
 

 

Działanie 4.3. WRPO 2014+ Gospodarka wodno-ściekowa. 
Działanie Strategii ZIT dla rozwoju AKO nr 4.4. Rozwój infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej. 

 

Lp. Nazwa kryterium Opis znaczenia kryterium Definicja kryterium 

1.  Wniosek został 

złożony w terminie 

wskazanym  

w Regulaminie 

konkursu. 

T/N 

Kryterium dopuszczające  

(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 

oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi).  

Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 

strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem. 

Weryfikacji podlegać będzie, czy 

Wnioskodawca złożył dokumentację 

aplikacyjną w terminie wskazanym  

w Regulaminie konkursu. 

2.  Wniosek został 

złożony do 

właściwej instytucji 

wskazanej  

w Regulaminie 

konkursu. 

T/N 

Kryterium dopuszczające  

(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 

oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi).  

Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 

strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem. 

Weryfikacji podlegać będzie, czy wniosek  

o dofinansowanie został złożony do 

właściwej instytucji wskazanej  

w Regulaminie konkursu. 

3.  Kompletność 

dokumentacji 

aplikacyjnej. 

T/N 

Kryterium dopuszczające  

(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 

oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi).  

Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 

strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem.  

W przypadkach 

określonych w Regulaminie 

konkursu dopuszcza się 

możliwość jednorazowego  

Weryfikacji podlegać  będzie zgodność 

złożonej dokumentacji aplikacyjnej  

z wymogami zawartymi w Regulaminie 

konkursu, w szczególności: 

a) czy do wniosku o dofinansowanie 

załączono wszystkie wymagane załączniki 

aktualne dla danego konkursu, 

b) czy dokumentacja aplikacyjna została 

złożona w odpowiedniej liczbie 

egzemplarzy zgodnie z wymogami 

danego konkursu, 

c) czy wniosek został opatrzony podpisem 

osoby uprawnionej/podpisami osób 

uprawnionych do złożenia wniosku, 



 

 

uzupełnienia wniosku. d) czy dokumentacja aplikacyjna 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+. 

4.  Obszar realizacji 

projektu. 

T/N 

Kryterium dopuszczające 

 (spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 

oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi).  

Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 

strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem. 

Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt jest 

realizowany na obszarze Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej (tj. obszarze funkcjonalnym 

ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem 

Wielkopolskim wyznaczonego Uchwałą  

Nr 4014/2013 ZWW z dn. 07.11.2013 r.). 

5.  Prawidłowy poziom  

i wartość 

wnioskowanego 

dofinansowania. 

T/N 

Kryterium dopuszczające 

 (spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 

oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 

 Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 

strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem. 

Weryfikacji podlegać będzie, czy poziom  

i wartość dofinansowania wskazanego we 

wniosku są zgodne z Regulaminem konkursu. 

6.  Okres realizacji 

projektu. 

T/N/ND 

Kryterium dopuszczające  

(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 

oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 

Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 

strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem. 

Weryfikacji podlegać będzie, czy okres 

realizacji projektu jest zgodny  

z Regulaminem konkursu (jeśli dotyczy). 



 

 

7.  Wnioskodawca 

złożył w danym 

konkursie jeden 

projekt. 

T/N/ND 

Kryterium dopuszczające  

(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 

oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 

 Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 

strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem.  

Jeżeli w Regulaminie konkursu wskazano, że 

w ramach danego konkursu Wnioskodawca 

może złożyć maksymalnie jeden wniosek 

o dofinansowanie, to przekroczenie tej liczby 

wyklucza Wnioskodawcę z dalszej oceny 

(jeśli dotyczy). 

 

8.  Zgodność projektu  

ze Strategią 

Zintegrowanych 

Inwestycji 

Terytorialnych dla 

rozwoju Aglomeracji 

Kalisko-Ostrowskiej. 

T/N 

Kryterium dopuszczające  

(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości dalszej 

oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi). 

Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 

strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem. 

Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt jest 

zgodny ze Strategią ZIT dla rozwoju dla 

rozwoju AKO, tj.: 

- priorytetami/ celami/ działaniami  

określonymi w Strategii, 

- planowanym zakresem wsparcia 

wskazanym w Strategii, 

- czy wybrane wskaźniki produktu  

i rezultatu odzwierciedlają zakres rzeczowy 

projektu, a założone do osiągnięcia 

wartości są realne do osiągnięcia. 

9.  Wpływ wartości 

wskaźników 

przyjętych  

w projekcie na 

realizację celów 

Strategii ZIT dla 

rozwoju AKO. 

0-8 Ocenie podlegać będzie poprawność, 

wiarygodność i kompletność oraz wpływ 

zadeklarowanych wartości przyjętych 

wskaźników na osiągnięcie celów Strategii 

ZIT dla rozwoju AKO. Za spełnienie ww. 

wymogów projekt otrzyma: 

a) za poprawność, wiarygodność  

i kompletność  przyjętych wskaźników – 

0-2 pkt, 

b) za udział w realizacji wartości 

docelowych wskaźników produktu 

ujętych w Strategii ZIT dla rozwoju AKO – 

0-3 pkt, 

c) za udział w realizacji wartości 

docelowych wskaźników rezultatu 

ujętych w Strategii ZIT dla rozwoju AKO – 

0-3 pkt. 

Dla określenia ilości punktów wg ww. 

wymogów określonych w ppkt b i c będą 

brane pod uwagę wskaźniki produktu/ 



 

 

rezultatu z najwyższą zadeklarowaną 

wartością względem wartości docelowej 

wskaźnika produktu/ rezultatu ujętej 

w Strategii ZIT dla rozwoju AKO. 

10.  Komplementarność 

projektu z innymi 

projektami. 

0-3 Ocenie podlegać będzie powiązanie projektu 

z innymi przedsięwzięciami zrealizowanymi/ 

realizowanymi przez Wnioskodawcę/ 

jednostki zależne od Wnioskodawcy/ 

Partnerów projektu w okresie od dnia 

01.01.2007 r. bez względu na źródło jego 

finansowania. Ocena wniosku dokonywana 

będzie wg kryterium punktowego.  

Za spełnienie tego kryterium projekt 

otrzyma: 

 wykazanie powiązania z projektem 

finansowanym ze środków własnych 

Wnioskodawcy/ jednostki zależnej od 

Wnioskodawcy/ Partnerów projektu –  

1 pkt, 

 wykazanie powiązania z projektem 

Wnioskodawcy/ jednostki zależnej od 

Wnioskodawcy/ Partnerów projektu 

współfinansowanym z krajowych  

i zagranicznych (innych niż WRPO) 

środków zewnętrznych – 1 pkt, 

 wykazanie powiązania z projektem 

Wnioskodawcy/ jednostki zależnej od 

Wnioskodawcy/ Partnerów projektu 

współfinansowanym ze środków WRPO,  

w tym alokacji Strategii ZIT dla rozwoju  

AKO - 1 pkt. 

11.  Wpływ projektu na  

gospodarkę wodno-

ściekową w AKO. 

0-5 W ramach kryterium weryfikacji podlegać 

będzie wpływ projektu na rozwiązanie 

problemów gospodarki wodno-ściekowej  

w AKO, tzn. czy zakres rzeczowy projektu 

uwzględnienia rozwiązania w zakresie jakości 

oczyszczonych ścieków w aglomeracjach 

poniżej 10 tys. RLM zgodnie z wymogami 

Dyrektywy 91/271/EWG, czy w wyniku 

realizacji projektu nastąpi: przyrost liczby 

osób korzystających z ulepszonego 



 

 

oczyszczania ścieków/ ulepszonego 

zaopatrzenia w wodę,  modernizacja sieci 

kanalizacji sanitarnej oraz prace na 

oczyszczalni ścieków. Ocena dokonywana 

będzie wg kryterium punktowego.  

Za spełnienie kryterium wniosek otrzyma od 

0 do 5 pkt.  

12.  Kompleksowość 

projektu. 

1-2 Ocenie podlegać będzie, czy projekt 

obejmuje w sposób kompleksowy działania 

dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej poprzez 

budowę/ remont kanalizacji sanitarnej  

w aglomeracjach o wielkości poniżej 10 tys. 

RLM ujętych w KPOŚ oraz wynikających  

z Master planu, jak również zadania  

z zakresu modernizacji oczyszczalni ścieków. 

Za spełnienie ww. wymogów projekt 

otrzyma: 

 budowę/ remont kanalizacji sanitarnej –  

1 pkt, 

 wsparcie/ modernizację oczyszczalni 

ścieków komunalnych – 1 pkt. 

Maksymalna liczba punktów wynosi 18. 

 

 


