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Załącznik nr 2 do Zasad identyfikacji projektów do wyboru w trybie niekonkurencyjnym, w tym projektów o znaczeniu strategicznym  
w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 
 
Lista sprawdzająca – ocena propozycji projektu 
 

Podmiot zgłaszający  

Tytuł projektu  

Data zgłoszenia  

 

Lp. Kryterium Definicja kryterium Ocena 

1 
Poprawność zgłoszenia 

propozycji projektu 

Czy Formularz zgłoszeniowy dla propozycji projektu o znaczeniu strategicznym (dalej: Formularz) 
został: 

 złożony na właściwy adres, w określonym terminie (niespełnienie tego kryterium spowoduje 
pozostawienie propozycji projektu bez rozpatrzenia, bez weryfikacji pozostałych kryteriów),  

 złożony na właściwym wzorze, 

 złożony we właściwej formie (papierowej/elektronicznej), 

 podpisany przez uprawnioną/e osobę/y lub upoważnioną/e na podstawienie pisemnego 
upoważnienia dołączonego do Formularza? 

Tak/nie 

2 Zgodność projektu z FEKP 

Czy podmiot zgłaszający jest uprawniony do realizacji projektu w ramach wybranego celu 
szczegółowego FEKP? 

Tak/nie 

Czy projekt kwalifikuje się do danego celu szczegółowego FEKP (zgodność z celem szczegółowym FEKP 
i określonym typem wsparcia)? 

Tak/nie 

Czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia zakładanych dla danego celu szczegółowego FEKP 
wskaźników rezultatu i produktu?  

Tak/nie 

3 
Projekt ma znaczenie 

strategiczne 
Ocenie podlega, czy projekt:  
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1) realizuje w istotny sposób cele FEKP? Tak/nie 

2) ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu tj. 

 znajduje się w wykazie projektów kluczowych w SRW2030+ lub jego zakres jest wyraźnie 
opisany w treści tej Strategii? 

 projekt realizuje cele określone w SRW2030+? 

Tak/nie 

3) będzie charakteryzował się oddziaływaniem ponadlokalnym, regionalnym lub 
ponadregionalnym? 

Tak/nie 

4 
Zgodność z Umową 

Partnerstwa 
Czy projekt jest zgodny z „Umową Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce”. 
W przypadku braku obowiązującego dokumentu ocenie podlega zgodność z jej projektem.  

Tak/nie 

5 
Gotowość projektu do 

realizacji 
Czy projekt będzie posiadał zezwolenie na inwestycje (np. pozwolenie na budowę) do 31.12.2023 r.? 

Tak/nie/nie 

dotyczy 

6 
Gotowość do złożenia 

wniosku 
Czy w Formularzu wskazano planowaną datę złożenia wniosku aplikacyjnego? Tak/nie 

7 
Wykonalność techniczna 

projektu 

Czy projekt jest wykonalny (możliwość zrealizowania przedsięwzięcia i osiągnięcia jego celów m.in. w 
świetle zaproponowanych ram czasowych lub przedstawionego planu poszczególnych zadań w 
ramach projektu)? 

Tak/nie 

8 
Wykonalność finansowa 

projektu 
Wkład własny wnioskodawcy stanowi nie mniej niż 15% w wydatkach kwalifikowalnych projektu? Tak/nie 

9 

Zgodność z dokumentami 
właściwymi  

dla danego obszaru 
wsparcia 

Czy podmiot zgłaszający odniósł się do zgodności projektu z dokumentami właściwymi  
dla danego obszaru wsparcia np. Regionalnym Planem Transportowym WK-P na lata 2021-2027, 
Regionalną Strategią Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+?  
W przypadku braku właściwego dokumentu dla danego obszaru wsparcia, podmiot zgłaszający projekt 
powinien zadeklarować działania zmierzające do uzyskania zgodności z dokumentem.  

Tak/nie/nie 

dotyczy 

10 

Zgodność z obszarem 
prowadzenia polityki 

terytorialnej 
/dotyczy projektów  

z Identyfikacji 
zewnętrznej/ 

Ocenie podlega, czy: 

Tak/nie/nie 

dotyczy* 
1) Czy projekt będzie mógł być realizowany na obszarze prowadzenia polityki terytorialnej?  

2) Czy projekt ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru prowadzenia 
polityki terytorialnej?  
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Kryterium weryfikowane na podstawie SRW2030+ oraz FEKP. 
W przypadku pozytywnej oceny kryterium to będzie weryfikowane również w procedurze 
uzgadniania strategii terytorialnych, w tym Strategii ZIT zgodnie z art. 29 rozporządzenia ogólnego.   

*Nie dotyczy - W przypadku projektów strategicznych zaplanowanych w ramach obszaru tematycznego spoza realizacji zadań w ramach polityki terytorialnej 

 

Tabela 3. Wyniki oceny  

Podsumowanie - wynik oceny  

(ocena pozytywna/negatywna/Formularz zwrócony do 

korekty) 

 

Uzasadnienie (tylko w przypadku negatywnego wyniku 

oceny lub korekty) 
 

Data i podpis osoby dokonującej oceny  

Data i podpis osoby zatwierdzającej wynik oceny  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


