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          Załącznik   
          do Uchwały Nr 3/2015 
          Komitetu Sterującego ZIT 
          z dnia 26 października 2015 r. 

 

 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

 

- „Mobilny MOF” (7b) 

Nazwa kryterium Rodzaj kryterium 

Czy projekt wpisuje się w Cele Strategii ZIT? zerojedynkowe 

Czy projekt wpisuje się w Priorytety Strategii ZIT? zerojedynkowe 

Czy projekty są wpisane na listę indykatywną projektów w ramach typu 
projektu Mobilny MOF (7b) wymienionych w Strategii ZIT? 

zerojedynkowe 

Inwestycje zapewniają połączenie z kompleksową siecią TEN-T (DK16). zerojedynkowe 

Inwestycje wynikają ze Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 
województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 w zakresie 
dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej spójności, dotyczące 
rozwiązywania problemów komunikacyjnych. 

zerojedynkowe 

Zasięg oddziaływania projektu na obszarze MOF Olsztyna. 

- oceniany będzie zasięg  terytorialny oddziaływania projektu: 
 projekt oddziałuje na 1 gminę: 5 pkt 
 projekt oddziałuje na więcej niż jedną gminę: 10 pkt 
 projekt oddziałuje na cały obszar MOF Olsztyna: 15 pkt 

punktowe 

 

 

max – 15 pkt 

Komplementarność projektu w ramach Strategii MOF Olsztyna. 

- oceniana będzie komplementarność projektu: 

 projekt jest kontynuacją projektu/ów realizowanego/ych na 
obszarze MOF w perspektywie finansowej 2007-2013: 1 pkt 

 projekt jest powiązany z projektem/ami realizowanym/i na 
obszarze MOF w perspektywie finansowej 2014-2020: 1 pkt 

 projekt jest częścią zintegrowanego przedsięwzięcia wskazanego 
w Strategii MOF Olsztyna: 1 pkt 

punktowe 

 

 

 

 

max – 3 pkt 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

- oceniany będzie wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego: 

 poprawa przepustowości: 1 pkt 
 poprawa nośności (np. poprawa nawierzchni): 1 pkt 
 budowa chodnika: 1 pkt  
 budowa wydzielonej drogi dla rowerów, pasów ruchu dla 

punktowe  
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rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub ciągu pieszo-
rowerowego: 1 pkt 

 budowa azyli dla pieszych, wysp kanalizujących ruch lub progów 
zwalniających lub innych urządzeń BRD, w tym wyniesionych 
przejść dla pieszych i/lub przejazdów dla rowerzystów 
wyniesionych tarcz skrzyżowań, mini rond itp.: 1 pkt 

 budowa zatok autobusowych: 1 pkt 
 przejścia dla pieszych: 1 pkt 
 przebudowa skrzyżowania z drogą wyższej kategorii: 1 pkt 
 montaż barier ochronnych lub sprężystych: 1 pkt 
 oświetlenie uliczne: 1 pkt 
 poprawa jakości oznakowania poziomego: 1 pkt 
 poprawa jakości oznakowania pionowego: 1 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max – 12 pkt 

Stopień realizacji wskaźników projektu zawartych w Strategii MOF 
Olsztyna. 

- liczba punktów za kryterium jest równa: 

30*2
2

1
1

x
wsx
wpx

ws
wp

ws
wp

P


  

P – liczba punktów 

wp – wartość wskaźnika produktu do osiągnięcia w ramach projektu 

ws – wartość wskaźnika produktu dla całej Strategii MOF Olsztyna 

x – ilość badanych wskaźników 

30 – maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium 

0 pkt – projekt nie realizuje żadnego wskaźnika produktu 

30 pkt – projekt realizuje w 100% wartości wskaźników produktu* 

* liczba punktów nie zmienia się w przypadku przekroczenia 100% 
wartości wskaźnika produktu 

punktowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max – 30 pkt 

 

- „Ekomobilny MOF”  

Nazwa kryterium Rodzaj kryterium 

Czy projekt wpisuje się w Cele Strategii ZIT? zerojedynkowe 

Czy projekt wpisuje się w Priorytety Strategii ZIT? zerojedynkowe 

Inwestycje stanowią uzupełnienie łańcucha ekomobilności (np. stanowią 
połączenie z przystankami komunikacji zbiorowej lub stanowią 
kontynuację ciągu pieszego, rowerowego, pieszo-rowerowego w ramach 
mobilności miejskiej.  

zerojedynkowe 
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Inwestycje wynikają ze Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 
województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 w zakresie 
dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej spójności, dotyczące dróg 
rowerowych.  

zerojedynkowe 

Zasięg oddziaływania projektu na obszarze MOF Olsztyna. 

- oceniany będzie zasięg  terytorialny oddziaływania projektu: 
 projekt oddziałuje na 1 gminę: 5 pkt 
 projekt oddziałuje na więcej niż jedną gminę: 10 pkt 
 projekt oddziałuje na cały obszar MOF Olsztyna: 15 pkt 

punktowe  

 

 

max – 15 pkt 

Komplementarność projektu w ramach Strategii MOF Olsztyna. 

- oceniana będzie komplementarność projektu: 

 projekt jest kontynuacją projektu/ów realizowanego/ych na 
obszarze MOF w perspektywie finansowej 2007-2013: 1 pkt 

 projekt jest powiązany z projektem/ami realizowanym/i na 
obszarze MOF w perspektywie finansowej 2014-2020: 1 pkt 

 projekt jest częścią zintegrowanego przedsięwzięcia wskazanego 
w Strategii MOF Olsztyna: 1 pkt 

punktowe  

 

 

 

 

max – 3 pkt  

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

- oceniany będzie wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu 
rowerowego: 

 oświetlenie uliczne: 1 pkt 
 zastosowanie nawierzchni bitumicznych: 1 pkt 
 stojaki/wiaty rowerowe: 1 pkt 
 stacje samoobsługowej naprawy rowerów: 1 pkt 
 przejazdy dla rowerzystów (z przejściami dla pieszych w 

przypadku ciągów pieszo-rowerowych): 1 pkt 
 fizyczna separacja chodników od komunikacyjnych dróg dla 

rowerów (np. przy pomocy zieleni, zróżnicowania rodzajów 
nawierzchni itp.): 1 pkt 

 ciągłość niwelety i nawierzchni drogi dla rowerów przez zjazdy 
indywidualne i publiczne: 1pkt 

 stosowanie automatycznej detekcji rowerów na skrzyżowaniach  
z sygnalizacją świetlną: 1 pkt 

 poprawa jakości oznakowania poziomego: 1 pkt 
 poprawa jakości oznakowania pionowego: 1 pkt 

punktowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max – 10 pkt 

Stopień realizacji wskaźników projektu zawartych w Strategii MOF 
Olsztyna. 

- liczba punktów za kryterium jest równa: 

punktowe  
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30*2
2

1
1

x
wsx
wpx

ws
wp

ws
wp

P


  

P – liczba punktów 

wp – wartość wskaźnika produktu do osiągnięcia w ramach projektu 

ws – wartość wskaźnika produktu dla całej Strategii MOF Olsztyna 

x – ilość badanych wskaźników 

30 – maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium 

0 pkt – projekt nie realizuje żadnego wskaźnika produktu 

30 pkt – projekt realizuje w 100% wartości wskaźników produktu* 

* liczba punktów nie zmienia się w przypadku przekroczenia 100% 
wartości wskaźnika produktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max – 30 pkt 

Stopień realizacji wskaźników projektu zawartych w Strategii MOF 
Olsztyna. 

- liczba punktów za kryterium jest równa: 

20*2
2

1
1

x
wsx
wpx

ws
wp

ws
wp

P


  

P – liczba punktów 

wp – wartość wskaźnika rezultatu bezpośredniego do osiągnięcia  
w ramach projektu 

ws – wartość wskaźnika rezultatu bezpośredniego dla całej Strategii MOF 
Olsztyna 

x – ilość badanych wskaźników 

20 – maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium 

0 pkt – projekt nie realizuje żadnego wskaźnika rezultatu bezpośredniego 

20 pkt – projekt realizuje w 100% wartości wskaźników rezultatu 
bezpośredniego* 

* liczba punktów nie zmienia się w przypadku przekroczenia 100% 
wartości wskaźnika rezultatu bezpośredniego 

punktowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max – 20 pkt 

 

- „Mobilny MOF” (4e) 

Nazwa kryterium Rodzaj kryterium 

Czy projekt wpisuje się w Cele Strategii ZIT? zerojedynkowe 
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Czy projekt wpisuje się w Priorytety Strategii ZIT? zerojedynkowe 

Czy projekty są wpisane na listę indykatywną projektów  
w ramach typu projektu Mobilny MOF (4e) wymienionych w Strategii 
ZIT? 

zerojedynkowe 

Inwestycje przewidują powstanie infrastruktury zbiorowego transportu 
publicznego. 

zerojedynkowe 

Inwestycje zapewnią powstanie/utrzymanie linii zbiorowego transportu 
publicznego (np. oświadczenie beneficjenta, list intencyjny). 

zerojedynkowe 

Inwestycje są niezbędnym i uzupełniającym elementem projektu w 
zakresie systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. 

zerojedynkowe 

Inwestycje wynikają ze Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 
województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 w zakresie 
dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej spójności, dotyczące 
rozwiązywania problemów komunikacyjnych w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego.  

zerojedynkowe 

Zasięg oddziaływania projektu na obszarze MOF Olsztyna. 

- oceniany będzie zasięg  terytorialny oddziaływania projektu: 
 projekt oddziałuje na 1 gminę: 5 pkt 
 projekt oddziałuje na więcej niż jedną gminę: 10 pkt 
 projekt oddziałuje na cały obszar MOF Olsztyna: 15 pkt 

punktowe  

 

 

max – 15 pkt 

Komplementarność projektu w ramach Strategii MOF Olsztyna. 

- oceniana będzie komplementarność projektu: 

 projekt jest kontynuacją projektu/ów realizowanego/ych na 
obszarze MOF w perspektywie finansowej 2007-2013: 1 pkt 

 projekt jest powiązany z projektem/ami realizowanym/i na 
obszarze MOF w perspektywie finansowej 2014-2020: 1 pkt 

 projekt jest częścią zintegrowanego przedsięwzięcia wskazanego 
w Strategii MOF Olsztyna: 1 pkt 

punktowe  

 

 

 

 

max – 3 pkt  

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

- oceniany będzie wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu 
rowerowego: 

 poprawa przepustowości : 1 pkt 
 poprawa nośności (np. poprawa nawierzchni): 1 pkt 
 budowa chodnika: 1 pkt  
 budowa wydzielonej drogi dla rowerów, pasów ruchu dla 

rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub ciągu pieszo-
rowerowego: 1 pkt 

 budowa azyli dla pieszych, wysp kanalizujących ruch lub progów 
zwalniających lub innych urządzeń BRD, w tym wyniesionych 
przejść dla pieszych i/lub przejazdów dla rowerzystów 

punktowe  
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wyniesionych tarcz skrzyżowań, mini rond itp.: 1 pkt 
 budowa zatok autobusowych: 1 pkt 
 budowa wiat przystankowych: 1 pkt 
 budowa przejścia dla pieszych: 1 pkt 
 przebudowa skrzyżowania z drogą wyższej kategorii: 1 pkt 
 montaż barier ochronnych lub sprężystych: 1pkt 
 oświetlenie uliczne: 1 pkt 
 poprawa jakości oznakowania poziomego: 1 pkt 
 poprawa jakości oznakowania pionowego: 1 pkt 

 

 

 

 

 

 

max – 13 pkt 

Stopień realizacji wskaźników projektu zawartych w Strategii MOF 
Olsztyna. 

- liczba punktów za kryterium jest równa: 

30*2
2

1
1

x
wsx
wpx

ws
wp

ws
wp

P


  

P – liczba punktów 

wp – wartość wskaźnika produktu do osiągnięcia w ramach projektu 

ws – wartość wskaźnika produktu dla całej Strategii MOF Olsztyna 

x – ilość badanych wskaźników 

30 – maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium 

0 pkt – projekt nie realizuje żadnego wskaźnika produktu 

30 pkt – projekt realizuje w 100% wartości wskaźników produktu* 

* liczba punktów nie zmienia się w przypadku przekroczenia 100% 
wartości wskaźnika produktu 

punktowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max – 30 pkt 

Stopień realizacji wskaźników projektu zawartych w Strategii MOF 
Olsztyna. 

- liczba punktów za kryterium jest równa: 

20*2
2

1
1

x
wsx
wpx

ws
wp

ws
wp

P


  

P – liczba punktów 

wp – wartość wskaźnika rezultatu bezpośredniego do osiągnięcia  
w ramach projektu 

ws – wartość wskaźnika rezultatu bezpośredniego dla całej Strategii MOF 
Olsztyna 

punktowe  
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x – ilość badanych wskaźników 

20 – maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium 

0 pkt – projekt nie realizuje żadnego wskaźnika rezultatu bezpośredniego 

20 pkt – projekt realizuje w 100% wartości wskaźników rezultatu 
bezpośredniego* 

* liczba punktów nie zmienia się w przypadku przekroczenia 100% 
wartości wskaźnika rezultatu bezpośredniego 

 

 

 

 

 

max – 20 pkt 

 

- „Społeczny MOF” 

Nazwa kryterium Rodzaj kryterium 

Czy grupą docelową projektu są mieszkańcy MOF Olsztyna? zerojedynkowe 

Czy projekt wpisuje się w Cele Strategii ZIT? zerojedynkowe 

Czy projekt wpisuje się w Priorytety Strategii ZIT? zerojedynkowe 

Przedsięwzięcia dotyczące aktywizacji zawodowej uwzględniają zasadę 
efektywności społeczno-zawodowej w zakresie uregulowanym w 
wytycznych ministra ds. rozwoju regionalnego. 

zerojedynkowe 

Inwestycje wynikają ze Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 
województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 w zakresie wzrostu 
dostępności i jakości usług publicznych, dotyczące aktywizacji osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

zerojedynkowe 

Zasięg oddziaływania projektu na obszarze MOF Olsztyna. 

- oceniany będzie zasięg  terytorialny oddziaływania projektu: 
 projekt oddziałuje na 1 gminę: 5 pkt 
 projekt oddziałuje na więcej niż jedną gminę: 10 pkt 
 projekt oddziałuje na cały obszar MOF Olsztyna: 15 pkt 

punktowe  

 

 

max – 15 pkt 

Zasięg oddziaływania projektu na obszarze rewitalizowanym. 

- oceniany będzie zasięg projektu na obszarze rewitalizowanym: 

 projekt obejmuje obszar rewitalizowany: 10 pkt 
 projekt nie obejmuje obszaru rewitalizowanego: 0 pkt 

punktowe  

 

 

max – 10 pkt 

Komplementarność projektu w ramach Strategii MOF Olsztyna. 

- oceniana będzie komplementarność projektu: 

 projekt jest kontynuacją projektu/ów realizowanego/ych na 
obszarze MOF w perspektywie finansowej 2007-2013: 1 pkt 

 projekt jest powiązany z projektem/ami realizowanym/i na 
obszarze MOF w perspektywie finansowej 2014-2020: 1 pkt 

 projekt jest częścią zintegrowanego przedsięwzięcia wskazanego 

punktowe  

 

 

 

 

max – 3 pkt 
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w Strategii MOF Olsztyna: 1 pkt 
Stopień realizacji wskaźników projektu zawartych w Strategii MOF 
Olsztyna. 

- liczba punktów za kryterium jest równa: 

30*2
2

1
1

x
wsx
wpx

ws
wp

ws
wp

P


  

P – liczba punktów 

wp – wartość wskaźnika produktu do osiągnięcia w ramach projektu 

ws – wartość wskaźnika produktu dla całej Strategii MOF Olsztyna 

x – ilość badanych wskaźników 

30 – maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium 

0 pkt – projekt nie realizuje żadnego wskaźnika produktu 

30 pkt – projekt realizuje w 100% wartości wskaźników produktu* 

* liczba punktów nie zmienia się w przypadku przekroczenia 100% 
wartości wskaźnika produktu 

punktowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max – 30 pkt. 

Stopień realizacji wskaźników projektu zawartych w Strategii MOF 
Olsztyna. 

- liczba punktów za kryterium jest równa: 

20*2
2

1
1

x
wsx
wpx

ws
wp

ws
wp

P


  

P – liczba punktów 

wp – wartość wskaźnika rezultatu bezpośredniego do osiągnięcia  
w ramach projektu 

ws – wartość wskaźnika rezultatu bezpośredniego dla całej Strategii MOF 
Olsztyna 

x – ilość badanych wskaźników 

20 – maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium 

0 pkt – projekt nie realizuje żadnego wskaźnika rezultatu bezpośredniego 

20 pkt – projekt realizuje w 100% wartości wskaźników rezultatu 
bezpośredniego* 

* liczba punktów nie zmienia się w przypadku przekroczenia 100% 
wartości wskaźnika rezultatu bezpośredniego 

punktowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max – 20 pkt 
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- „Zdrowy i aktywny MOF” 

Nazwa kryterium Rodzaj kryterium 

Czy grupą docelową projektu są mieszkańcy MOF Olsztyna? zerojedynkowe 

Czy projekt wpisuje się w Cele Strategii ZIT? zerojedynkowe 

Czy projekt wpisuje się w Priorytety Strategii ZIT? zerojedynkowe 

Działania są zgodne z horyzontalnymi wytycznymi ministra ds. rozwoju 
regionalnego dotyczącymi celu tematycznego 9 oraz z Komunikatem 
Komisji Europejskiej „Usługi świadczone w interesie ogólnym, w tym 
usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym: nowe zobowiązania 
europejskie” KOM(2007)725. 

zerojedynkowe 

Inwestycje wynikają ze Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 
województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 w zakresie wzrostu 
dostępności i jakości usług publicznych, dotyczące profilaktyki i wsparcia 
potrzebujących. 

zerojedynkowe 

Zasięg oddziaływania projektu na obszarze MOF Olsztyna. 

- oceniany będzie zasięg  terytorialny oddziaływania projektu: 
 projekt oddziałuje na 1 gminę: 5 pkt 
 projekt oddziałuje na więcej niż jedną gminę: 10 pkt 
 projekt oddziałuje na cały obszar MOF Olsztyna: 15 pkt 

punktowe  

 

 

max – 15 pkt 

Zasięg oddziaływania projektu na obszarze rewitalizowanym. 

- oceniany będzie zasięg projektu na obszarze rewitalizowanym: 

 projekt obejmuje obszar rewitalizowany: 10 pkt 
 projekt nie obejmuje obszaru rewitalizowanego: 0 pkt 

punktowe  

 

 

max – 10 pkt 

Komplementarność projektu w ramach Strategii MOF Olsztyna. 

- oceniana będzie komplementarność projektu: 

 projekt jest kontynuacją projektu/ów realizowanego/ych na 
obszarze MOF w perspektywie finansowej 2007-2013: 1 pkt 

 projekt jest powiązany z projektem/ami realizowanym/i na 
obszarze MOF w perspektywie finansowej 2014-2020: 1 pkt 

 projekt jest częścią zintegrowanego przedsięwzięcia wskazanego 
w Strategii MOF Olsztyna: 1 pkt 

punktowe  

 

 

 

 

 

max – 3 pkt 

Stopień realizacji wskaźników projektu zawartych w Strategii MOF 
Olsztyna. 

- liczba punktów za kryterium jest równa: 

30*2
2

1
1

x
wsx
wpx

ws
wp

ws
wp

P


  

punktowe  
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P – liczba punktów 

wp – wartość wskaźnika produktu do osiągnięcia w ramach projektu 

ws – wartość wskaźnika produktu dla całej Strategii MOF Olsztyna 

x – ilość badanych wskaźników 

30 – maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium 

0 pkt – projekt nie realizuje żadnego wskaźnika produktu 

30 pkt – projekt realizuje w 100% wartości wskaźników produktu* 

* liczba punktów nie zmienia się w przypadku przekroczenia 100% 
wartości wskaźnika produktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

max – 30 pkt 

Stopień realizacji wskaźników projektu zawartych w Strategii MOF 
Olsztyna. 

- liczba punktów za kryterium jest równa: 

20*2
2

1
1

x
wsx
wpx

ws
wp

ws
wp

P


  

P – liczba punktów 

wp – wartość wskaźnika rezultatu bezpośredniego do osiągnięcia  
w ramach projektu 

ws – wartość wskaźnika rezultatu bezpośredniego dla całej Strategii MOF 
Olsztyna 

x – ilość badanych wskaźników 

20 – maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium 

0 pkt – projekt nie realizuje żadnego wskaźnika rezultatu bezpośredniego 

20 pkt – projekt realizuje w 100% wartości wskaźników rezultatu 
bezpośredniego* 

* liczba punktów nie zmienia się w przypadku przekroczenia 100% 
wartości wskaźnika rezultatu bezpośredniego 

punktowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max – 20 pkt 

 

- „Zdrowy i aktywny MOF” 

Nazwa kryterium Rodzaj kryterium 

Czy grupą docelową projektu są mieszkańcy MOF Olsztyna? zerojedynkowe 

Czy projekt wpisuje się w Cele Strategii ZIT? zerojedynkowe 

Czy projekt wpisuje się w Priorytety Strategii ZIT? zerojedynkowe 

Działania są zgodne z planem działania na rzecz sektora ochrony zdrowia, zerojedynkowe 
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wdrażanego z wykorzystaniem funduszy unijnych na szczeblu krajowym i 
regionalnym. 

Inwestycje wynikają ze Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 
województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 w zakresie wzrostu 
dostępności i jakości usług publicznych, dotyczące opieki zdrowotnej. 

zerojedynkowe 

Uczestnicy projektu zostali zidentyfikowani w porozumieniu z jednostką 
pomocy społecznej (zaświadczenie z jednostki pomocy społecznej).  

zerojedynkowe 

Zasięg oddziaływania projektu na obszarze MOF Olsztyna. 

- oceniany będzie zasięg  terytorialny oddziaływania projektu: 
 projekt oddziałuje na 1 gminę: 5 pkt 
 projekt oddziałuje na więcej niż jedną gminę: 10 pkt 
 projekt oddziałuje na cały obszar MOF Olsztyna: 15 pkt 

punktowe  

 

 

max – 15 pkt 

Komplementarność projektu w ramach Strategii MOF Olsztyna. 

- oceniana będzie komplementarność projektu: 

 projekt jest kontynuacją projektu/ów realizowanego/ych na 
obszarze MOF w perspektywie finansowej 2007-2013: 1 pkt 

 projekt jest powiązany z projektem/ami realizowanym/i na 
obszarze MOF w perspektywie finansowej 2014-2020: 1 pkt 

 projekt jest częścią zintegrowanego przedsięwzięcia wskazanego 
w Strategii MOF Olsztyna: 1 pkt 

punktowe  

 

 

 

 

max – 3 pkt 

Stopień realizacji wskaźników projektu zawartych w Strategii MOF 
Olsztyna. 

- liczba punktów za kryterium jest równa: 

30*2
2

1
1

x
wsx
wpx

ws
wp

ws
wp

P


  

P – liczba punktów 

wp – wartość wskaźnika produktu do osiągnięcia w ramach projektu 

ws – wartość wskaźnika produktu dla całej Strategii MOF Olsztyna 

x – ilość badanych wskaźników 

30 – maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium 

0 pkt – projekt nie realizuje żadnego wskaźnika produktu 

30 pkt – projekt realizuje w 100% wartości wskaźników produktu* 

* liczba punktów nie zmienia się w przypadku przekroczenia 100% 
wartości wskaźnika produktu 

punktowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 max – 30 pkt 

Stopień realizacji wskaźników projektu zawartych w Strategii MOF 
Olsztyna. 

punktowe  
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- liczba punktów za kryterium jest równa: 

20*2
2

1
1

x
wsx
wpx

ws
wp

ws
wp

P


  

P – liczba punktów 

wp – wartość wskaźnika rezultatu bezpośredniego do osiągnięcia  
w ramach projektu 

ws – wartość wskaźnika rezultatu bezpośredniego dla całej Strategii MOF 
Olsztyna 

x – ilość badanych wskaźników 

20 – maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium 

0 pkt – projekt nie realizuje żadnego wskaźnika rezultatu bezpośredniego 

20 pkt – projekt realizuje w 100% wartości wskaźników rezultatu 
bezpośredniego* 

* liczba punktów nie zmienia się w przypadku przekroczenia 100% 
wartości wskaźnika rezultatu bezpośredniego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max – 20 pkt 

 


