącej infrastruktury na
terenach, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub
decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest na prowadzenie działalności
gospodarczej z wyłączeniem mieszkalnictwa. W celu wyłonienia projektów najbardziej
przygotowanych do realizacji nie dopuszcza się oceny warunku na podstawie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Przykład:
Projekt dotyczy utworzenia nowych terenów inwestycyjnych z przeznaczeniem pod
działalność produkcyjną, zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dopuszczają na obszarze objętym projektem działalność produkcyjną oraz prowadzenie
działalności handlowej. Biorąc pod uwagę zapisy we wniosku o dofinansowanie i
deklarowane przeznaczenie terenu projekt w ramach niniejszego kryterium zostaje
oceniony pozytywnie.
Warunek nr 2
inwestycyjnych

Zdiagnozowane

zapotrzebowanie

zagospodarowania

terenów

W ramach niniejszego warunku 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),
 z analizy wynika, że powierzchnia przygotowanych terenów jest zgodna z
prognozowanym popytem.
Oceniający weryfikuje zgodność projektu z niniejszym warunkiem na podstawie
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przedstawionej w Studium Wykonalności analizy zapotrzebowania na tereny
inwestycyjne z uwzględnieniem również terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na
obszarach gmin sąsiednich. Ocena w ramach kryterium ma na celu wyłonienie
projektów, które nie powielają dostępnej infrastruktury a zasadność ich realizacji jest
oparta na rzetelnie przeprowadzonej analizie zapotrzebowania na tereny inwestycyjne,
również te istniejące, gdzie limit powierzchni został już wyczerpany. Ma to na celu
uniknięcie finansowania uzbrojenia terenów inwestycyjnych, które nie mają potencjału
do udostępnienia dla potencjalnych inwestorów. Sytuacja w której istniejące tereny
inwestycyjne zagospodarowane są przez inwestorów w 80% obszaru lub limit
dostępnego terenu jest mniejszy od zgłaszanego zapotrzebowania przez potencjalnych
inwestorów, z wyłączeniem powierzchni wykorzystywanej pod infrastrukturę wspólną
np. komunikacja wewnętrzna, itp., oznacza wyczerpanie limitu dostępnej powierzchni.
W celu spełnienia powyższego Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia
stosownych umów potwierdzających wykorzystanie określonego limitu.
W ramach warunku oceniający weryfikuje również, czy wskazana w dokumentacji
planowana do uzbrojenia/dozbrojenia powierzchnia terenów inwestycyjnych odpowiada
popytowi wynikającemu z zaprezentowanej w Studium Wykonalności analizy, tj. czy
wielkość powierzchni nie jest zawyżona.
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),
 zapewniono w dokumentacji aplikacyjnej, że najpóźniej do czasu rzeczowego
zakończenia realizacji projektu teren inwestycyjny zostanie udostępniony
komunikacyjnie? (jeśli dotyczy).
Wsparciem mogą zostać objęte, jedynie projekty, które zapewniają właściwy dostęp do
terenów inwestycyjnych. Oceniający weryfikuje, czy Wnioskodawca przedstawił
w dokumentacji aplikacyjnej skomunikowanie terenu z istniejącą siecią transportową:
 w przypadku sieci kolejowej: bezpośrednie położenie planowanego terenu
inwestycyjnego przy bocznicy kolejowej możliwej jej eksploatacji
lub odtworzenia do eksploatacji;
 w przypadku sieci drogowej: zapewnienie dostępności komunikacyjnej
z drogami publicznymi istniejącymi lub planowanymi poprzez bezpośredni
zjazd/wjazd lub inną drogą o parametrach uwzględniających przewidywane
natężenie ruchu, wynikające z planowanego wykorzystania.
Jeżeli na dzień złożenia wniosku teren, który ma zostać objęty inwestycją nie jest
skomunikowany z istniejącą siecią transportową, oceniający sprawdza czy najpóźniej do
czasu rzeczowego zakończenia realizacji projektu teren inwestycyjny zostanie
udostępniony komunikacyjnie oraz czy ten fakt został odpowiednio udokumentowany
lub uzgodniony z zarządcą drogi/kolei i ujęty w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
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
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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.
Inwestorzy dokonując wyboru lokalizacji, poszukują terenów zaopatrzonych
w odpowiednią do specyfiki inwestycji infrastrukturę. Celem oceny w ramach
kryterium, jest wybór projektów kompleksowych, tj. takich, które zakładają uzyskanie
terenów inwestycyjnych w pełni uzbrojonych w zakresie niezbędnym dla realizacji
celów projektu, co powinna potwierdzić przedłożona dokumentacja techniczna. To
Wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej określa zakres prac jakie muszą zostać
podjęte, aby uzyskać teren uzbrojony w taką infrastrukturę, aby spełnić
zapotrzebowania potencjalnych inwestorów (wynikające z zaprezentowanej
w Studium Wykonalności analizy zapotrzebowania na tereny inwestycyjne).
W ramach kryterium oceniający sprawdza, czy rozwiązania techniczne w ramach
projektu są zaprojektowane zgodnie ze standardami obowiązującymi przy tego typu
inwestycjach oraz umożliwiają wykorzystanie produktów projektu zgodnie z ich
przeznaczeniem określonym w projekcie. W szczególności dotyczy to parametrów
elementów stworzonej infrastruktury, tj. odpowiednia nośność drogi (dotyczy tylko
wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej), 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. Do właściwej oceny kryterium,
konieczna jest analiza przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów ze
szczególnym uwzględnieniem wyciągu z dokumentacji technicznej. W ramach
kryterium nie jest możliwe określenie konkretnych wartości progowych z uwagi na fakt,
iż stosowne parametry zależeć będą od planowanego i opisanego przez Wnioskodawcę
przeznaczenia terenu. W dokumentacji aplikacyjnej (Studium Wykonalności)
Wnioskodawca powinien określić zasadnicze parametry planowanej infrastruktury i
porównać je z wymogami technicznymi/technologicznymi potencjalnych inwestorów
i/lub użytkowników. Projekty składane w ramach działania mogą dotyczyć zarówno
pełnego uzbrojenia terenów jak i tylko dozbrojenia, co wymaga od oceniającego
indywidualnego podejścia do każdego z projektów.
Celem oceny w ramach kryterium jest również wyeliminowanie projektów dotyczących
terenów, na których zidentyfikowano przeszkody mające znaczący wpływ na obniżenie
atrakcyjności terenu inwestycyjnego. Jeżeli Wnioskodawca na terenie przeznaczonym
pod inwestycję zidentyfikował przeszkody mogące potencjalnie wpłynąć na zagrożenie
realizacji celów projektu i nie wskazał sposobu ich usunięcia i/lub nie udowodnił braku
negatywnego ich wpływu na atrakcyjność terenu inwestycyjnego, to projekt zostanie
negatywnie oceniony w ramach kryterium.
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Potencjalne przeszkody mogące wystąpić na terenie m.in.:
 rów melioracji podstawowej (nie dotyczy, jeżeli rów biegnie w skrajnej części
terenu);
 linia energetyczna napowietrzna (nie dotyczy, jeżeli linia biegnie w skrajnej części
terenu);
 duże różnice poziomu terenu (powyżej 2% powierzchni, różnice powyżej
5 m);
 zadrzewienia, zakrzaczenia obniżające wartość terenu;
 pozostałości po zabudowie;
 infrastruktura podziemna biegnąca przez teren;
 zagrożenie powodziowe;
 zagrożenie obsunięć terenu;
 ograniczenia ekologiczne, np. teren objęty strefami ochronnymi;
 niekorzystny poziom wód gruntowych.
……………………………………………………………………………………………..
Przez spełnienie kryterium Specyficzne warunki wsparcia w zakresie tworzenia nowych
oraz rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych rozumie się spełnienie wszystkich
czterech warunków. Brak pozytywnej oceny chociażby jednego z nich skutkuje
odrzuceniem wniosku.
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