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Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020- w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (1 część oceny - w zakresie zgodności ze Strategią RIT Subregionu Zachodniego) 

 

 

NUMER WNIOSKU:  

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:  

INSTYTUCJA ROZPATRUJĄCA WNIOSEK:     

NUMER NABORU/KONKURSU:  

TYTUŁ PROJEKTU: 

WNIOSKODAWCA:  

 

OCENIAJĄCY:  
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Część I Kryteria zgodności ze Strategią ZIT – dostępu (zerojedynkowe) 

 

lp Kryterium 
Spełnienie kryterium  

Uzasadnienie niespełnienia 

(należy wypełnić jeśli kryterium nie zostało spełnione) 
TAK NIE NIE DOTYCZY 

1 
Lokalizacja projektu na obszarze 

funkcjonalnym danego RIT 
  

 

 
 

2 

Zgodność uzasadnienia i celu 

projektu  

z diagnozą i Priorytetami/Celami 

/Działaniami Strategii RIT 

    

3 
Zgodność przedmiotu projektu  

z zakresem wsparcia wskazanym  

w Strategii RIT 

    

 

Część II Kryteria zgodności ze Strategią RIT – dostępu, szczegółowe dla Poddziałania   (zerojedynkowe) 

lp Kryterium 
Spełnienie kryterium  

Uzasadnienie niespełnienia 

(należy wypełnić jeśli kryterium nie zostało spełnione) 
TAK NIE NIE DOTYCZY 

      

 

 

`` 
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Część III Kryteria zgodności ze Strategią RIT- dodatkowe (punktowe) 

lp Kryteria szczegółowe dodatkowe Maksimum punktowe Przyznane punkty Uzasadnienie oceny kryterium 

A 

Czy projekt zakłada komplementarność z innymi 

znajdującymi się na liście projektów wybranych do 

dofinansowania, zrealizowanymi lub trwającymi 

projektami? 

10 punktów   

B 
Czy projekt  jest realizowany  w formalnym  partnerstwie 

lub zakłada współpracę lub zlecanie zadań? 

4 punkty 
  

C 
Czy projekt zakłada zastosowanie rozwiązań w zakresie 

pracy z osobami z niepełnosprawnościami mających wpływ 

na wartość wskaźników zatrudnieniowych? 

3 punkty 
  

D 

Czy inne wskaźniki założone przez Wnioskodawcę we 

wniosku o dofinansowanie zostały dobrane tak, by w sposób 

najbardziej efektywny realizować założenia zawarte w 

Strategii RIT? 

6 punktów 
  

E 

Czy projekt realizuje wskaźnik Strategii RIT uwzględniony 

do ram wykonania RPO WSL 2014-2020 pn. Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w programie? 

10 punktów 
  

F Czy zapewniono spójność projektu z przedsięwzięciami 

realizowanymi na obszarze objętym Strategią RIT? 

10 punktów 
  

G 
Czy projekt rozwiązuje konkretne problemy i realizuje cele 

wskazane w Strategii RIT? 

5 punktów 
  

H 
Czy Wnioskodawca/Partner posiada doświadczenie w 

realizacji projektów na obszarze RIT? 

2 punkty 
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Podsumowanie oceny 

1 
Czy projekt spełnia wszystkie 

kryteria zerojedynkowe? 

Na podstawie części I, II  

□ TAK - jeżeli w ramach wszystkich kryteriów ocenianych zerojedynkowo zaznaczono „TAK” lub „NIE DOTYCZY” 

□ NIE – jeżeli w ramach przynajmniej jednego z kryteriów ocenianych zerojedynkowo zaznaczono „NIE”  

2 
Suma uzyskanych punktów za 

kryteria dodatkowe: 

 

 

3 

Czy wniosek otrzymał wymagane 

minimum ogółem? 

□TAK -jeżeli wniosek otrzymał 40%1 punktów możliwych do 

uzyskania za spełnienie wszystkich kryteriów punktowych 

□NIE -jeżeli wniosek nie otrzymał 40% punktów możliwych do 

uzyskania za spełnienie wszystkich kryteriów punktowych 

4 Ogólny wynik oceny 
 Pozytywna- jeżeli w punkcie 1 i 3 zaznaczono TAK Negatywna- jeżeli w punkcie 1 i/lub 3 zaznaczono NIE 

 

                                                           
1 Minimum punktowe może zostać zmienione. 


