
Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska  

w ramach ZIT dla MOF Poznania 

 
ETAP I 

1. Ocena strategiczna ZIT 
 

Lp. Nazwa kryterium Opis znaczenia 
kryterium 

Definicja 

Kryteria dopuszczające - spełnienie jest niezbędne dla możliwości dalszej oceny, zgodnie z kryteriami 
punktowymi. 

1 Kompletność dokumentacji 
aplikacyjnej. 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem. 
Możliwość jednorazowej 

korekty. 

Weryfikacji podlega zgodność złożonej dokumentacji 
projektowej z wymogami zawartymi w Regulaminie 
konkursu, w szczególności:  
1) czy wniosek o dofinansowanie, biznes-plan/studium 
wykonalności oraz załączniki obligatoryjne mają 
wszystkie strony i wypełniono w nich wszystkie pola 
obowiązkowe, 
2) czy dokumentacja projektowa została przygotowana na 
aktualnych formularzach obowiązujących w danym 
konkursie,  
3) czy do wniosku o dofinansowanie załączono wszystkie 
wymagane załączniki aktualne dla danego konkursu,  
4) czy na kopiach dokumentów dokonano potwierdzenia 
za zgodność z oryginałem,  
5) czy dokumentacja projektowa została złożona w 
odpowiedniej liczbie egzemplarzy zgodnie z wymogami 
danego konkursu,  
6) czy dokumentacja projektowa w formie elektronicznej 
została przygotowana na właściwym nośniku 
informatycznym w odpowiednim pliku i możliwe jest 
odczytanie danych zawartych na nośniku 
informatycznym.  
Weryfikacja będzie miała charakter wstępny, pełna ocena 
kryterium będzie miała miejsce podczas oceny formalnej 
przeprowadzonej przez IZ WRPO 2014+. 

2 Wniosek został złożony 
przez podmiot uprawniony 
do uzyskania wsparcia w 
ramach Strategii ZIT dla 
MOF Poznania. 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem. 

Weryfikacji podlega Wnioskodawca pod względem 
zgodności z typem Beneficjenta określonym w Strategii 
ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania dla 
P7.2 Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze 
funkcjonalnym Poznania oraz prawidłowość reprezentacji 
Wnioskodawcy.  

3 Miejsce realizacji projektu 
zgodne ze Strategią ZIT.  

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem. 

Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu pod 
względem zgodności z warunkami określonymi w 
Strategii ZIT dla danego projektu strategicznego. 

4 Cele, zakres i wskaźniki 
projektu są zgodne ze 
Strategią ZIT.  

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem. 

Weryfikacji podlega cel projektu pod kątem zgodności z 
celami określonymi w Strategii ZIT, zgodność zakresu 
projektu z działaniami wskazanymi w Strategii ZIT oraz 
zgodność zadeklarowanych wskaźników ze wskaźnikami 
realizacji Strategii ZIT. 

5 Prawidłowa wartość 
wnioskowanego 
dofinasowania. 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem. 

Weryfikacji podlega, czy wartość wskazanego we 
wniosku dofinasowania nie przekracza kwoty alokacji 
określonej w Regulaminie konkursu oraz nie przekracza 
dopuszczalnej intensywności pomocy. 

6 Wniosek został złożony w 
terminie wskazanym w 
Regulaminie konkursu. 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem. 

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca złożył 
dokumentację projektową w terminie wskazanym w 
Regulaminie konkursu. 

7 Wniosek został złożony do T/N 
Niespełnienie kryterium 

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca złożył 



właściwej instytucji 
wskazanej w Regulaminie 
konkursu. 

skutkuje negatywną oceną 
strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem. 

dokumentację projektową w miejscu wskazanym w 
Regulaminie konkursu. 

8 Projekt jest zgodny z 
Planem Gospodarki 
Niskoemisyjnej przyjętym 
przez właściwy samorząd 
lub innym dokumentem 
równoważnym. 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem. 

Weryfikacji podlega zgodność projektu z opracowanym 
planem gospodarki niskoemisyjnym (lub równoważnym 
dokumentem) dla obszaru, na którym realizowana będzie 
inwestycja. Badane będzie, czy przedsięwzięcie dotyczy 
przewidzianych w PGN działań związanych z efektywnym 
gospodarowa-niem zasobami, poprawą efektywności 
energetycznej oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń 
do powietrza (pyłów, B(α)P, CO2, SO2).  

Kryteria punktowe - Wniosek musi zdobyć co najmniej 60% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby 
punktów. 

9 Projekt zawiera elementy 
zwiększające 
bezpieczeństwo 
użytkowników rezultatów 
projektu ponad wymagania 
określone przepisami. 

0-2 

Kryterium premiuje projekty zawierające elementy 
zwiększające bezpieczeństwo użytkowników rezultatów 
projektu ponad wymagania określone przepisami. 

10 Ponadstandardowe 
udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych w 
projekcie. 

0/2 

Projekt zakłada udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych wykraczające poza wymogi 
wynikające z przepisów prawa. 
Tak – 2 pkt 
Nie – 0 pkt 

11 Projekt uzyskał poparcie 
mieszkańców gminy/gmin, 
na terenie których będzie 
realizowany. 0-2 

Ocenie będzie podlegać skala społecznego poparcia dla 
planowanej interwencji, wyrażona w formie załączonych 
do wniosku list poparcia mieszkańców oraz deklaracji 
poparcia wystawionych przez podmioty zainteresowane 
realizacją projektu. 
Ocena będzie dokonywana metodą porównania 
wniosków złożonych w konkursie. 

12 Komplementarność projektu 
z innymi zrealizowanymi lub 
będącymi w trakcie realizacji 
projektami dotyczącymi 
wsparcia tras rowerowych 
oraz innych elementów 
dotyczących zastąpienia 
ruchu samochodowego. 

0-3 

Komplementarność projektów to ich dopełnianie się 
prowadzące do realizacji określonego celu. Warunkiem 
koniecznym do określenia projektów jako 
komplementarne jest ich uzupełniający się charakter, 
wykluczający powielanie się działań. 
Wnioskodawca powinien wykazać komplementarność co 
najmniej w zakresie tematyki (trasy rowerowe oraz inne 
elementy dotyczące zastąpienia ruchu samochodowego) i 
obszaru realizacji projektu w odniesieniu do innych 
adekwatnych projektów, działań itp. w ramach WRPO 
2014+, innych Programów Operacyjnych, innych 
projektów finansowanych ze środków europejskich, 
krajowych oraz własnych. 

13 Projekt zakłada 
budowę/przebudowę 
odcinka drogi rowerowej 
przebiegającego w 
bezpośredniej bliskości 
przystanku/ przystanków 
komunikacji kolejowej. 

0/2 

Kryterium premiuje projekty zakładające 
budowę/przebudowę odcinka drogi rowerowej 
przebiegającego w bezpośredniej bliskości przystanku/ 
przystanków komunikacji kolejowej. 
Tak – 2 pkt 
Nie – 0 pkt 

14 Projekt zakłada realizację 
parkingu/parkingów B&R w 
bezpośredniej bliskości 
przystanku/przystanków 
komunikacji zbiorowej. 

0/2 

Kryterium premiuje projekty zakładające realizację 
parkingu/parkingów B&R w bezpośredniej bliskości 
przystanku/przystanków komunikacji zbiorowej. 
Tak – 2 pkt 
Nie – 0 pkt 

 

15 Współpraca w realizacji 
projektu. 0/3 

W ramach kryterium oceniana jest współpraca 
udokumentowana w postaci umowy współpracy lub listu 
intencyjnego. 



Tak – 3 pkt 
Nie – 0 pkt 

16 Strategiczny charakter 
projektu. 

1-6 

W ramach kryterium analizowane będą uzasadnienia i 
argumenty Wnioskodawcy dotyczące:  
- potrzeby realizacji inwestycji, 
- wpływu inwestycji na poprawę stanu dróg rowerowych, 
- wpływu inwestycji na stworzenie spójnej sieci dróg 
rowerowych oraz spójnego systemu infrastruktury 
rowerowej, skorelowanego z systemem Parkingów B&R 
oraz zintegrowanymi węzłami przesiadkowymi. 

17 Wpływ wartości wskaźników 
przyjętych w projekcie na 
realizację celów Strategii 
ZIT w MOF Poznania. 

1-3 

Ocenie podlegać będzie poprawność przyjętych 
wskaźników, ich kompletność, realność osiągnięcia co do 
terminu i wartości, wpływ przyjętych wskaźników na 
osiągnięcie celów Strategii ZIT w MOF Poznania oraz 
relacja nakładów do rezultatów. Ocena będzie 
dokonywana metodą porównania wniosków złożonych na 
konkurs pod względem ich wpływu na realizację 
wskaźników Strategii ZIT. 

 Razem punktów 
(maksymalna liczba 
punktów wynosi 25) 

25 

 

 

2. Ocena formalna zgodnie z kryteriami formalnymi wspólnymi dla wszystkich Działań 

WRPO 2014+ współfinansowanych z EFRR 
3. Ocena merytoryczna zgodnie z kryteriami merytorycznymi w danym Działaniu dla 

zakresu przedmiotowego danego projektu 
 
ETAP II – Wybór do dofinansowania 

ETAP III – Podpisanie umowy 
  



 


