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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA FORMALNE: 

Zgodność projektu ze „Strategią Rozwoju Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Słupsk – Ustka na lata 2022- 2030” –  (ocenie będzie 
podlegać, czy projekt wpisuje się w cel strategiczny wskazany w 
Strategii oraz rekomendowane w niej kierunki działań) 

TAK/NIE 

Zadanie/projekt wpisuje się w obszary tematyczne wyznaczone w 
ramach alokacji ZIT dla MOF Słupsk – Ustka przez Zarząd 
Województwa Pomorskiego (zgodność z zapisami FEP 2021-2027) 

TAK/NIE 

Zakres przedsięwzięcia/projekt spełnia wytyczne Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej pt. "Zasady realizacji instrumentów 
terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-
2027"  tj. umożliwi wypełnienie definicji projektu zintegrowanego (w 
szczególności poprzez uwzględnienie w projekcie już 
zidentyfikowanym podmiotu jako partnera/potencjalnego partnera lub 
też gdy realizacja projektu ma zasięg ponadlokalny i jego efekty będą 
miały wpływ na więcej niż 1 gminę z MOF) 

TAK/NIE 

Deklaracja o zapewnieniu wkładu własnego TAK/NIE 

Deklaracja o prawie do dysponowania 
nieruchomością/nieruchomościami na cele projektu 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE:  

Kompleksowość projektu  
 

0 pkt – projekt obejmuje pojedyncze działanie 
inwestycyjne/nieinwestycyjne, które nie prowadzi do 
rozwiązania zdefiniowanego problemu. 
2 pkt – projekt obejmuje jeden rodzaj działań, który jest 
uzupełnieniem lub kontynuacją wcześniej podejmowanych już 
działań i jest zasadny z punktu widzenia całkowitego 
rozwiązania zdefiniowanego problemu. 
5 pkt – projekt obejmuje kompleksowe działania, które 
prowadzą do  rozwiązania zdefiniowanego problemu. 

Komplementarność projektu  
 

0 pkt – brak powiązań z innymi projektami. 
2 pkt – projekt jest powiązany z projektem/projektami 
zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały 
decyzję o finansowaniu w taki sposób, że ich rezultaty 
wzmacniają się wzajemnie. 
5 pkt – projekt jest silnie powiązany z projektem/projektami 
zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały 
decyzję o finansowaniu w taki sposób, że projekty warunkują 
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się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy 
określonego programu działania. 

Doświadczenie podmiotu 
zgłaszającego bądź 
potencjalnego partnera w 
realizacji projektów z 
wykorzystaniem środków 
zewnętrznych  
 

0 pkt – brak doświadczenia w realizacji projektów z 
wykorzystaniem środków zewnętrznych. 
2 pkt – doświadczenie w realizacji co najmniej jednego 
projektu inwestycyjnego  z dofinansowaniem zewnętrznym/ 
lub w przypadku aplikowania projektu do działania Wspieranie 
integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, 
w tym migrantów doświadczenie w realizacji co najmniej 
jednego projektu nieinwestycyjnego dofinansowanego ze 
środków zewnętrznych. 
5 pkt- doświadczenie w realizacji więcej niż jednego projektu 
inwestycyjnego  z dofinansowaniem zewnętrznym/ lub w 
przypadku aplikowania projektu do działania Wspieranie 
integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, 
w tym migrantów doświadczenie w realizacji więcej niż 
jednego projektu nieinwestycyjnego dofinansowanego ze 
środków zewnętrznych. 

Zasięg oddziaływania 
realizacji projektu na obszar 
MOF 
(Ponadlokalność) 

 

0 pkt – zasięg oddziaływania realizacji projektu nie wykracza 
poza obszar jednej gminy. 
2 pkt – zasięg oddziaływania realizacji projektu obejmuje 2 
gminy. 
5 pkt – zasięg oddziaływania realizowanego projektu 
obejmuje co najmniej 3 gminy.  

Liczba 
użytkowników/odbiorców 
korzystająca z efektów 
projektu  

0 pkt – efekty realizacji projektu obejmują nie więcej niż 10 
uczestników/odbiorców. 
2 pkt – efekty realizacji projektu obejmują od  10 do 50 
uczestników/odbiorców. 
5 pkt - efekty realizacji projektu obejmują ponad 50 
uczestników/odbiorców. 

 

 
 
 
 


