
 

 

Działanie 5.1. WRPO 2014+ Infrastruktura drogowa regionu.   
Działanie Strategii ZIT dla rozwoju AKO nr 4.5. Rozbudowa infrastruktury drogowej. 
 

Lp. Nazwa kryterium Opis znaczenia kryterium Definicja kryterium 

1.  Wniosek został 

złożony w terminie. 

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 wymaganym terminie. 

2.  Wniosek został 

złożony do 

właściwej instytucji. 

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. 

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. 

Weryfikacji podlegać  będzie zgodność 

złożonej dokumentacji aplikacyjnej,  

w szczególności: 

a) czy do wniosku o dofinansowanie 

załączono wszystkie wymagane 

załączniki, 

b) czy dokumentacja aplikacyjna została 

złożona w odpowiedniej liczbie 

egzemplarzy,  

c) czy wniosek został opatrzony 

podpisem osoby uprawnionej/ 

podpisami osób uprawnionych do 

złożenia 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 właściwy 

poziom i wartość dofinansowania. 

6.  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 

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. 



 

 

7.  Projekt został ujęty  

w Regionalnym 

Planie 

Transportowym. 

 

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 odpowiednim miejscu dokumentacji 

aplikacyjnej należy powołać się na 

indykatywne zestawienie projektów 

drogowych, w które wpisuje się 

realizowany projekt. 

8.  Kompleksowość 

efektu finalnego 

projektu. 

1-3 Weryfikacji podlegać będzie, czy 

projektodawca zakłada, że poprawa 

spójności transportowej przyczyni się do: 

 zwiększenia możliwości rozwoju 

gospodarczego obszaru AKO, 

 mobilności mieszkańców AKO 

poprzez skrócenie czasu przejazdu, 

 obniżenia kosztów przejazdu. 

Za spełnienie każdego z przedmiotowych 

wymogów przyznany zostanie 1 pkt. 

9.  Wpływ wartości 

wskaźników 

przyjętych  

w projekcie na 

realizację celów 

Strategii ZIT dla 

rozwoju AKO. 

0-4 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 wskaźnika produktu 

ujętego w Strategii ZIT dla rozwoju 

AKO – 0-1 pkt, 

c) za udział w realizacji wartości 

docelowych wskaźnika rezultatu 

ujętego w Strategii ZIT dla rozwoju 

AKO – 0-1 pkt. 

Maksymalna liczba punktów wynosi 7. 

 


