Aneks 1 Analiza kryteriów wyboru projektów 1
Legenda:
Rodzaj kryterium: F -kryterium oceny formalnej, Ms – kryterium oceny merytorycznej (specyficzne), Mo - kryterium oceny merytorycznej
(ogólne), Md – kryterium oceny merytorycznej (dodatkowe), Mz - kryterium oceny merytorycznej (zgodności ze strategią ZIT/RIT).
Rodzaj komplementarności ze względu na źródło finansowania: – wewnątrzfunduszowa, MF – międzyfunduszowa / WP – pomiędzy projektami
realizowanymi w ramach RPO WSL 2014-2020 (wewnątrzprogramowa), ZP – łącząca projekty wspierane w ramach RPO WSL 2014-2020 z
projektami realizowanymi poza tym programem.
Wspierana cecha projektów: Zgodnie z oznaczeniami podanymi w Tabeli 1 w Raporcie końcowym
Poddziałania, w których kryterium jest stosowane: według pakietu aplikacyjnego z ostatnio ogłoszonego konkursu.

1

Opracowana na podstawie Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

wraz z załącznikami (wersja 11.2 z 21 listopada 2017 r.).

Rodzaj komplementarności ze
względu na
źródło
finansowania
MF, WP

Wspierana
cecha projektów

Poddziałania,
w których
kryterium jest
stosowane

IV

10.2, 10.3, 12.1,
12.2

0/1

WF lub MF, WP
lub ZP

Ib

Ms

0/1

WF lub MF, WP
lub ZP

Ic

10.3, w EFS
kryterium dotyczy
OSI, 9.2.3.,
11.1.4, 7.1.3,
7.3.3., 7.4.2
1.1

Ms

0/1

IX

2.1

L.p.

Nazwa

Definicja (kluczowy fragment)

Rodzaj kryterium

Punktacja

1

Projekty powiązane z
działaniami realizowanymi
ze środków EFS

F

0/1

2

Wynikanie projektu z
aktualnego i pozytywnie
zaopiniowanego przez IZ
RPO programu
rewitalizacji
Przedsięwzięcie w
zakresie infrastruktury
badawczej wpisuje się w
Regionalną Strategię
Innowacji Województwa
Śląskiego na lata 2013–
2020 i służy pracom
badawczo-rozwojowym z
obszarów regionalnych
inteligentnych
specjalizacji
Interoperacyjność i
kompatybilność
zastosowanych rozwiązań

Projekt inwestycyjny ma charakter
uzupełniający i powiązany jest z działaniami
finansowanymi ze środków EFS, które to
działania pełnią rolę wiodącą w
rozwiązywaniu zidentyfikowanych
problemów
Wynikanie projektu z aktualnego i
pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO
programu rewitalizacji

F

Czy planowana w ramach projektu
infrastruktura służy pracom badawczorozwojowym z obszaru inteligentnych
specjalizacji zidentyfikowanych w
Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Śląskiego na lata 2013–2020

Wszystkie systemy teleinformatyczne w
ramach projektu będą wdrażane zgodnie z
wymaganiami dotyczącymi
interoperacyjności wynikającymi m.in. z
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych
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4

5

Projekt jest zgodny z
programem ochrony
powietrza

6

Projekt zlokalizowany w
strefie zdiagnozowanej w
wojewódzkim programie
ochrony powietrza
Spełnienie wymagań
Dyrektywy 2010/31/UE
Projekt jest zgodny z
programem ochrony
powietrza.
Projekt jest zgodny ze
Strategią Rozwoju
Systemu Transportu
Województwa Śląskiego.

7
8

9

Realizacja projektu
wynika z dokumentu o
charakterze
planistycznym w zakresie
planów, zawierających
odniesienia do kwestii
przechodzenia na bardziej
ekologiczne i
zrównoważone systemy
transportowe w miastach

10

Powiązanie zakupionego
taboru z infrastrukturą
tramwajową

11

Projekt jest uwzględniony
w planie inwestycyjnym w
zakresie gospodarki
odpadami stanowiącym
załącznik do WPGO

Czy zakres projektu oraz jego cele są
zgodne z założeniami programu ochrony
powietrza, w tym szczególnie w odniesieniu
do zakładanych w programie sposobów
obniżenia wielkości stężeń do poziomu
wynikającego z Rozporządzenia Ministra
Środowiska w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu z 24 sierpnia 2012
roku.
Projekt zlokalizowany w strefie
zdiagnozowanej w wojewódzkim programie
ochrony powietrza

Ms

0/1

nie określono

Ic

4.1

Ms

0/1

nie określono

II

4.3

Spełnienie wymagań Dyrektywy 2010/31/UE

Ms

0/1

nie określono

I

4.3

Projekt jest zgodny z Programem ochrony
powietrza dla terenu województwa śląskiego
mający na celu osiągnięcie poziomów
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz
pułapu stężenia ekspozycji.
Projekt jest zgodny z celami i kierunkami
działań Strategii Rozwoju Systemu
Transportu Województwa Śląskiego.
Przedsięwzięcia związane z niskoemisyjnym
transportem miejskim muszą wynikać z
przygotowanych przez samorządy planów,
zawierających odniesienia do kwestii
przechodzenia na bardziej ekologiczne i
zrównoważone systemy transportowe w
miastach. Funkcję takich dokumentów mogą
pełnić plany dotyczące gospodarki
niskoemisyjnej, plany mobilności miejskiej,
plany rozwoju zrównoważonego transportu
publicznego, studia transportowe, itp.
Czy zakupiony w ramach projektu tabor
będzie poruszał się po liniach tramwajowych
o parametrach technicznych
umożliwiających optymalne wykorzystanie
zakupionego taboru
Wsparcie projektu z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi ze środków RPO
WSL 2014-2020 będzie możliwe w
przypadku, gdy będzie on figurował w planie
inwestycyjnym, zatwierdzonym przez
ministra właściwego ds. środowiska,
stanowiącym załącznik do WPGO.

Ms

0/1

nie określono

Ic

Poddziałanie 4.5.1
i 4.5.2 - typ
projektu 1

Ms

0/1

nie określono

Ic

4.5.1 i 4.5.2 - typ
projektu 3

Ms

0/1

nie określono

VI, IX

4.5.3

Ms

0/1

nie określono

Ic

5.2

12

13

14

15

Wpis obiektu do Rejestru
zabytków prowadzonego
przez Śląskiego
Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
lub przynależność obiektu
do Szlaku Zabytków
Techniki
Powiązanie projektu z
infrastrukturą kolejową

Zgodność projektu z TSI
(Techniczne Specyfikacje
Interoperacyjności)
Komplementarność
projektu

Wpis obiektu do Rejestru zabytków
prowadzonego przez Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub
przynależność obiektu do Szlaku Zabytków
Techniki

Ms

0/1

nie określono

Ic

5.3

czy zakupiony w ramach projektu tabor
będzie poruszał się po liniach kolejowych o
parametrach technicznych umożliwiających
optymalne wykorzystanie zakupionego
taboru
Projektowane rozwiązania wg. dokumentacji
projektowej będą realizowane zgodnie z
wymaganiami TSI, w tym TSI PRM.2
Projekt jest powiązany z projektami już
zrealizowanymi, będącymi w trakcie
realizacji lub zaakceptowanymi do realizacji
(w szczególności: komplementarność z
projektami: - z tej samej gałęzi transportu,
zrealizowanymi w ciągu ostatnich 5 lat
poprzedzających rok złożenia wniosku lub z tej samej gałęzi transportu,
zaakceptowanymi do realizacji, lub
realizowanymi równolegle lub - z innych
gałęzi transportu - z istniejącą infrastrukturą
transportową, z projektami transportowymi
realizowanymi równolegle lub z projektami
transportowymi zaakceptowanymi do
realizacji)

Ms

0/1

nie określono

VI, IX

6.2

Ms

0/1

nie określono

IX

6.2

Ms

0/1

nie określono

VI, X

6.2

techniczne specyfikacje interoperacyjności odnoszące się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości
poruszania się
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16

Czy projekt jest zgodny z
odpowiednią mapą
potrzeb zdrowotnych oraz
czy posiada pozytywną
opinię właściwego
miejscowo wojewody

17

Czy projekt jest zgodny z
dokumentami
strategicznymi w
obszarze zdrowia

18

Powstanie dodatkowej
grupy przedszkolnej
dzieci w wieku 3 i 4 lat w
placówce objętej
wsparciem

19

Zgodność przedmiotu
projektu z regionalnymi
specjalizacjami bądź z
zawodami wynikającymi z
potrzeb rynku pracy

20

Zgodność
przedsięwzięcia ze
Strategią Rozwoju
Województwa Śląskiego
„Śląskie 2020+

Czy projekt jest zgodny z właściwą mapą
potrzeb zdrowotnych oraz czy dołączona
opinia o celowości inwestycji jest adekwatna
do przedmiotu projektu. Uwzględnia się: dane zawarte we właściwych mapach lub
danych źródłowych do ww. map dostępnych
na internetowej platformie danych Baza
Analiz Systemowych i Wdrożeniowych
udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia
lub na podstawie sprawozdawczości
Narodowego Funduszu Zdrowia za ostatni
rok sprawozdawczy, o ile dane wymagane
do oceny nie zostały uwzględnione w
obowiązującej mapie; - uzasadnienie
wnioskodawcy zawartego we wniosku o
dofinansowanie projektu; - OCI
czy projekt jest zgodny z - Umową
Partnerstwa - założeniami strategicznymi,
kierunkami interwencji i narzędziami
implementacyjnymi, wskazanymi w Policy
Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 –
2020
czy w budowanej oraz przebudowywanej
placówce przedszkolnej zostanie utworzona
nowa dodatkowa grupa przedszkolna
(obejmująca dzieci w wieku 3 i 4 lat,
dotychczas nie objętych edukacją
przedszkolną)
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie
zgodność założeń projektu z regionalnymi
specjalizacjami wynikającymi z Regionalnej
Strategii Innowacji Województwa Śląskiego
na lata 2013-2020, Programu Rozwoju
Technologii Województwa Śląskiego na lata
2010-2020 lub z potrzebami rynku pracy
Ocenie podlega zgodność przedsięwzięcia z
celami określonymi w Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+

Ms

0/1

nie określono

Ic

10.1

Ms

0/1

nie określono

Ic

10.1

Ms

0/1

MF

IV

12.1

Ms

0/1

nie określono

Ic

12.2

Ms

0/1

nie określono

Ic

12.2

21

Komplementarność
względem projektów
finansowanych ze
środków EFS

22

Zgodność projektu z
Regionalną Strategią
Innowacji Województwa
Śląskiego na lata 20132020

23

Projekt odpowiada na
zidentyfikowane w
ramach Regionalnej
Strategii Innowacji
potrzeby/problemy
województwa w zakresie
współpracy między nauką
i gospodarką, postępu
technologicznego oraz
innowacji
Czy projekt będzie
realizowany na obszarze
funkcjonalnym Lokalnej
Strategii Rozwoju (LSR)

24

Ocenie podlegać będzie komplementarność
względem wsparcia nauczania
eksperymentalnego wśród uczniów w
ramach PI 10i. Ekspert oceni wzajemne
oddziaływanie na siebie projektu oraz
komplementarnych działań EFS, w tym w
szczególności skumulowany wpływ projektu i
działań finansowanych z EFS na
wzmacnianie kompetencji uczniów w
zakresie nauk matematycznoprzyrodniczych, pracy zespołowej oraz
kreatywności
Oceniający zweryfikują czy projekt zakłada
inwestycję w obszarze inteligentnych
specjalizacji regionu zgodnych z Regionalną
Strategią Innowacji Województwa Śląskiego
na lata 2013-2020. W przypadku 1 typu
projektu kryterium uznaje się za spełnione
jeśli Wnioskodawca wykaże, że
infrastruktura planowana w ramach projektu
służyć będzie działalności badawczorozwojowej w obszarach regionalnej
inteligentnej specjalizacji (co ma
odzwierciedlenie w planie badań), a w
przypadku 2 typu projektu kryterium uznaje
się za spełnione jeśli Wnioskodawca
wykaże, że projekt zakłada inwestycję w
obszarze inteligentnych specjalizacji
regionu.
W ramach projektu zidentyfikowane zostały
obszary problemowe oraz związane z nimi
potrzeby. Wskazano, w jaki sposób rezultaty
projektu przyczynią się do rozwiązywania
wykazanych problemów

Ms

0/1

MF

IV

12.3

M (ŚCP)

0/1

nie określono

Ic

1.2

M(ŚCP)

0/1

nie określono

Ic

1.3

Projekt jest realizowany na obszarze
funkcjonalnym danej LSR, co oznacza, iż
będzie realizowany na terenie co najmniej
jednej z gmin, której dotyczy dana LSR

M

0/1

nie określono

II

9.1.4, 9.2.4

25

26

27

28

O ile w ramach PI 9 iv
POWER zostaną
wypracowane krajowe
założenia dotyczące
wymogów
kwalifikacyjnych lub
katalog predyspozycji i
przeciwwskazań dla
kandydatów na rodziny
adopcyjne, w ramach
projektu zapewnia się ich
wdrożenie
Czy projektodawca
zapewni w ramach
projektu realizację działań
na Obszarze
Strategicznej Interwencji
w oparciu o zatwierdzony
program rewitalizacji

Czy projekt jest
realizowany w oparciu o
zapisy Regionalnego
programu rozwoju
ekonomii społecznej w
województwie śląskim?
Czy projekt zapewnia
koordynację działań
dotyczących rozwoju
ekonomii społecznej w
regionie poprzez
opracowanie planu i
zasad współpracy z
funkcjonującymi w
regionie Ośrodkami
Wspierania Ekonomii
Społecznej, a także
wyznaczenie celów jakie
zostaną osiągnięte w
ramach tej współpracy w
woj. śląskim przy
realizacji wspólnych
inicjatyw.

Projektodawca realizujący działania na
terenie, do którego należy Obszar
Strategicznej Interwencji jest zobowiązany
do zadeklarowania gotowości do objęcia go
wsparciem, a podczas realizacji projektu do
wyodrębnienia zadań, wskaźników oraz
budżetu przeznaczonego na realizację
wsparcia na terenie Obszaru Strategicznej
Interwencji

Kryterium ma na celu opracowanie planu
stanowiącego ważny element budowania
spójnego systemu wsparcia ekonomii
społecznej w regionie. Kryterium przyczyni
się do zapewnienia synergii systemu
wsparcia ekonomii społecznej w regionie
oraz zapewni komplementarność interwencji
w ramach Działania 9.3 RPO WSL 20142020

M

0/1

MP, WF

VIII

9.2.7

M

0/1

nie określono

II

9.3.1

M

0/1

nie określono

Ic

9.3.2

M

0/1

WF

X

9.3.2

29

30

Czy potrzeba realizacji
projektu została
uzgodniona z gminą, na
terenie której projekt
będzie realizowany (nie
dotyczy JST)
Czy projekt wynika z
aktualnego i pozytywnie
zaopiniowanego przez IZ
RPO programu
rewitalizacji Miasta
Bytom?

31

Czy projekt realizowany
jest w ramach Obszarów
Strategicznej Interwencji

32

Czy wskazany we
wniosku o dofinansowanie
obszar realizacji projektu
obejmuje wyłącznie jeden
z subregionów woj.
śląskiego lub część
danego subregionu?

33

Zgodność uzasadnienia i
celu projektu z diagnozą i
Priorytetami/Celami
/Działaniami Strategii
ZIT/RIT

Projektodawca jest zobowiązany do
zamieszczenia we wniosku deklaracji, iż
potrzeba realizacji projektu została
uzgodnioną z gminą, na obszarze, której ma
zostać on zrealizowany.

M

0/1

nie określono

III

11.1.3

Uzasadnienie spełnienia kryteriów dostępu,
horyzontalnych i dodatkowych, że właściwy
PR znajduje się w Wykazie programów
rewitalizacji województwa śląskiego
prowadzonym przez IZ RPO WSL,
dostępnym pod adresem
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wykaz_programo
w_rewitalizacji_wojewodztwa_slaskiego, co
będzie równoznaczne ze spełnieniem przez
PR wymogów określonych w Wytycznych w
zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020.
Weryfikowane będzie czy projekt
realizowany jest w ramach OSI, tj. na
terenach wiejskich (zgodnie z definicją
wskazaną w Regulaminie Konkursu).
Wprowadzenie kryterium wynika z podziału
kwoty finansowania ogółem w ramach
Poddziałania 7.3.3 RPO WSL na
poszczególne subregiony woj. śląskiego.
Podział woj. śląskiego na 4 subregiony:
północny, południowy, centralny i zachodni
zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa
Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+. Wskazany w
treści wniosku o dofinansowanie obszar
realizacji projektu może obejmować tylko
całość lub część jednego z subregionów woj.
śląskiego. Projekty planowane do realizacji
na obszarze przynależącym więcej niż do
jednego subregionu lub wskazujące miejsce
realizacji jako Województwo Śląskie, będą
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Potrzeba realizacji projektu wynika ze
zdiagnozowanych
problemów/potrzeb/wyzwań oraz projekt jest
zgodny z Priorytetami/Celami/Działaniami
wskazanymi w Strategii ZIT/RIT
adekwatnymi do przedmiotu projektu.

M

0/1

nie określono

Ib

7.1.3 i 11.1.4 (OSI
Bytom))

M

0/1

nie określono

II

11.1.4 (OSI
obszary wiejskie)

M

0/1

nie określono

II

7.3.3

M (ZIT/RIT)

0/1

nie określono

Ia

34

Czy projekt wynika z
aktualnego i pozytywnie
zaopiniowanego przez IZ
RPO programu
rewitalizacji?

35

Czy założone w projekcie
wsparcie skierowane jest
dla przedsiębiorców
prowadzących działalność
na obszarach
rewitalizowanych tj.
wyznaczonych w
programie rewitalizacji,
zamieszczonym w
Wykazie programów
rewitalizacji województwa
śląskiego prowadzonym
przez IZ RPO WSL
dostępnym pod adresem
https://rpo.slaskie.pl/czytaj
/rewitalizacja, i ich
pracowników

Uzasadnienie spełnienia kryteriów dostępu,
horyzontalnych i dodatkowych, że właściwy
PR znajduje się w Wykazie programów
rewitalizacji województwa śląskiego
prowadzonym przez IZ RPO WSL,
dostępnym pod adresem
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja/, co
będzie równoznaczne ze spełnieniem przez
PR wymogów określonych w
Wytycznych w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnych na lata 20142020.
W ramach Działania 8.2 należy zapewnić
ukierunkowanie działań bezpośrednio na
obszary rewitalizowane, tak aby
zmaksymalizować efektywność rewitalizacji.
Działania powinny być realizowane na
obszarze rewitalizacji, wyznaczonym w
programie rewitalizacji zamieszczonym w
Wykazie programów rewitalizacji
województwa śląskiego prowadzonym przez
IZ RPO WSL, dostępnym pod adresem
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja, co
będzie równoznaczne ze spełnieniem przez
PR wymogów określonych w Wytycznych w
zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020.
Przedmiotowe podejście pozytywnie wpłynie
na proces wyprowadzania ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych.

M (ZIT/RIT)

0/1

nie określono

Ib

7.2, 7.3, 7.4, 8.1,
8.3, 9.1, 9.2, 11.4

M (ZIT/RIT)

0/1

nie określono

Ib

8.2

36

Zasięg oddziaływania
projektu

Ocena wpływu projektu na otoczenie.
Stwierdzenie zasięgu ponadregionalnego
musi być uzasadnione wynikaniem projektu
ze strategii ponadregionalnej oraz
wykazaniem, że inwestycja ma
ponadregionalny charakter, czyli spełnia
choć jedno z poniższych kryteriów:
1.projekt realizowany jest w partnerstwie
(rozumiane zgodnie z art. 28a uzppr) z
podmiotem z przynajmniej jednego innego
województwa objętego strategią
ponadregionalną;
2.projekt realizowany jest na terenie więcej
niż jednego województwa objętego strategią
ponadregionalną;
3.projekt jest komplementarny z projektem z
innego województwa objętego strategią
ponadregionalną;
4.projekt o oddziaływaniu
ponadregionalnym, w którym odbiorcami
pomocy/grupą docelową są mieszkańcy
więcej niż jednego województwa objętego
strategią ponadregionalną.

Mo (EFRR)

1-4 (w2)
1pkt - zasięg
oddziaływania –
lokalny (ograniczony
do terenu jednej
gminy);
2pkt - zasięg
oddziaływania
ponadlokalny
(wykraczający poza
granice gminy);
3pkt – zasięg
regionalny
(obejmujący całe
województwo) bądź
co najmniej
subregionalny w
przypadku
konkursów
dedykowanych
ZIT/RIT;
4pkt – zasięg
ponadregionalny
(obejmujący całe
województwo i
wykraczający poza
terytorium
województwa).

nie określono

I, II

37

Dostępność opisanych w
projekcie prac badawczorozwojowych

Dostępność opisanych w projekcie prac
badawczo-rozwojowych na terenie
województwa, kraju. Najwyżej oceniona
będzie infrastruktura służąca pracom
badawczo-rozwojowym, których wyniki są
trudno dostępne na rynku.

Ms (EFRR)

38

Realizacja projektu w
ramach obszaru
tematycznego

W ramach kryterium należy wykazać, że
działania objęte projektem wpisują się w co
najmniej jeden z priorytetowych obszarów
tematycznych wskazanych w dokumencie
programowym RPO WSL:
• administracja publiczna, w tym jej jednostki
organizacyjne;
• informacja przestrzenna;
• wspieranie przedsiębiorczości i
prowadzenie działalności gospodarczej,
• digitalizacja zasobów nauki, kultury;
• bezpieczeństwo publiczne

Ms(EFRR)

1-4 (w2)
1 pkt - dostępność
prac badawczorozwojowych na
terenie województwa
i pozostałej części
kraju
2 pkt - dostępność
prac badawczorozwojowych na
terenie
województwa,
niedostępność na
terenie pozostałej
części kraju
3 pkt - dostępność
prac badawczorozwojowych na
terenie pozostałej
części kraju,
niedostępność na
terenie województwa
4 pkt - brak
dostępności prac
badawczorozwojowych na
terenie województwa
i kraju
0-4 (w1)
- wpisywanie się w 1
obszar: 1 pkt.
- wpisywanie się w 2
obszary: 2 pkt.
- wpisywanie się w 3
obszary: 3 pkt.
- wpisywanie się w
co najmniej 4
obszary: 4 pkt.

nie określono

X

1.1

nie określono

?

2.1
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Metody uwierzytelniania

W ramach kryterium wnioskodawca
powinien opisać, które z poniższych podejść
do uwierzytelniania zostało zastosowane w
projekcie:
a) profil zaufany ePUAP,
b) Certyfikat SEKAP,
c) inna metoda uwierzytelniania
(wnioskodawca powinien opisać, na czym
polega).

Ms(EFRR)

0-4 (w1)
- Profil zaufany
ePUAP oraz
Certyfikat SEKAP - 4
pkt.,
- tylko profil zaufany
ePUAP - 3 pkt.,
- tylko Certyfikat
SEKAP - 2 pkt.,
- inna metoda - 1
pkt.

nie określono

VIII lub IX

2.1

40

Optymalizacja procesu
implementacji technologii
TIK (ICT) oraz budowy
zintegrowanych systemów
e-usług medycznych

W ramach kryterium nastąpi weryfikacja
projektu pod kątem premiowania działań
ukierunkowanych na:
•
umożliwienie podmiotom
udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej
prowadzenie i wymiany EDM
•
szeroko pojętą współpracę
podmiotów lecznictwa zamkniętego
(szpitale) z podmiotami lecznictwa otwartego
(POZ i AOS) – zarówno w ujęciu wymiany
EDM, jak również w odniesieniu do
telemedycyny (np. telekonsultacje pomiędzy
szpitalem a POZ/AOS);
•
objęcie jak najszerszego kręgu
podmiotów udzielających świadczeń opieki
zdrowotnej (bez względu na typ – opieka
szpitalna, AOS, POZ oraz bez względu na
podmiot tworzący);
•
wdrażanie rozwiązań
synergicznych typu grupowe zakupy
systemów wsparcia (oprogramowanie,
sprzęt, usługi itp.) czy tworzenie centrów
kompetencji, które zapewniają wsparcie
m.in. w zakresie budowy architektury
systemów informacyjnych, zakupu usług,
ITS i oprogramowania oraz przygotowania
OPZ.

Ms(EFRR)

0-4 (w2
Projekt otrzyma po 1
pkt za:
- projekt przewiduje
działania
ukierunkowane na
umożliwienie
podmiotom
udzielającym
świadczeń
zdrowotnych
prowadzenie i
wymianę EDM,
- projekt przewiduje
wymianę EDM i /lub
inną formę
współpracy (np.
telekonsultacje)
pomiędzy szpitalem,
AOS a POZ,
- projekt angażuje
więcej niż 1 typ
podmiotów
świadczących
opiekę zdrowotną,
- projekt przewiduje
rozwiązania
synergiczne,

nie określono

IX

2.1

41

Stopień powiązania z
dokumentami o
charakterze
planistycznym w zakresie
redukcji zanieczyszczenia
powietrza i/lub poprawy
efektywności
energetycznej

Poziom realizacji przez projekt zamierzeń o
charakterze strategicznym i
długookresowym jako części szerzej
zakrojonych działań w zakresie redukcji
zanieczyszczenia powietrza i/lub poprawy
efektywności energetycznej. Wpływ projektu
na realizację celów o charakterze
strategicznym jako element szerzej
zaplanowanych działań w których istotnym
efektem jest kumulacja i koordynacja
inwestycji, których łączna realizacja poprzez
efekt skali pozwala uzyskać lepsze rezultaty
np. plany gospodarki niskoemisyjnej, plany
działań na rzecz zrównoważonej energii
(SEAP - Sustainable Energy Action Plan).

Ms(EFRR)

0-4 (w0,5)
Projekt wpisuje się w
ogólne cele strategii
lokalnej lub
regionalnej - 0pkt
Projekt został
wymieniony w
strategii lokalnej 1pk
Projekt został
wymieniony w
programie lub planie
lokalnym lub
strategii regionalnej 2pkt
Projekt został
wymieniony w
programie lub planie
regionalnym lub
strategii
ponadregionalnej 3pkt
Projekt został
wymieniony w
programie lub planie
ponadregionalnym
i/lub wynika z planu
gospodarki
niskoemisyjnej,
planu działań na
rzecz
zrównoważonej
energii lub innego
dokumentu o takim
charakterze (np.
planu zaopatrzenia
w ciepło, energię
elektryczną i paliwa
gazowe) - 4pkt

nie określono

Ic

4.1
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Stopień powiązania z
dokumentami o
charakterze
planistycznym w zakresie
redukcji zanieczyszczenia
powietrza i/lub poprawy
efektywności
energetycznej

Poziom realizacji przez projekt zamierzeń o
charakterze strategicznym i
długookresowym jako części szerzej
zakrojonych działań w zakresie redukcji
zanieczyszczenia powietrza i/lub poprawy
efektywności energetycznej. Wpływ projektu
na realizację celów o charakterze
strategicznym jako element szerzej
zaplanowanych działań, w których istotnym
efektem jest kumulacja i koordynacja
inwestycji, których łączna realizacja poprzez
efekt skali pozwala uzyskać lepsze rezultaty
np. plany gospodarki niskoemisyjnej, plany
działań na rzecz zrównoważonej energii
(SEAP).

Ms(EFRR)

0-4 (w0,3)
Projekt wpisuje się w
ogólne cele strategii
lokalnej lub
regionalnej - 0pkt
Projekt został
wymieniony w
strategii lokalnej 1pk
Projekt został
wymieniony w
programie lub planie
lokalnym lub
strategii regionalnej 2pkt
Projekt został
wymieniony w
programie lub planie
regionalnym lub
strategii
ponadregionalnej 3pkt
Projekt został
wymieniony w
programie lub planie
ponadregionalnym
i/lub wynika z planu
gospodarki
niskoemisyjnej,
planu działań na
rzecz
zrównoważonej
energii lub innego
dokumentu o takim
charakterze (np.
planu zaopatrzenia
w ciepło, energię
elektryczną i paliwa
gazowe) - 4pkt

nie określono

Ic

4.3
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Stopień powiązania z
dokumentami o
charakterze
planistycznym w zakresie
redukcji zanieczyszczenia
powietrza i/lub poprawy
efektywności
energetycznej

Poziom realizacji przez projekt zamierzeń o
charakterze strategicznym i
długookresowym jako części szerzej
zakrojonych działań w zakresie redukcji
zanieczyszczenia powietrza i/lub poprawy
efektywności energetycznej. Wpływ projektu
na realizację celów o charakterze
strategicznym jako element szerzej
zaplanowanych działań, w których istotnym
efektem jest kumulacja i koordynacja
inwestycji, których łączna realizacja poprzez
efekt skali pozwala uzyskać lepsze rezultaty
np. plany gospodarki niskoemisyjnej, plany
działań na rzecz zrównoważonej energii
(SEAP - Sustainable Energy Action Plan).

Ms(EFRR)

0-4(w1)
Projekt wpisuje się w
ogólne cele strategii
lokalnej lub
regionalnej 0pktProjekt został
wymieniony w
strategii lokalnej – 1
pkt.
Projekt został
wymieniony w
programie lub planie
lokalnym lub
strategii regionalnej
– 2 pkt.
Projekt został
wymieniony w
programie lub planie
regionalnym lub
strategii
ponadregionalnej –
3 pkt.
Projekt został
wymieniony w
programie lub planie
ponadregionalnym
i/lub wynika z planu
gospodarki
niskoemisyjnej,
planu działań na
rzecz
zrównoważonej
energii lub innego
dokumentu o takim
charakterze (np.
planu zaopatrzenia
w ciepło, energię
elektryczną i paliwa
gazowe) – 4 pkt.

Ic

4.4

44

Zasięg terytorialny
projektu.

Kryterium odpowiada na pytanie, na ile
projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar
Województwa Śląskiego.

Ms(EFRR)

0-4 (w1)
0 pkt - projekt ITS
swoim zasięgiem
obejmuje fragment
1. gminy
1 pkt - projekt ITS
swoim zasięgiem
obejmuje 1. całą
gminę (obejmuje
główne arterie
komunikacyjne
gminy).
2 pkt - projekt ITS
swoim zasięgiem
obejmuje 2. gminy
(obejmuje główne
arterie
komunikacyjne
gminy).
3 pkt - projekt ITS
swoim zasięgiem
obejmuje 3. gminy
(obejmuje główne
arterie
komunikacyjne
gminy).
4 pkt - projekt ITS
swoim zasięgiem
obejmuje 4. gminy i
więcej (obejmuje
główne arterie
komunikacyjne
gminy).

nie określono

II

4.5.1 i 4.5.2

45

Powiązanie projektu z już
funkcjonującymi
systemami.

Projekt jest powiązany z już funkcjonującymi
systemami wdrożonymi przez beneficjenta,
innych zarządców.

Ms(EFRR)

0-4 (w2)
0 pkt – brak
powiązania z
funkcjonującymi
systemami.
1 pkt – powiązanie z
już wdrożonymi
własnymi projektami
(wymiana danych).
2 pkt – powiązanie z
projektami innych
zarządców/
operatorów
(wymiana danych).
3 pkt – powiązanie z
projektem własnym i
innych zarządców/
operatorów
(wymiana danych).
4 pkt – powiązanie z
projektem/ mi
własnymi i co
najmniej dwoma
innymi systemami
innych zarządów/
operatorów
(wymiana danych).

nie określono

IX

4.5.1 i 4.5.2

46

Kompleksowość i
innowacyjność projektu.

Kryterium odpowiada na pytanie, na ile
projekt obejmuje różnorodne tematycznie i
gałęziowo elementy mobilności miejskiej
transportu publicznego, które przy
wykorzystaniu efektu synergicznego w
sposób zintegrowany rozwiązują potrzeby
komunikacyjne w ramach projektu (np.
powiązanie w ramach projektu taboru i
infrastruktury, tramwajów i kolei, monitoringu
wizyjnego i systemu dyspozytorskiego
nadzoru ruchu, obsługa osób
niepełnosprawnych etc.). Za Innowacyjność
oznacza zdolność do tworzenia i wdrażania
innowacji, jak również ich absorpcji. Za
innowacje uznaje się nowe lub istotnie
ulepszone produkty (wyroby, usługi),
procesy i metody (techniczne, organizacyjne
i marketingowe).

Ms(EFRR)

0-4 (w1,5)
0 pkt - brak
kompleksowości i
innowacyjności
projektu.
1 pkt - integracja
systemu na
poziomie
infrastruktury.
2 pkt - integracja
systemów w ramach
każdego typu
taboru.
3 pkt - połączenie
sytemu dotyczącego
infrastruktury oraz
każdego rodzaju
taboru
występującego na
terenie miasta.
4 pkt - łączenie
wyżej wymienionych
systemów oraz
dodatkowe
innowacyjne
rozwiązania
technologiczne.

nie określono

IX

4.5.1 i 4.5.2
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Stopień powiązania z
dokumentami o
charakterze
planistycznym w zakresie
redukcji zanieczyszczenia
powietrza i/lub poprawy
efektywności
energetycznej

Poziom realizacji przez projekt zamierzeń o
charakterze strategicznym i
długookresowym jako części szerzej
zakrojonych działań w zakresie redukcji
zanieczyszczenia powietrza i/lub poprawy
efektywności energetycznej. Wpływ projektu
na realizację celów o charakterze
strategicznym jako element szerzej
zaplanowanych działań w których istotnym
efektem jest kumulacja i koordynacja
inwestycji, których łączna realizacja poprzez
efekt skali pozwala uzyskać lepsze rezultaty
np. plany gospodarki niskoemisyjnej, plany
działań na rzecz zrównoważonej energii
(SEAP - Sustainable Energy Action Plan).

Ms (EFRR)

0-4(w1)
Projekt wpisuje się w
ogólne cele strategii
lokalnej lub
regionalnej - 0 pkt.
Projekt został
wymieniony w
strategii lokalnej 1pkt.
Projekt został
wymieniony w
programie lub planie
lokalnym lub
strategii regionalnej 2pkt Projekt został
wymieniony w
programie lub planie
regionalnym lub
strategii
ponadregionalnej - 3
pkt.
Projekt został
wymieniony w
programie lub planie
ponadregionalnym
i/lub wynika z planu
gospodarki
niskoemisyjnej,
planu działań na
rzecz
zrównoważonej
energii lub innego
dokumentu o takim
charakterze (np.
planu zaopatrzenia
w ciepło, energię
elektryczną i paliwa
gazowe) - 4 pkt

nie określono

Ic

4.5.1 i 4.5.2 - typ
projektu 4
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Lokalizacja projektu
względem średniego
wskaźnika zagrożenia
wyrobami azbestowymi
na mieszkańca i kilometr
kwadratowy (kg/M/km2)

W ramach kryterium oceniana będzie ilość
unieszkodliwionych w ramach projektu
odpadów azbestowych w stosunku do
ogólnej ilości odpadów azbestowych
zdiagnozowanej w gminie/mieście/powiecie.
Źródłem informacji dotyczącej ilości
wyrobów zawierających azbest na terenie
gminy/miasta/powiatu może być np.
opracowany na szczeblu lokalnym program
usuwania azbestu jak i Program usuwania
azbestu z terenu Województwa Śląskiego do
roku 2032.

Ms(EFRR)

0-4(w1)
Realizacja projektu
dotyczy obszaru,
gdzie wskaźnik
zagrożenia
wyrobami
zawierającymi
azbest na
mieszkańca i
kilometr kwadratowy
wynosi do 30
kg/M/km2 - 1 pkt,
wskaźnik zagrożenia
wyrobami
zawierającymi
azbest na
mieszkańca i
kilometr kwadratowy
wynosi 31-60
kg/M/km2 - 2 pkt,
wskaźnik zagrożenia
wyrobami
zawierającymi
azbest na
mieszkańca i
kilometr kwadratowy
wynosi 61-90
kg/M/km2 - 3 pkt,
wskaźnik zagrożenia
wyrobami
zawierającymi
azbest na
mieszkańca i
kilometr kwadratowy
wynosi powyżej 90
kg/M/km2 - 4 pkt

nie określono

Ic

5.2 – typ projektu
2
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Lokalizacja projektu
względem średniego
wskaźnika występowania
wyrobów azbestowych
(Mg/km2)

W ramach kryterium oceniana będzie
lokalizacja projektu na obszarze o danych
wskaźniku występowania wyrobów
zawierających azbest (Mg/km2) określonym
w Programie Usuwania Azbestu z terenu
Województwa Śląskiego do roku 2032.
Najwyżej punktowane będą projekty, w
ramach których zostanie poddany utylizacji
azbest z terenów, gdzie jego ilość znacznie
przekracza średni wskaźnik występowania
wyrobów azbestowych, wynoszący 22,8
Mg/km2 (*). (*) na podstawie Programu
Usuwania Azbestu z terenu Województwa
Śląskiego do roku 2032.

Ms(EFRR)

0-4(w1)
wskaźnik
występowania
wyrobów
zawierających
azbest wynosi do 10
Mg/km2 - 1 pkt,
wskaźnik
występowania
wyrobów
zawierających
azbest wynosi 10-20
Mg/km2 - 2 pkt,
wskaźnik
występowania
wyrobów
zawierających
azbest wynosi 20-30
Mg/km2 - 3 pkt,
wskaźnik
występowania
wyrobów
zawierających
azbest wynosi
powyżej 30 Mg/km2
- 4 pkt

nie określono

1c

5.2 – typ projektu
2
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Stopień pilności

W ramach kryterium oceniany będzie
sposób wykorzystania obiektu/miejsca, w
którym znajduje się azbest. (na podstawie
arkuszy dot. OCENY stanu i możliwości
bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest, patrz:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
5 sierpnia 2010 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie sposobów i
warunków bezpiecznego użytkowania i
usuwania wyrobów zawierających azbest,
Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089)

Ms(EFRR)

0-4 (w2)
Budynek mieszkalny
- 4 pkt,
Miejsce pracy (m.in
placówka
edukacyjna,
placówka ochrony
zdrowia) - 3 pkt,
Obiekt
wypoczynkowy i
rekreacyjny - 2 pkt,
Pozostałe (np.
opuszczone
zabudowania
mieszkalne,
użytkowana lub
opuszczona
zabudowania
gospodarska,
wyłączone z
użytkowania obiekty,
urządzenia lub
instalacje, dzikie
składowiska
odpadów
azbestowych) - 1 pkt
Jeżeli projekt
obejmował będzie
równocześnie
unieszkodliwienie
azbestu z obiektów
o zróżnicowanej
charakterystyce ich
wykorzystywania
pod uwagę będzie
brana najwyższa
jednostkowa wartość
punktowa przyznana
dla poszczególnego
typu
obiektu/miejsca.
[max. 4 pkt]

nie określono

Ic

5.2 – typ projektu
2
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Wpływ projektu na
poprawę jakości stanu
gatunków i/lub siedlisk

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie
znaczenie gatunku i/lub siedliska, którego
dotyczy projekt, zgodnie z priorytetyzacją
ochrony.
(*) - np. Czerwona Księga Gatunków
Zagrożonych, Polska Czerwona Księga
Roślin, Polska Czerwona Księga Zwierząt,
regionalne czerwone listy itp.

Ms(EFRR)

52

Wpływ projektu na
zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa ludności

Ocenie podlegać będzie stopnień
zagrożenia gminy/powiatu, na której
realizowany jest projekt, określony zgodnie z
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z
dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie
szczegółowych zasad organizacji krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego.
Priorytetowość przypisana jest projektom
obejmującym swym zakresem obszar
gminy/powiatu o największym stopniu
zagrożenia.

Ms(EFRR)

0-4(w2)
dotyczy: gatunków
i/lub siedlisk
przyrodniczych na
terenach nie
podlegających
ochronie - 0 pkt,
gatunków lub/i
siedlisk
przyrodniczych nie
uwzględnionych w
sieci Natura 2000 - 1
pkt,
gatunków i/lub
siedlisk
przyrodniczych
podlegających
ochronie w sieci
Natura 2000 - 2 pkt,
gatunków i/lub
siedlisk
przyrodniczych
priorytetowych
podlegających
ochronie w sieci
Natura 2000 - 3 pkt,
gatunków roślin i
zwierząt
uwzględnionych na
"czerwonych listach"
(*) gatunków
zagrożonych
wyginięciem - 4 pkt.
0-4(w4)
Obszar o bardzo
małym zagrożeniu 0 pkt.
o małym zagrożeniu
- 1 pkt.
o średnim
zagrożeniu - 2 pkt.
o dużym zagrożeniu
- 3 pkt.
o bardzo dużym
zagrożeniu - 4 pkt.

nie określono

Ic, II

nie określono

Ic, II

5.5

53

Wpływ projektu na
zwiększenie poziomu
skuteczności ochrony
terenów cennych
przyrodniczo.

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie
istotność lokalizacji obszaru objętego
projektem dla celów ochrony środowiska
przed pożarem lub inną klęską żywiołową.
Jeżeli projekt obejmował będzie
doposażenie więcej niż jednej jednostki
OSP, wówczas, gdy jedna z nich spełniając
dane kryterium uzyska więcej punktów niż
pozostałe, pod uwagę będzie brana
najwyższa jednostkowa liczba punktów
przyznana dla poszczególnej jednostki.

Ms(EFRR)

0-4(w1)
Działania
doposażonej
jednostki OSP nie
obejmują obszarów
chronionych - 0 pkt,
- obejmują teren
użytku
ekologicznego/obsz
aru chronionego
krajobrazu/zespołu
przyrodniczokrajobrazowego - 1
pkt,
- obejmują teren
parku
krajobrazowego - 2
pkt,
- obejmują teren
rezerwatu przyrody 3 pkt,
Działania
doposażonej
jednostki OSP
obejmują teren
obszaru Natura
2000 - 4 pkt.

nie określono

Ic

5.5

54

Wpływ projektu na
zwiększenie skuteczności
ochrony obiektów
cennych kulturowo.

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać
istotność lokalizacji obszaru objętego
projektem dla celów ochrony zabytków przed
pożarem, powodzią lub inną klęską
żywiołową. (*)
(*) Obszar działania jednostki OSP – teren
gminy, w której jednostka OSP została
utworzona. W przypadku jednostki OSP,
która należy do KSRG – teren działania
właściwej miejscowo komendy powiatowej
(miejskiej) PSP
Jeżeli projekt obejmował będzie
doposażenie więcej niż jednej jednostki
OSP, wówczas, gdy jedna z nich spełniając
dane kryterium uzyska więcej punktów niż
pozostałe, pod uwagę będzie brana
najwyższa jednostkowa liczba punktów
przyznana dla poszczególnej jednostki.

Ms(EFRR)

0-4(w1)
Na obszarze
działania
doposażonej
jednostki OSP brak
obiektów
zabytkowych - 0 pkt,
- obejmują obszar,
na którym ustalono
wymogi ochrony w
miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego - 1
pkt,
- obejmują obszar,
na którym znajdują
się obiekty wpisane
do gminnej ewidencji
zabytków - 2 pkt,
- obejmują obszar,
na którym znajdują
się obiekty wpisane
do rejestru zabytków
- 3 pkt,
- obejmują obszar,
na którym znajduje
się obiekt uznany za
pomnik historii - 4
pkt.

nie określono

Ic, II

5,5

55

Wpływ projektu na
zwiększenie
przepustowości sieci
drogowej i poprawę
dostępności dróg
znajdujących się w sieci
TEN-T.

Kryterium będzie weryfikować wpływ
projektu na zwiększenie przepustowości
sieci drogowej w regionie i poprawę
dostępności dróg znajdujących się w sieci
TEN-T.
W ramach kryterium preferencyjnie
traktowane będą projekty dotyczące budowy
nowych dróg zapewniających poprawę
dostępności do sieci TEN-T. Drogi
znajdujące się w Sieci kompleksowej i
bazowej zostały określone w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) NR 1315/2013 z dnia 11 grudnia
2013 r. w sprawie unijnych wytycznych
dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci
transportowej i uchylające decyzję nr
661/2010/UE

Ms(EFRR)

0—4(w2)
0 pkt - Brak wpływu
projektu na
zwiększenie
przepustowości sieci
drogowej oraz na
dostępność dróg
będących w sieci
TEN-T
1 pkt - Przebudowa
drogi nieznacznie
poprawiająca
parametry bez
połączenia
bezpośredniego z
siecią TEN-T.
2 pkt - Przebudowa
drogi poprawiająca
parametry wraz z
bezpośrednim
połączeniem z siecią
TEN-T/Budowa
drogi o znacząco
lepszych
parametrach
(przepustowości) niż
odcinek
zastępowany (brak
bezpośredniego
połączenia z siecią
TEN-T).
4 pkt - Budowa drogi
o znacząco lepszych
parametrach
(przepustowości) niż
odcinek
zastępowany, a
ponadto droga dzięki
realizacji projektu
zapewnia poprawę
dostępności do sieci
TEN-T (istniejącej
bądź planowanej do
realizacji do roku
2023) poprzez
bezpośrednie
połączenie.

nie określono

Ic

6.1

56

Spójność z docelowym
układem drogowym projekt jest powiązany z
projektami już
zrealizowanymi, będącymi
w trakcie realizacji lub
zaakceptowanymi do
realizacji.

Projekt spójny z docelowym układem
drogowym to taki, którego realizacja w
sposób znaczący i bezpośredni uzupełnia
efekty innego projektu realizowanego na
szczeblu regionalnym/ krajowym.

Ms(EFRR)

0-4 (w2)
0 pkt. - brak
spójności z innymi
planowanymi/
realizowanymi
inwestycjami.
1 pkt - spójność z
projektami
zrealizowanymi w
ostatnich latach
(zrealizowane od 1
stycznia 2007 r.).
2 pkt - spójność z
równolegle
realizowanymi
projektami / z
projektami
zaakceptowanymi
do realizacji, tj.
mającymi
zapewnione
finansowanie.
3 pkt - projekt jest
końcowym
elementem
docelowego układu
drogowego / projekt
realizuje w całości
docelowe
rozwiązanie
komunikacyjne.
4 pkt - projekt jest
końcowym
elementem
docelowego układu
drogowego / projekt
realizuje w całości
docelowe
rozwiązanie
komunikacyjne.
Dodatkowo tworzony
układ drogowy
wpływa w sposób
znaczący na rozwój
gospodarczy regionu
(np.
skomunikowanie z
terenami
inwestycyjnymi).

nie określono

Ic, VI, X

6.1

57

Bezpieczeństwo
uczestników ruchu
drogowego.

W ramach kryterium rozpatrywane będzie
uwzględnienie zapisów art. 10 Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r., w
sprawie zarządzania bezpieczeństwem
infrastruktury drogowej. Kryterium pozwoli
zbadać, czy w sposób kompleksowy ujęte
zostały kwestie wszystkich użytkowników
ruchu drogowego (w tym: kierujących
pojazdami, pojazdy transportu zbiorowego,
pieszych, rowerzystów, niepełnosprawnych,
dzieci etc.) oraz zagadnienia związane z
wdrażaniem systemów ITS.

Ms(EFRR)

0-4 (w2,5)
Projekt otrzyma 0
pkt w przypadku
braku elementów
poprawiających
bezpieczeństwo
użytkowników ruchu
drogowego.
Jeden pkt będzie
przyznawany za
każdy element
projektu znacząco
wpływający na
bezpieczeństwo
uczestników
drogowych, tj. np.:
budowa/
przebudowa
chodnika, drogi
rowerowej, system
ITS, itp.

nie określono

Ic

6.1

58

Zgodność projektu ze
strategicznym podejściem
wspierania sektora
ochrony zdrowia

W ramach kryterium weryfikowane będzie:
– efektywność finansowa podmiotu
leczniczego rozpatrywana z punktu widzenia
jego organu założycielskiego. Organ
założycielski oznacza wszelkie organizacje –
nie tylko organy administracji publicznej –
powołujące i kontrolujące placówki ochrony
zdrowia;
– czy projekt przewiduje działania
konsolidacyjne i inne formy współpracy
podmiotów leczniczych, a także w zakresie
reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz
podmiotów leczniczych w celu
maksymalizacji wykorzystania infrastruktury,
w tym sąsiadującej oraz stopnia jej
dostosowania do istniejących deficytów;
– czy projekt został uwzględniony w
Kontrakcie Terytorialnym;

Ms(EFRR)

59

Optymalizacja
wykorzystania
posiadanych zasobów
infrastrukturalnych

W ramach kryterium weryfikowane będzie,
na ile projekt efektywnie wykorzystuje
posiadaną już bazę
szpitalną/łóżkową/sprzętową/kadrową/
infrastrukturalną. Wnioskodawca będzie
zobligowany do przedstawienia analizy
planowanego wykorzystania powstałej w
ramach projektu infrastruktury w ramach
prowadzonej działalności leczniczej w
stosunku do już posiadanej.

Ms(EFRR)

0-4 (w1,5)
projekt otrzymuje po
jednym punkcie za:
1 pkt - efektywność
finansowa podmiotu
leczniczego
rozpatrywana z
punktu widzenia
jego organu
założycielskiego; 1
pkt - projekt
przewiduje działania
konsolidacyjne i inne
formy współpracy
podmiotów
leczniczych, a także
w zakresie
reorganizacji i
restrukturyzacji
wewnątrz
podmiotów
leczniczych w celu
maksymalizacji
wykorzystania
infrastruktury, w tym
sąsiadującej oraz
stopnia jej
dostosowania do
istniejących
deficytów;
2 pkt – projekt został
uwzględniony w
Kontrakcie
Terytorialnym.
0-4 (w1,5)
(przy czym 0 pkt.
oznacza, że projekt
nie wpływa na
spełnienie kryterium;
4 pkt. - spełnia w
stopniu
maksymalnym

nie określono

Ic

10.1

nie określono

VI

10.1

60

Skuteczne powiązanie z
projektem/projektami
finansowanymi z EFS

Za skuteczne powiązanie uznaje się liczbę
projektów zrealizowanych lub
zaplanowanych do realizacji ze środków
EFS z wykorzystaniem powstałej
infrastruktury oraz realizację wskaźników
produktu i rezultatu podanych do osiągnięcia
dla ZIT/RIT w ramach Działania 9.1 lub
Działania 9.2.

Ms(EFRR)

1-4 (w1,5)
Punktowa: 1 – 4
1. Co najmniej 1
projekt zrealizowany
lub zaplanowany do
realizacji ze środków
EFS – 1 pkt
2. Co najmniej 2
projekty
zrealizowane lub
zaplanowane do
realizacji ze środków
EFS – 2 pkt
3. Co najmniej 1
projekt zrealizowany
lub zaplanowany do
realizacji ze środków
EFS wraz z
wykazaniem
poziomu
wskaźników
osiągniętych/planow
anych do
osiągnięcia – 3 pkt.
4. Co najmniej 2
projekty
zrealizowane lub
zaplanowane do
realizacji ze środków
EFS wraz z
wykazaniem
poziomu
wskaźników
osiągniętych/planow
anych do
osiągnięcia – 4 pkt.

MF, WP lub ZP

IV

10.3

61

Kompleksowość działań
rewitalizacyjnych

62

Wykorzystanie
dostępnego potencjału
infrastruktury na potrzeby
edukacji przedszkolnej

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych,
stan kryzysowy występuje wówczas gdy
istnieją negatywne zjawiska społeczne oraz
negatywne zjawiska w co najmniej jednej z
następujących sfer: gospodarczej lub
środowiskowej lub przestrzennofunkcjonalnej lub technicznej. W związku z
tym, oceniany będzie zakres
rozwiązywanych przez projekt problemów na
obszarze rewitalizacji, wykraczających poza
problemy społeczne. Ekspert przyznawać
będzie po jednym punkcie za każdy rodzaj
problemów innych niż społeczne, do
rozwiązania których przyczynia się projekt.
Rozwiązanie problemów społecznych nie
będzie dodatkowo punktowane w tym
kryterium.
Ekspert zweryfikuje także, czy rozwiązywane
problemy zostały wskazane w analizie
specyficznej projektu oraz czy zostały
zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji we
właściwym programie rewitalizacji.
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie
wybrane przez Wnioskodawcę rozwiązanie
techniczne/budowlane tj. adaptacja,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,
budowa nowego obiektu.

Ms(EFRR)

0-4 (w1,5)
problem społeczny 0 pkt
problem
gospodarczy - 1 pkt
problem
środowiskowy - 1 pkt
problem
przestrzenno funkcjonalny - 1 pkt
problem techniczny 1 pkt

nie określono

Ib

10.3

Ms(EFRR)

1-4 (w1)
4 pkt - adaptacja
istniejącego
budynku na potrzeby
przedszkola.
3 pkt - przebudowa
istniejącego
przedszkola,
2 pkt - rozbudowa,
nadbudowa
istniejącego
przedszkola,
1 pkt - budowa
nowego budynku
przedszkola.

nie określono

VI

12.1

63

Przygotowanie
infrastruktury i
wyposażenia kształcenia
zawodowego pod kątem
zgodności zawodów z
regionalnymi
specjalizacjami, bądź z
potrzebami rynku pracy.

Ocenie podlegać będą zawody pod kątem
zgodności z regionalnymi specjalizacjami
wynikającymi z Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Śląskiego na lata
2013-2020, Programu Rozwoju Technologii
Województwa Śląskiego na lata 2010-2020
lub potrzebami rynku pracy, dla których w
ramach projektu przygotowywana będzie
infrastruktura i wyposażenie.

Ms(EFRR)

1-4 (w3,5)
1 punkt - zawody
zostały
zdiagnozowane jako
zgodne z rynkiem
pracy;
2 punkty – zawody
są zgodne z
Regionalną
Strategią Innowacji
lub Programem
Rozwoju
Technologii;
3 punkty – zawody
zostały
zdiagnozowane jako
zgodne z rynkiem
pracy i z Regionalną
Strategią Innowacji
lub Programem
Rozwoju
Technologii;
4 punkty – zawody
zostały
zdiagnozowane jako
wynikające z potrzeb
rynku pracy i są
zgodne z
regionalnymi
specjalizacjami
zawartymi w
Regionalnej Strategii
Innowacji
Województwa
Śląskiego na lata
2013-2020 oraz z
Programu Rozwoju
Technologii
Województwa
Śląskiego na lata
2010-2020.

nie określono

Ic

12.2

64

Wynikanie projektu z
aktualnego i pozytywnie
zaopiniowanego przez IZ
RPO programu
rewitalizacji.

65

Regionalna Strategia
Innowacji

Kryterium zostanie zweryfikowane na etapie
oceny wniosku o dofinansowanie na
podstawie deklaracji wskazanej w pkt. B.10
(w przypadku projektów finansowanych w
ramach EFS)/B.9 (w przypadku projektów
finansowanych w ramach EFRR)
Uzasadnienie spełnienia kryteriów dostępu,
horyzontalnych i dodatkowych, że właściwy
PR znajduje się w Wykazie programów
rewitalizacji Województwa Śląskiego
prowadzonym przez IZ RPO WSL,
dostępnym pod adresem
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja/, co
będzie równoznaczne ze spełnieniem przez
PR wymogów określonych w Wytycznych w
zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020. W
odniesieniu do wynikania projektu z PR
weryfikowany będzie opis wskazany w
części B 4. Czy projekt wynika z programu
rewitalizacji?
Inwestycja zgodna z Regionalną Strategią
Innowacji Województwa Śląskiego na lata
2013-2020.

Md(EFRR)

0,2

nie określono

Ib

Md(EFRR)

0,2

nie określono

Ic

66

Czy projekt promuje
przejście od opieki
instytucjonalnej do
środowiskowej zgodnie z
„Ogólnoeuropejskimi
wytycznymi dotyczącymi
przejścia od opieki
instytucjonalnej do opieki
świadczonej na poziomie
lokalnych społeczności”
oraz z „Krajowym
Programem
Przeciwdziałania Ubóstwu
i Wykluczeniu
Społecznemu 2020. Nowy
wymiar aktywnej
integracji”?

Projekt programu musi uwzględniać co
najmniej jedno działanie promujące przejście
od opieki instytucjonalnej do środowiskowej:
- stworzenie zintegrowanej sieci usług
świadczonych na poziomie lokalnych
społeczności (w tym usług profilaktycznych i
wsparcia dla rodzin);
- poprawa jakości istniejących usług
świadczonych na poziomie lokalnych
społeczności i zwiększenie ich wydajności;
- poprawa dostępu do podstawowych usług
(w szczególności opieki zdrowotnej itp.);
- działania służące ułatwieniu
zaangażowania ze strony użytkowników. A
także wskaże adekwatny wskaźnik/
wskaźniki do założonych działań spośród
poniżej wskazanych:
- liczba osób, które opuściły instytucjonalne
zakłady opieki;
- liczba osób korzystających z usług
świadczonych
na poziomie lokalnych społeczności;
- liczba nowo powstałych usług
świadczonych
na poziomie lokalnych społeczności;
- liczba nowych dostępnych podstawowych
usług;
- liczba wspieranych dotychczasowych
usług świadczonych na poziomie
lokalnych społeczności;
- liczba pracowników, których przeszkolono
lub przekwalifikowano do świadczenia
usług na poziomie lokalnych społeczności
bądź podstawowych;
- liczba działań ułatwiających
zaangażowanie
użytkowników usług w ich planowanie,
świadczenie
i ocenę;
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie deklaracji wnioskodawcy w pkt.
B.10 Uzasadnienie spełnienia kryteriów
dostępu, horyzontalnych i dodatkowych
wniosku.

Md

10 pkt

nie określono

Ic

8.3.2

67

Czy projekt najpełniej
realizuje Cel operacyjny:
B.1. Poprawa kondycji
zdrowotnej mieszkańców
województwa zapisany w
Strategii Województwa
Śląskiego Śląskie 2020+?

68

Projekt został wpisany
wprost na listę
podstawową w aktualny i
pozytywnie zaopiniowany
przez IZ RPO gminny
program rewitalizacji

W ramach kryterium weryfikowane będzie:
-czy projekt adekwatnie wpisuje się w
kierunki działań,
- czy projekt przewiduje zaangażowanie
odpowiednich podmiotów wymienionych jako
Kluczowi partnerzy realizacji kierunków,
- czy wnioskodawca wybrał adekwatną
ścieżkę współpracy partnerów realizacji
kierunków.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie informacji podanych przez
wnioskodawcę w:
- pkt. A.2. Partnerstwo w ramach projektu
(jeśli dotyczy)
- pkt. B.7. Powiązanie ze strategiami
- pkt. B.9. Cel główny projektu
- pkt. B.10 Uzasadnienie spełnienia
kryteriów dostępu, horyzontalnych i
dodatkowych
- pkt. C.1 Zadania w projekcie (zakres
rzeczowy) wniosku.
Kryterium zostanie zweryfikowane na etapie
oceny wniosku o dofinansowanie na
podstawie wskazania konkretnych projektów
w pkt. B10 Uzasadnienie spełnienia
kryteriów dostępu, horyzontalnych i
dodatkowych, wpisanych na listę
podstawową w programie rewitalizacji
znajdującym się w Wykazie programów
rewitalizacji województwa śląskiego
prowadzonym przez IZ RPO WSL,
dostępnym pod adresem
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja/,
Wpisany wprost oznacza – wskazanie
minimum okresu realizacji projektu, dane
wnioskodawcy, grupę docelową i działania.

Strategiczna

0-30

nie określono

Ic

8.3.2

strategiczne

30

nie określono

Ib

9.1.3, 9.2.3

69

Czy projekt wynika z
aktualnego i pozytywnie
zaopiniowanego przez IZ
RPO programu
rewitalizacji?

Kryterium zostanie zweryfikowane na etapie
oceny wniosku o dofinansowanie na
podstawie deklaracji wskazanej w pkt. B.10
(EFS)/B.9(EFRR) Uzasadnienie spełnienia
kryteriów dostępu, horyzontalnych i
dodatkowych, że właściwy PR znajduje się w
Wykazie programów rewitalizacji
województwa śląskiego prowadzonym przez
IZ RPO WSL, dostępnym pod adresem
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja/, co
będzie równoznaczne ze spełnieniem przez
PR wymogów określonych w Wytycznych w
zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020. W
odniesieniu do wynikania projektu z PR
weryfikowany będzie opis wskazany w
części B 4. Czy projekt wynika z programu
rewitalizacji?

M dodatkowe

3

nie określono

Ib

9.1.4

