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Ocena projektu dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektu

(KOP), w skład której wchodzą pracownicy Instytucji Organizującej

Konkurs, pracownicy IP ZIT oraz eksperci wpisani do Wykazu

kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Etapy oceny wniosku o dofinansowanie:

1. Nabór wniosków.

2. Weryfikacja wymogów formalnych.

3. Ocena formalna wniosku.

4. Ocena merytoryczna wniosku:

• ocena kryteriów merytorycznych specyficznych 

strategicznych;

• ocena kryteriów merytorycznych.

5. Ogłoszenie wyników naboru.
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Ocena kryteriów merytorycznych specyficznych strategicznych

polega na sprawdzeniu czy projekt wpisuje się w założenia

Strategii ZIT. Oceny w tym zakresie dokonuje pracownik IP ZIT

powołany w skład KOP.

Ocena kryteriów merytorycznych specyficznych strategicznych składa

się z dwóch etapów:

1) ocena kryteriów merytorycznych obligatoryjnych – projekt, który

nie spełnia tych kryteriów, otrzymuje ocenę negatywną i nie

podlega dalszej ocenie.

2) ocena kryteriów merytorycznych punktowych – punktacja

przyznana w ramach kryteriów merytorycznych specyficznych

strategicznych punktowych decyduje o uszeregowaniu projektów

na liście wniosków o dofinansowanie projektu, które przeszły

pozytywnie ocenę kryteriów merytorycznych.
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Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn

Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Kryteria wyboru projektów

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE STRATEGICZNE (OBLIGATORYJNE)

Lp.
Nazwa 

kryterium
Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium

Ocena

(Tak / Nie lub pkt.)

1.

Zgodność 

projektu ze 

Strategią 

Miejskiego 

Obszaru 

Funkcjonalnego 

Olsztyna

Ocenie podlegać będzie, czy projekt przyczyni się do 

realizacji przynajmniej jednego z tych celów Strategii 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, w 

ramach których realizowane mają być projekty w 

formule ZIT.

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu 

wartości logicznej „tak” albo „nie”.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 

dofinansowania. Projekty niespełniające przedmiotowego 

kryterium są odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

TAK/NIE

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE STRATEGICZNE (PUNKTOWE)

Lp.
Nazwa 

kryterium
Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium

Ocena

(Tak / Nie lub pkt.)

1.

Zasięg 

oddziaływania 

projektu na 

obszarze MOF 

Olsztyna.

Oceniany będzie zasięg terytorialny oddziaływania 

projektu. 

Kryterium punktowe. Uzyskanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 

możliwości uzyskania dofinansowania. Punkty mają charakter 

premiowy, a ich uzyskanie zwiększa ogólną liczbę punktów 

przyznanych dla projektu , a tym samym może prowadzić do 

uplasowania projektu na wyższym miejscu listy rankingowej.  

 projekt oddziałuje 

na 1 gminę: 

0 pkt

 projekt oddziałuje 

na więcej niż jedną 

gminę: 5 pkt

 projekt oddziałuje 

na cały obszar MOF 

Olsztyna: 10 pkt
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2.

Komplementarnośćpr
ojektu  w ramach 
Strategii Miejskiego 

Obszaru 

Funkcjonalnego

Olsztyna

Oceniana będzie komplementarność projektu

Kryterium punktowe. Uzyskanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z 

możliwości uzyskania dofinansowania. 

Punkty mają charakter premiowy, a ich 

uzyskanie zwiększa ogólną liczbę 

punktów przyznanych dla projektu , a 

tym samym może prowadzić do 

uplasowania projektu na wyższym 

miejscu listy rankingowej.  

 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

3.

Stopień realizacji 

wskaźników

Strategii miejskiego 

obszaru

funkcjonalnego 

Olsztyna

Oceniany będzie stopień realizacji w projekcie 

wskaźników produktu zawartych w Strategii 

MOF Olsztyna.

- liczba punktów za kryterium jest równa:

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.

Kryterium punktowe. Uzyskanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z 

możliwości uzyskania dofinansowania. 

Punkty mają charakter premiowy, a ich 

uzyskanie zwiększa ogólną liczbę 

punktów przyznanych dla projektu , a 

tym samym może prowadzić do 

uplasowania projektu na wyższym 

miejscu listy rankingowej.  

Projekt może uzyskać od 0 do 30 pkt

30*2

2

1

1

x

wsx

wpx

ws

wp

ws

wp

P
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4. 

Stopień realizacji 

wskaźników

Strategii miejskiego 

obszaru

funkcjonalnego 

Olsztyna

Oceniany będzie stopień realizacji w projekcie 

wskaźników rezultatu bezpośredniego zawartych w 

Strategii MOF Olsztyna.

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.

Kryterium punktowe. Uzyskanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z 

możliwości uzyskania 

dofinansowania. Punkty mają 

charakter premiowy, a ich uzyskanie 

zwiększa ogólną liczbę punktów 

przyznanych dla projektu , a tym 

samym może prowadzić do 

uplasowania projektu na wyższym 

miejscu listy rankingowej.  

Projekt może uzyskać od 0 do 20 pkt

20*2

2

1

1

x

wsx

wpx

ws

wp

ws

wp

P
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7Wskaźniki w poddziałaniu 11.1.2 Aktywizacja społeczna i 

zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji –

projekt ZIT Olsztyn

Wskaźniki produktu:

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 

w programie – 1968 osób

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 182 osoby

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) ( 20% z 1968 os.) – 394 

osoby

4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących 

pracy po opuszczeniu programu (6% z 1968 os) – 118 osób

5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu programu (30% z 1968 os.) – 590 osób
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społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Wskaźniki produktu:

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 3508 osób

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po 

zakończeniu programu – 8 miejsc

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących 

pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 

pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu 

programu – 526 osób
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Dziękuję za uwagę


