
 
Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa regionu  

Poddziałanie 5.1.4. Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla rozwoju AKO 
 

ETAP I 

1. Ocena strategiczna ZIT 

Lp. Nazwa kryterium Opis znaczenia kryterium Definicja kryterium 

1.  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. 

Brak możliwości 

uzupełnienia/poprawienia. 

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.). 

2.  Prawidłowa 

wartość projektu. 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości otrzymania 

dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 

strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem. 

Możliwość 

jednorazowego  

uzupełnienia/poprawienia. 

Weryfikacji podlegać będzie zgodność wartości 

projektu z zapisami Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji 

Kalisko-Ostrowskiej (.Działanie Strategii ZIT AKO 4.5. 

Rozbudowa infrastruktury drogowej) wersja aktualna 

na dzień ogłoszenia naboru wniosków.  

3.  Właściwy poziom 

dofinansowania 

projektu. 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne 

dla możliwości otrzymania 

dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 

strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem. 

Możliwość 

jednorazowego  

uzupełnienia/poprawienia. 

Weryfikacji podlegać będzie prawidłowość obliczenia 

kwoty dofinansowania. Poziom dofinansowania musi 

być zgodny z zapisami Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji 

Kalisko-Ostrowskiej (.Działanie Strategii ZIT AKO 4.5. 

Rozbudowa infrastruktury drogowej) wersja aktualna 

na dzień ogłoszenia naboru wniosków oraz Instrukcją 

wypełniania wniosku o dofinansowanie.  

4.  Okres realizacji 

projektu. 

T/N 

Kryterium dopuszczające 

(spełnienie jest niezbędne  

dla możliwości dalszej 

oceny, zgodnie z kryteriami 

punktowanymi).  

Weryfikacji podlegać będzie okres realizacji projektu 

przedstawiony we Wniosku o dofinansowanie projektu 

– czy nie wykracza on poza ramy wynikające z 

zapisów dokumentacji dla naboru dla projektów 

pozakonkursowych. 



 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 

strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem. 

Możliwość 

jednorazowego 

uzupełnienia/poprawienia. 

5.  Zgodność projektu  

ze Strategią 

Zintegrowanych 

Inwestycji 

Terytorialnych dla 

rozwoju 

Aglomeracji 

Kalisko-Ostrowskiej 

(Działanie Strategii 

ZIT AKO 4.5. 

Rozbudowa 

infrastruktury 

drogowej) wersja 

aktualna na dzień 

ogłoszenia naboru 

wniosków. 

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. 

Brak możliwości 

uzupełnienia/poprawienia. 

Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt jest zgodny 

ze Strategią ZIT dla rozwoju AKO (.Działanie Strategii 

ZIT AKO 4.5. Rozbudowa infrastruktury drogowej) 

aktualną na moment ogłaszania naboru, 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. 

6.  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. 

Możliwość 

jednorazowego 

uzupełnienia/poprawienia. 

W odpowiednim miejscu dokumentacji aplikacyjnej 

należy powołać się na indykatywne zestawienie 

projektów drogowych, w które wpisuje się realizowany 

projekt. Plan Transportowy dla Województwa 

Wielkopolskiego w perspektywie 2020 roku, 

Strategia ZIT dla rozwoju AKO Strategia ZIT dla 

rozwoju AKO aktualna na moment ogłaszania 

konkursu/naboru. 

7.  Projekt spełnia 

złożenia Dyrektywy 

Rady 96/53/WE 

dotyczące 

dostosowania drogi 

do ruchu pojazdów 

o dopuszczalnym 

nacisku 

pojedynczej osi 

napędowej do 11,5 

t. 

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. 

Brak możliwości 
uzupełnienia/poprawienia 

projektu. 

Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt jest zgodny  

z Dyrektywą Rady 96/53/WE tzw. dyrektywą 

naciskową. Obligatoryjne jest dostosowanie drogi 

(gminnej, powiatowej, wojewódzkiej) do ruchu 

pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi 

napędowej do 11,5 t. 



 
8.  Kompleksowość 

efektu finalnego 

projektu. 

1-3 
Ocena kryterium będzie 
polegała na przyznaniu 

zdefiniowanej z góry liczby 
punktów (maksymalnie 

można przyznać   3 pkt.), 
Brak możliwości 

uzupełnienia / 

poprawienia projektu 

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 

(Działanie Strategii 

ZIT AKO 4.5. 

Rozbudowa 

infrastruktury 

drogowej) wersja 

aktualna na dzień 

ogłoszenia naboru 

wniosków. 

0-4 

Ocena kryterium będzie 
polegała na przyznaniu 

zdefiniowanej z góry liczby 
punktów (maksymalnie 

można przyznać  4 pkt.). 
Brak możliwości 

uzupełnienia / 

poprawienia projektu 

Ocenie podlegać będzie poprawność, wiarygodność i 

kompletność oraz wpływ zadeklarowanych wartości 

przyjętych wskaźników na osiągnięcie celów Strategii 

ZIT dla rozwoju AKO (Działanie Strategii ZIT AKO 4.5. 

Rozbudowa infrastruktury drogowej), aktualnej na 

moment ogłaszania naboru. 

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. 

 

 

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 

 


