
          Załącznik do uchwały Nr 101/2016  
Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 

z dnia 27 października 2016 r. 
 

1 

 

Kryteria wyboru projektów 

Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności  i konkurencyjności gospodarki regionu 
Działanie: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
Poddziałanie: 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego    
Priorytet Inwestycyjny:  3a Wzmacnianie konkurencyjności MŚP poprzez promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie 
gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów (…) 
Cel szczegółowy: Lepsze warunki do rozwoju MŚP 
Schemat: wsparcie powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą1 
 

 
 

Kryterium 
 
 

Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 

P. Kryteria preselekcyjne 

P.1 

Wniosek preselekcyjny został  
złożony we właściwym 
terminie i do właściwej 

instytucji 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył wniosek preselekcyjny 
w terminie oraz do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, 
w odpowiedzi na właściwy konkurs. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

P.2 
Wniosek preselekcyjny został  

złożony na właściwym 
formularzu 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję 
wniosku preselekcyjnego w formie udostępnionej przez IZ RPO.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                             
1 Zgodnie z definicją terenu inwestycyjnego zawartą w słowniczku SZOOP RPO WK-P na lata 2014-2020 
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P.3 
Gotowość projektu do 

realizacji 

 
Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku 
preselekcyjnego: 
 wnioskodawca posiada miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obejmujący obszar, na którym będzie 
realizowany projekt? 

 wnioskodawca jest właścicielem2 nieruchomości będącej 
przedmiotem projektu lub posiada umowę przedwstępną 
nabycia przedmiotowej nieruchomości? 

 wnioskodawca przedstawił informację na temat 
zdiagnozowanego zapotrzebowania na tereny inwestycyjne ze 
strony potencjalnych inwestorów (firm sektora MŚP) oraz 
zdiagnozowanego zapotrzebowania odnośnie zakresu 
projektu? 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu wniosek preselekcyjny oraz 
załączniki. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

P.4 
Powierzchnia terenu 

inwestycyjnego powstałego 
w wyniku realizacji projektu 

 
Ocenie podlega czy powierzchnia terenu inwestycyjnego, 
powstałego w wyniku realizacji projektu, nie jest mniejsza niż: 
 
 5 ha w przypadku miast o liczbie mieszkańców ≥ 50 tys. ? 
 3 ha w przypadku miejscowości o liczbie mieszkańców < 

50 tys.? 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu wniosek preselekcyjny oraz 
załączniki. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                             
2 Z wyłączeniem dróg publicznych zlokalizowanych na obszarze terenu inwestycyjnego 
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P.5 Uzbrojenie terenu 

 
Ocenie podlega czy po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu 
teren inwestycyjny będzie uzbrojony co najmniej w wodę 
i kanalizację oraz czy wnioskodawca oświadczył, że do końca 
okresu trwałości, w zależności od potrzeb grupy docelowej oraz 
na warunkach przyłączeniowych określonych przez operatora, 
teren będzie uzbrojony w energię elektryczną. 
 
Ponadto, weryfikacji podlega: 
 czy teren będący przedmiotem projektu posiada dostęp do 

drogi publicznej lub wnioskodawca oświadczył, że zapewni 
dostęp najpóźniej na moment zakończenia realizacji projektu;  
 czy uzbrojenie, które powstanie w wyniku realizacji 

projektu (min. woda, kanalizacja) ma zapewnione 
podłączenie do sieci publicznej lub czy wnioskodawca 
oświadczył, że podłączenie będzie zapewnione na 
moment zakończenia realizacji projektu. Czy 
wnioskodawca oświadczył, że do końca okresu trwałości, 
w zależności od potrzeb grupy docelowej oraz na 
warunkach przyłączeniowych określonych przez 
operatora, teren będzie uzbrojony w energię elektryczną. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu wniosek preselekcyjny oraz 
załączniki. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

P.6 

Zwolnienie z podatku od 
nieruchomości lub obniżenie 

stawki  podatku od 
nieruchomości 

 
Ocenie podlega czy samorząd lokalny, na terenie którego będzie 
zlokalizowana inwestycja, obejmie przedmiotowy obszar 
zwolnieniem z podatku od nieruchomości lub obniżeniem stawki 
podatku od nieruchomości najpóźniej do momentu zakończenia 
realizacji projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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Weryfikacja odbywa się na podstawie oświadczenia 
wnioskodawcy.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu wniosek preselekcyjny oraz 
załączniki. 

 

P.7 

Oferta sprzedaży lub inna 
forma udostępnienia 
inwestorowi terenu 

inwestycyjnego 

 
Ocenie podlega czy najpóźniej do momentu zakończenia realizacji 
projektu zaprezentowana zostanie na rynku oferta sprzedaży lub 
inna forma udostępnienia inwestorowi terenu inwestycyjnego.  
Weryfikacja odbywa się na podstawie oświadczenia 
wnioskodawcy. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz  załączniki. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

P.8 

Wpływ projektu na poprawę  
spójności społeczno - 

gospodarczej  
województwa 

 
Ocenie podlega czy na przygotowanym terenie w ciągu 5 lat po  
realizacji projektu powstanie i zostanie utrzymane przez min. 
2 lata, min. 50 nowych trwałych miejsc pracy netto w sektorze 
MŚP3.  
 
Spełnienie kryterium preselekcyjnego możliwe jest tylko 
wówczas, gdy wnioskodawca wykaże wskaźnik pn. Wzrost 
zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8, EPC) we 
wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz  załączniki. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                             
3 Za nowe trwałe miejsca pracy netto nie można uznać miejsc pracy w sytuacji, gdy przedsiębiorca całkowicie lub częściowo zaprzestaje działalności przedsiębiorstwa w 
jednej lokalizacji w regionie kujawsko-pomorskim i przenosi ją na obszar terenu inwestycyjnego zlokalizowanego w regionie kujawsko-pomorskim.  Nowe trwałe miejsca 
pracy netto obejmują natomiast sytuacje gdy przedsiębiorca całkowicie lub częściowo zaprzestaje działalności przedsiębiorstwa poza regionem kujawsko-pomorskim 
przenosi ją na obszar terenu inwestycyjnego zlokalizowanego w regionie kujawsko-pomorskim. 
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P.9 
Niepowielanie dostępnej 

infrastruktury 

 
Ocenie podlega czy projekt nie powiela dostępnej infrastruktury 
powstałej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 
(np. w ramach RPO WK-P 2007-2013, POIG, itp.). 
 
Oznacza to, że na obszarze danego powiatu województwa 
kujawsko-pomorskiego nie może występować infrastruktura, 
powstała w wyniku realizacji projektów w ramach funduszy 
unijnych dostępnych w perspektywie finansowej 2007-2013, 
która nie została wypełniona przynajmniej w 75%. 
 
Wnioskodawca jest zobowiązany powołać się na konkretne zapisy 
dokumentu „Stan wykorzystania terenów inwestycyjnych 
dofinansowanych w ramach funduszy unijnych dostępnych 
w perspektywie finansowej 2007-2013” przygotowanego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
aktualnego na moment ogłoszenia konkursu. 
 
W przypadku gdy stan wykorzystania przedmiotowej 
infrastruktury, po ogłoszeniu konkursu, zwiększył się do poziomu 
umożliwiającego wnioskodawcy aplikowanie w konkursie 
w ramach Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz 
rozwoju gospodarczego RPO WK-P może on ubiegać się 
o wsparcie, pod warunkiem przedstawienia dokumentów 
potwierdzających w/w informacje. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny, 
załączniki oraz  dokument „Stan wykorzystania terenów 
inwestycyjnych dofinansowanych w ramach Działania 5.6 
Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje RPO WK-P 
2007-2013”. 
 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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A. Kryteria formalne 

A.1 

Wniosek o dofinansowanie 
projektu został złożony  

we właściwym terminie i do 
właściwej instytucji 

 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył wniosek 
o dofinansowanie projektu w terminie oraz do instytucji 
wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na właściwy 
konkurs. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

A.2 

Wniosek o dofinansowanie 
projektu został złożony na 

właściwym formularzu 
 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję 
wniosku o dofinansowanie projektu w formie wydruku 
z generatora wniosków o dofinansowanie projektu udostępniony 
przez IZ RPO. Wydruk wniosku o dofinansowanie projektu 
zawierający napis„ wersja próbna” nie jest ostateczną wersją 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B. Kryteria merytoryczne – ogólne4 
 

 
B.1 

 
Kwalifikowalność 

 
Ocenie podlega czy wniosek o dofinansowanie projektu został 

 
Tak/nie (niespełnienie kryterium 

                                                             
4 IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość jednokrotnej poprawy błędów w ramach poszczególnych kryteriów o elementy wskazane przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs (IOK). Poprawa nie może prowadzić do 
istotnej modyfikacji projektu. 
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wnioskodawcy złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: 
 jednostkę samorządu terytorialnego, 
 związek jednostek samorządu terytorialnego, 
 spółkę prawa handlowego pełniącej rolę IOB, w której 

jednostka samorządu terytorialnego jest większościowym 
udziałowcem/ akcjonariuszem i wywiera decydujący wpływ 
na jej funkcjonowanie5. 
 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony również 
w partnerstwie z samorządem województwa kujawsko-
pomorskiego. 
 
Wnioskodawca musi prowadzić działalność na terytorium 
województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we 
wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania 
dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa 
kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy 
o dofinansowanie projektu.  
 
Weryfikacji podlega wpis do odpowiedniego rejestru. 
 
Partnerstwo nie może zostać zawarte pomiędzy podmiotami 
powiązanymi w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 
z 26.06.2014, str. 1 i nast.) (dalej: rozporządzenie 651/2014). 
 

oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                             
5 Wywieranie decydującego wpływu oznacza, że jednostka samorządu terytorialnego decyduje o strategicznych celach i istotnych decyzjach spółki.   
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Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz  załączniki. 

B.2 
Prawidłowość wyboru 

partnerów uczestniczących/ 
realizujących projekt 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 
217 ze zm.). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz załączniki. 
 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

B.3 

Niepodleganie wykluczeniu  
z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków 
Unii Europejskiej 

 
Wykluczenia podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy): 
 
Ocenie podlega czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu 
z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej na podstawie: 
 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), 
 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 
ze zm.), 

 przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020 (tj. Dz. U. 2016, poz. 217). 

 
Ocenie podlega również: 
 czy na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy 

publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej 
uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem 
wewnętrznym, 

 czy wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej 
sytuacji w rozumieniu pkt 24 Wytycznych dotyczących 
pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację 
przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej 
sytuacji6. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz  załączniki. 
 
 Wykluczenia przedmiotowe (dotyczące przedmiotu 
projektu): 
 
Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności 
wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej, 
o których mowa: 
 w art. 1 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651, 
 w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.), 

 w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) NR 1301/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących 

                                                             
6 Zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. d) rozporządzenia 1301/2013 ze wsparcia EFRR są wykluczone przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa.  
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celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz 
w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006). 

 
Weryfikacji podlega również czy projekt nie obejmuje 
przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte 
procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 
1303/20137) w następstwie przeniesienia działalności 
produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 
ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. 
 
Ocena w ramach kryterium nastąpi poprzez weryfikacje 
przedmiotu projektu lub kodu PKD/EKD pod kątem czy 
działalność, której dotyczy projekt może być wspierana w ramach 
działania. Wykluczenie ze wsparcia będzie analizowane 
z uwzględnieniem przeznaczeń pomocy publicznej właściwej dla 
danego projektu oraz przewidywanych rodzajów wydatków 
kwalifikowanych. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz  załączniki.  
 
 

B.4 Miejsce realizacji  projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium 
województwa kujawsko-pomorskiego. 
  
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz załączniki. 

 
Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                             
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., str. 320 i następne) (dalej: rozporządzenie 1303/2013). 
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B.5 
Gotowość techniczna 
projektu do realizacji 

 
Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku 
o dofinansowanie projektu uzyskana została ostateczna decyzja o 
pozwoleniu na budowę/ostateczne pozwolenie na zmianę 
sposobu użytkowania lub właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, 
co do zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót 
budowalnych nie wymagających pozwolenia na budowę (jeśli 
dotyczy). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku 
o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.6 

Załączniki do wniosku  
o dofinansowanie projektu są 

kompletne, poprawne 
i zgodne z przepisami prawa 

polskiego i unijnego oraz 
wymogami Instytucji 

Zarządzającej RPO WK-P 
2014-2020 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca dołączył do wniosku 
o dofinansowanie projektu wszystkie załączniki zgodnie z listą 
załączników zamieszczoną w Regulaminie konkursu oraz czy 
załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne 
z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz z Instrukcją 
wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu 
w ramach RPO WK-P 2014-2020. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku 
o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

 

B.7 

Zgodność projektu 
z wymaganiami  

prawa dotyczącego ochrony  
środowiska 

 
Ocenie   podlega   czy   działania   zaplanowane   w   projekcie   
zostały   przygotowane   zgodnie z  wymaganiami  prawa  
dotyczącego  ochrony  środowiska. 
 

 
Tak/nie (niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 
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Kryterium  weryfikowane  w  oparciu  o   załączniki  do  wniosku 
o dofinansowanie projektu. 
 

B.8 
Zgodność z prawem pomocy 

publicznej/ pomocy de 
minimis 

 
Ocena polega czy w projekcie nie wystąpi pomoc publiczna. 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej czy jest zgodna 
z art. 56 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc na infrastrukturę 
lokalną oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-
2020 (Dz. U. poz. 1208, dalej: rozporządzenie na wsparcie  
infrastruktury). 

 
W przypadku kosztów projektu, które nie kwalifikują się do 
objęcia dofinansowaniem w ramach rozporządzenia na wsparcie 
infrastruktury ocenie podlega czy pomoc jest zgodna 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-
2020 (Dz. U. poz. 488). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz załączniki. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.9 
Projekt jest zgodny z typami 
projektów przewidzianymi 

do wsparcia 

 
Ocenie podlega czy projekt wpisuje się w następujące typy 
projektów: 
 
1. Projekty inwestycyjne dotyczące zakupu/nabycia lub 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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kompleksowego przygotowania i uzbrojenia terenu 
przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego pod działalność gospodarczą. W wyniku 
realizacji projektu teren musi być uzbrojony co najmniej 
w wodę i kanalizację. Wnioskodawca musi również 
oświadczyć, że do końca okresu trwałości, w zależności od 
potrzeb grupy docelowej oraz na warunkach 
przyłączeniowych określonych przez operatora, teren będzie 
uzbrojony w energię elektryczną. 
W przypadku poszerzania istniejących terenów 
inwestycyjnych o nowo przyłączone tereny muszą stanowić 
funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem 
inwestycyjnym. 

2. Przedsięwzięcia związane z uporządkowaniem 
i przygotowaniem terenów w celu nadania im charakteru 
terenów inwestycyjnych8 (np.: obszary powojskowe, 
poprzemysłowe, pokolejowe oraz popegeerowskie). 

 
Infrastruktura doprowadzająca do terenów inwestycyjnych9 nie 
może stanowić elementu projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz załączniki. 
 

B.10 Wskaźniki realizacji projektu 
 
Ocenie podlega: 
- czy wskaźniki realizacji (produktu, rezultatu) zostały 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                             
8 wg. definicji z SzOOP 
9 Infrastruktura doprowadzająca do granicy (pierwszego punktu styku) z terenem inwestycyjnym 



          Załącznik do uchwały Nr 101/2016  
Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 

z dnia 27 października 2016 r. 
 

14 

 

wyrażone liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia? 
- czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu 

projektu?  
- czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją 

projektu, w tym: 
 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych 

terenach inwestycyjnych, 
 Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych? 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz załączniki. 
 

B.11 
Prawidłowość określenia 

wkładu własnego  

 
Ocenie podlega czy wkład własny wnioskodawcy stanowi nie 
mniej niż 15% wydatków kwalifikowalnych dla projektów: 
 nieobjętych pomocą publiczną, 
 objętych pomocą de minimis. 
 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną weryfikacji 
podlega czy wkład własny wnioskodawcy jest zgodny 
z rozporządzeniem na wsparcie infrastruktury. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz załączniki. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.12 

Projekt nie został 
zakończony/rozpoczęty 

przed złożeniem wniosku  
o dofinansowanie projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt nie został zakończony przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
Zgodnie  z  art.  65  ust.  6  Rozporządzenia  nr  1303/2013 nie  
uzyskają  wsparcia  projekty,  jeśli zostały fizycznie ukończone lub 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 
projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020 niezależnie od tego czy 
wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane przez 
Beneficjenta. 
 
W przypadku projektów objętych rozporządzeniem na wsparcie 
infrastruktury realizacja projektu może rozpocząć10 się dopiero 
po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku 
o dofinansowanie projektu oraz treść załączników. 
 

B.13 
Wykonalność techniczna, 

technologiczna 
i instytucjonalna projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt jest wykonalny pod względem 
technicznym, technologicznym i instytucjonalnym, 
w szczególności: 
 
 czy harmonogram realizacji projektu jest realistyczny 

i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas niezbędny na 
realizację procedur przetargowych (jeśli dotyczy) i inne 
okoliczności niezbędne do realizacji projektu? 

 czy w dokumentacji projektowej wiarygodnie przedstawiono 
sposób wykonania projektu i osiągnięcia celów projektu? 

 czy wnioskodawca wykazał zdolność instytucjonalną, 
tj. wskazał, że posiada lub pozyska odpowiednie zasoby 
techniczne, finansowe i ludzkie niezbędne do prawidłowej 
realizacji projektu? 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                             
10 Rozpoczęcie   prac   oznacza   rozpoczęcie   robót   budowlanych   związanych   z   inwestycją   lub   pierwsze   prawnie   wiążące  zobowiązanie  do  zamówienia  urządzeń  lub  inne  zobowiązanie,  które  
sprawia,  że  inwestycja  staje  się nieodwracalna,  zależnie  od  tego,  co  nastąpi  najpierw.  Zakupu  gruntów  ani  prac  przygotowawczych,  takich  jak  uzyskanie  zezwoleń  i  przeprowadzenie  studiów  
wykonalności,  nie  uznaje  się  za  rozpoczęcie  prac.   
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Wnioskodawca, musi wykazać, iż posiada lub zapewnia środki na 
sfinansowanie całości projektu, z uwzględnieniem takich źródeł 
finansowania jak środki własne przedsiębiorstwa, kredyt, 
pożyczka itp. Oznacza to, iż wnioskodawca musi dysponować 
środkami finansowym wystarczającymi na realizację projektu. 
Wnioskodawca musi zapewnić finansowanie zarówno kosztów 
kwalifikowanych, jak i pozostałych kosztów projektu, zakładając, 
że wsparcie będzie wypłacane w formie refundacji poniesionych 
wydatków. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz załączniki. 
 

B.14 Kwalifikowalność wydatków 

 
Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają 
warunki kwalifikowalności, tj. czy zostały poniesione w okresie 
kwalifikowalności wydatków (tj. po 1 stycznia 2014 r.  a przed 
30 września 2018 r.); czy wydatki są zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego; czy wydatki są 
zgodne z  Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków 
obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursu; czy wydatki 
zostały uwzględnione w budżecie projektu; czy wydatki są 
niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione 
w związku z realizacją projektu; czy wydatki zostaną dokonane 
w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; czy wydatki 
zostaną dokonane w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę 
dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej 
kwocie wydatku; czy koszty kwalifikowalne są uzasadnione 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
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w odpowiedniej wysokości, czy wydatki są logicznie powiązane 
i wynikają z zaplanowanych działań. 
 
Koszty związane z wewnętrzną infrastrukturą komunikacyjną 
terenu inwestycyjnego (z wyłączeniem infrastruktury technicznej 
nie związanej z drogą11), nie mogą stanowić większej część 
wydatków kwalifikowalnych. 
 
Kosztem niekwalifikowalnym jest budowa nieruchomości. 
 
Koszty związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej są 
kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju (MIiR/H 2014-
2020/12(01)/04/2015/). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz  załączniki. 
 

B.15 
Zgodność projektu 

z politykami horyzontalnymi 

 
Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, 
w tym: 
 
1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.  
1. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą uniwersalnego 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                             
11 Zgodnie z § 140 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). 
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projektowania. W szczególności ocenie podlegać będzie czy 
infrastruktura została zaprojektowana/ zostanie zbudowana/ 
zmodernizowana zgodnie z zasadą projektowania 
uniwersalnego. 

2. Zasadą zrównoważonego rozwoju. 
 
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt 
musi wykazywać pozytywny lub neutralny wpływ w zakresie 
każdej polityki horyzontalnej.  
 
O neutralności można mówić wtedy, kiedy w ramach projektu 
wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany 
projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań 
w zakresie spełnienia ww. zasad a uzasadnienie to zostanie 
uznane przez osobę oceniającą za trafne i poprawne12. 
  
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz załączniki. 
 

B.16 
Wykonalność finansowa  
i ekonomiczna projektu 

 
Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna 
przedsięwzięcia została przeprowadzona poprawnie, 
w szczególności: 
 
 czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie 

i z uwzględnieniem przepisów dotyczących projektów 
generujących dochód (jeśli dotyczy)?,  

 czy prawidłowo wskazano źródła finansowania wkładu 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                             
12 Uwaga: stwierdzenie neutralnego wpływu na zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami nie zwalnia beneficjenta ze stosowania zasad określonych w Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w odniesieniu do 
tych elementów projektu,  w których zasada ta ma zastosowanie. Np. strona internetowa, czy też zasoby cyfrowe wytworzone w ramach projektu muszą spełniać standard WCAG 2.0 na poziomie AA 
(Wytyczne, podrozdział 5.2, pkt 1). 
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własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych?, 
 czy w kalkulacji kosztów nie ma istotnych błędów 

rachunkowych?, 
 czy w bilansie aktywa równają się pasywom?, 
 czy wartość dotacji została prawidłowo ujęta w odpowiednich 

pozycjach bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływach 
pieniężnych?, 

 czy w środkach pieniężnych w bilansie nie ujęto ujemnej 
wartość gotówki?, 

 czy kredyt (jeśli dotyczy) został podzielony na 
długoterminowy (powyżej 1 roku) i krótkoterminowy 
(poniżej 1 roku)?, 

 czy uwzględniono zobowiązania wobec dostawców i budżetu 
państwa?, 

 czy bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne 
są spójne i odpowiednio z siebie wynikają?, 

 czy analiza finansowa została przeprowadzona zgodnie 
z zasadami sporządzania takich analiz?, 

 czy z analizy finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa 
wynika, że wnioskodawca  zagwarantuje trwałość projektu? 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz załączniki. 
 

B.17 
Zgodność dokumentacji 

projektowej z Regulaminem 
konkursu 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek 
o dofinansowanie projektu zgodnie z Regulaminem konkursu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz załączniki. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.18 Trwałość operacji  Tak/nie (niespełnienie kryterium 
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Ocenie podlega czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji 
zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz załączniki. 
 

oznacza odrzucenie wniosku) 

C. Kryteria merytoryczne szczegółowe13 
C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe 

C.1.1 
 Projekt wpisuje się 

w regionalną strategię 
inteligentnej specjalizacji 

 
Ocenie podlega czy projekt zakłada preferencję w zakresie 
dostępu dla przedsięwzięć wpisujących się w zakres regionalnej 
strategii inteligentnej specjalizacji. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz  załączniki. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.2 Grupa docelowa  
(sektor MŚP) 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca planuje wykorzystanie terenu 
objętego projektem pod prowadzenie działalności gospodarczej 
przez MŚP. 
 
Na przygotowanym terenie inwestycyjnym mogą zostać 
zlokalizowane duże przedsiębiorstwa wyłącznie pod warunkiem, 
że koszty uzbrojenia terenu, na którym będzie funkcjonować duży 
przedsiębiorca zostaną ujęte w kosztach niekwalifikowalnych. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz  załączniki. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                             
13 Patrz przypis 4 
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C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe 

 
 
 
 

Liczba punktów 
możliwa do 
uzyskania 

Minimalna 
liczba punktów 

niezbędna do 
spełnienia 
kryterium  

C.2.1 Dostępność transportowa  

 
W ramach kryterium ocenie podlega skomunikowanie terenu 
objętego projektem z istniejącą siecią drogową i kolejową, 
tj. lokalizacja inwestycji w pobliżu większego ciągu 
komunikacyjnego, gwarantującego właściwy dostęp, sprzyjający 
jego intensywnemu rozwojowi. Kryterium bazuje na odległości 
dojazdowej, liczonej do granic  terenu inwestycyjnego. 
 
Ocena w ramach kryterium obejmować będzie czynniki takie jak:  
 wjazd na autostradę w odległości do 15 km – 2 pkt, 
 wjazd na drogę ekspresową lub krajową w odległości do 15 

km – 2 pkt, 
 lokalizacja umożliwiająca połączenie z czynną linią kolejową 

i bocznicą kolejową – 2 pkt, 
 dostęp do drogi wojewódzkiej w odległości do 10 km – 1 pkt, 
 teren bezpośrednio skomunikowany z drogą powiatową lub 

gminną – 1 pkt,  
 projekt nie spełnia żadnego z ww. warunków – 0 pkt. 
 
Punkty mogą się sumować. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz załączniki. 

0 – 8  
wg oceny 

n/d 
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C.2.2 Wpływ na zrównoważony 
rozwój  

 
Ocenie podlega wpływ projektu na zrównoważony rozwój oraz 
ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego: 
•        neutralny wpływ – 0 pkt 
•        pozytywny wpływ – 1 pkt. 
 
W ramach kryterium badane będzie np. czy: 
 wnioskodawca uwzględnił w dokumentacji projektowej 

zastosowanie rozwiązań prośrodowiskowych, w tym 
zmniejszających zanieczyszczenie środowiska oraz zużycie 
energii, wody pitnej, a przez to wpływających na zmniejszenie 
ogólnych kosztów eksploatacji (np. wnioskodawca 
przedstawił w dokumentacji projektowej zastosowanie 
rozwiązań energooszczędnych z użyciem energii ze źródeł 
odnawialnych, działań w zakresie likwidacji niskiej emisji, 
ograniczenia zużycia wody pitnej, np. poprzez wykorzystanie 
wód opadowych itp.)  

 lub oświadczył, że w regulaminie udostępniania terenu 
inwestycyjnego uwzględni preferencje dla przedsiębiorstw, 
które w/w rozwiązania będą stosować. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz  załączniki. 
 

Nie – 0 
Tak – 1 n/d 

C.2.3 
Ujęcie projektu 

w Gminnym/Lokalnym 
Programie Rewitalizacji 

 
Ocenie podlega czy projekt wynika z Gminnego/Lokalnego 
Programu Rewitalizacji. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz  załączniki. 

Nie – 0 
Tak – 2 n/d 
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C.2.4 
Wpływ projektu na rozwój 

przedsiębiorczości 

 
Ocenie podlega czy podmiot zarządzający terenem 
inwestycyjnym/ samorząd lokalny stosują kompleksowe 
instrumenty/politykę w zakresie pozyskiwania nowych 
inwestycji przedsiębiorstw na swoim terenie: 
 
a) posiada wyodrębniony dział14 lub pracownika, który ma ujęte 

w zakresie obowiązków czynności związane z obsługą 
inwestora zajmujący się pozyskiwaniem inwestorów lub 
zaplanował jego wyodrębnienie – 0,5 pkt.,  

b) ponosił wydatki ze środków własnych lub pozyskiwał 
fundusze unijne w ciągu ostatnich 3 lat na promocję 
gospodarczą swojego regionu lub zaplanował przedmiotowe 
działania – 0,5 pkt, 

c) posiada przygotowaną i aktualną ofertę inwestycyjną dla 
potencjalnych inwestorów – 0,5 pkt. 

d) zaplanował realizację zadań wymienionych w punktach b i c 
we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Obsługi 
Inwestora w Toruniu – 2 pkt 

Punkty mogą się sumować. 
 
Przedmiotowy projekt wpisuje się w te instrumenty/politykę, a 
nie jest jedynym elementem oferty inwestycyjnej.  
Punkty można przyznać jedynie wówczas, gdy wnioskodawca nie 
tylko oświadczył, że stosuje kompleksową politykę, ale 
i szczegółowo ją opisał. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz  załączniki. 
 

0 – 3,5  
wg oceny 

2 

C.2.5 
Lokalizacja projektu na 

obszarach o wysokiej stopie 
bezrobocia 

 
Ocenie podlega czy projekt jest realizowany na terenie powiatów, 
w których stopa bezrobocia jest większa niż stopa bezrobocia 

Nie – 0 
Tak – 3 

n/d 

                                                             
14 Biuro, wydział, departament, spółkę celową lub inną jednostkę organizacyjną. 
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w województwie kujawsko-pomorskim (na podstawie danych za 
czerwiec 2016 r.). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz  załączniki. 
 

C.2.6 

Wpływ projektu na poprawę  
spójności społeczno - 

gospodarczej  
województwa 

 
Ocenie podlega czy na przygotowanym terenie w ciągu 5 lat po 
jego realizacji powstanie: 
 

 poniżej 51 miejsc pracy – 0pkt. 
 między 51 a 75 miejsc pracy – 2 pkt. 
 między 76 a 100 miejsc pracy – 4pkt. 
 między 101 a 125 miejsc pracy – 6 pkt. 
 powyżej 125 miejsc pracy – 8 pkt. 

 
Przyznanie punktów jest możliwe tylko wówczas, gdy 
wnioskodawca wykaże wskaźnik pn. Wzrost zatrudnienia 
we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) we wniosku 
o dofinansowanie projektu. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz  załączniki. 
 

0 – 8 wg oceny n/d 

C.2.7 
Komplementarność z innymi 

przedsięwzięciami 

 
Ocenie podlega czy projekt jest komplementarny 
z przedsięwzięciem/ami polegającym/imi na uzbrojeniu terenu 
inwestycyjnego finansowanym/imi z funduszy unijnych lub 
środków własnych.  
Tereny te muszą być powiązane lokalizacyjnie z obszarem 
będącym przedmiotem projektu i muszą być „zasiedlone” przez 
przedsiębiorców. 
 

Nie – 0 
Tak – 3 n/d 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz  załączniki. 
 

C.2.8 
Wkład własny wyższy  

od wymaganego 

 
Kryterium oceniane będzie na podstawie poziomu [%] wkładu 
własnego wnioskodawcy w projekcie liczonego jako udział 
w kosztach kwalifikowanych. 
Za każde 2 % obniżenie wartości wnioskowanego 
dofinansowania, skutkujące kwotowym podwyższeniem wkładu 
własnego, wyższego od wymaganego minimum przyznawany 
będzie 1 punkt.  
Suma uzyskanych punktów dzięki zwiększeniu wkładu własnego 
nie może przekroczyć  5 punktów.  
Aby uzyskać punkty, wnioskodawca musi obniżyć wartość 
wnioskowanej kwoty dofinansowania względem poziomu 
wydatków kwalifikowanych. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz  załączniki. 

0 – 5 wg oceny n/d 

 
W sytuacji niewywiązania się Beneficjenta, w trakcie realizacji projektu/w okresie trwałości, z warunków wynikających z kryteriów wyboru projektów, 
w ramach których zobowiązany był złożyć stosowne oświadczenia/deklaracje, Beneficjent zostanie wezwany do zwrotu otrzymanego dofinansowania. 


