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Kryteria specyficzne określające realizację celów strategicznych LRPO 2007-2013, stosowane podczas oceny wniosków o 
dofinansowanie w ramach Priorytetów I,  IV, V. LRPO  

Cel projektu (zgodność z kryteriami 
specyficznymi): 

0-10 (0 - projekt nie spełnia kryteriów specyficznych dla danego 
typu projektów) 

(dodatkowe kryteria dla poszczególnych typów projektu) 

Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniaj ącej konkurencyjności regionu 

Działanie 1.1 Poprawa stanu 
infrastruktury transportowej w 
regionie. 

0-10     

Stopień realizacji strategii branŜowych  0-2 (0 - projekt niezgodny z załoŜeniami i celami Strategii, 2 - 
projekt w pełni realizuje załoŜenia i cele Strategii) 

  

Spójność z układem komunikacyjnym 
regionu oraz sieciąTEN-T 

0-4 (0 - projekt nie jest w ogóle spójny z układem 
komunikacyjnym regionu oraz siecią TEN-T, 4 - projekt w 
pełni wpisuje się w układ komunikacyjny regionu oraz sieć
TEN-T) 

  

Podniesienie jakości infrastruktury 
transportowej 

0-4 (0 - projekt ma znikomy wpływ na podniesienie jakości 
infrastruktury transportowej, 4 - projekt ma olbrzymi 
wpływ na podniesienie jakości infrastruktury 
transportowej) 

(wpływ projektu na: na zwiększenie płynności i 
przepustowości ruchu, zwiększenie prędkości jazdy, 
oszczędność czasu w przewozach pasaŜerskich i 
towarowych, obniŜenie kosztów eksploatacyjnych, 
zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenie 
kongestii, poprawa dostępności do centrów 
miast/aglomeracji) 

Działanie 1.2 Tworzenie obszarów 
aktywności gospodarczej i promocja 
gospodarcza. 

0-10     

I Uzbrojenie terenów przeznaczonych 
pod inwestycje 

      

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 
obszaru, na którym realizowany jest 
projekt 

0-7 ( 0 - projekt nie ma wpływu na zwiększenie atrakcyjności 
inwestycyjnej obszaru, 7 - projekt ma bardzo duŜy wpływ 
na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru) 

(liczba MŚP zainteresowanych funkcjonowaniem na 
uzbrojonych - w wyniku realizacji projektu - terenach, na 
podstawie listów intencyjnych, wartość potencjalnych 
inwestycji, planowana liczba nowych miejsc pracy, 
dodatkowe udogodnienia dla potencjalnych inwestorów) 
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Poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej 
obszaru, na którym realizowany jest 
projekt 

0-3 (0 - realizacja projektu nie wpłynie na poprawę sytuacji 
społeczno-gospodarczej obszaru, 3 - projekt ma bardzo 
duŜy wpływ na pływ na na poprawę sytuacji społeczno-
gospodarczej obszaru) 

(wpływ projektu na: zmniejszenie bezrobocia, 
podwyŜszenie poziomu wykształcenia i zwiększenie 
kwalifikacji mieszkańców, rozwój przedsiębiorczości, 
zwiększenie dochodów jst itp.) 

II Promocja gospodarcza regionu       

Promocja gospodarcza 0-10 (0 -projekt nie przyczyni się do wzrostu zainteresowania 
potencjałem gospodarczym regionu, 10 - projekt znacznie 
przyczyni się do wzrostu zainteresowania potencjałem 
gospodarczym regionu) 

(wpływ projektu na ofertę promocyjną
regionu/przedsiębiorcy, jakość oferty promocyjnej, krąg 
odbiorców) 

Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego.  

0-10     

I sieci szerokopasmowe 0-10 

Stopień realizacji strategii branŜowych  0-2 (0 - projekt niezgodny z załoŜeniami i celami Strategii, 2 - 
projekt w pełni realizuje załoŜenia i cele Strategii) 

  

Zwiększenie dostępu do Internetu na 
obszarach wiejskich 

0-5 (0 - realizacja projektu nie zapewni dostępu do Internetu na 
obszarach wiejskich, 5 - projekt ma bardzo duŜy wpływ na 
zwiększenie dostępu do Internetu na obszarach wiejskich) 

(na podstawie danych zawartych we wniosku, 
dotyczących obszaru realizacji projektu oraz zasięgu jego 
oddziaływania) 

Rozwój elektronicznych usług dla 
ludności 

0-3 (0 - realizacja projektu nie spowoduje rozwoju 
elektronicznych usług dla ludności, 3 - realizacja projektu 
umoŜliwi znaczny rozwój elektronicznych usług dla 
ludności) 

 (na podstawie informacji zawartych we wniosku o 
dofinansowanie, tj. opis i uzasadnienia projektu, 
wskaźniki rezultatu itp.) 

II e-usługi 0-10  

Poziom zaawansowania proponowanych e 
- usług 

0-3 Do oceny przyjmuje się wartość obliczoną, według 
poniŜszego wzoru: 

(ilość usług uruchomionych on-line na poziomie 1 interakcji x 1) +  
(ilość usług uruchomionych on-line na poziomie 2 interakcji x 2) +  
(ilość usług uruchomionych on-line na poziomie 3 interakcji x 3) +  
(ilość usług uruchomionych on-line na poziomie 4 interakcji x 4)        

                                                                                                           =    R
suma uruchomionych usług on-line 

Przyjęto następującą punktację dla wartości „R”: 
0 – poniŜej 1,5,  
1 – wartość 1,5 – 2,5,  
2 – wartość 2,6 – 3,5,  

Preferowane będzie uruchomienie on-line, jak największej 
ilości usług, na jak najwyŜszym poziomie interakcji. 
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3 – wartość powyŜej 3,6 

Udział e-usług w całości realizowanych 
usług 

0-3 (0 - poniŜej 25% spraw załatwianych drogą elektroniczną, 
1 - 25% - 50% załatwianych drogą elektroniczną,  
2 – powyŜej 50% spraw załatwianych drogą elektroniczną) 
dodatkowo: 1 pkt za udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych  

Ocenie podlegać będzie procentowy udział e – usług  w 
stosunku do całości realizowanych usług.  

Ilość wprowadzonych e-usług 0-4 (0- nie uruchomiono Ŝadnych e-usług,  
1 - uruchomiono 1-5 e- usług,  
2 - uruchomiono 6-10  e- usług, 
 3 – uruchomiono powyŜej 11 e- usług) 
dodatkowo: 1 pkt za wprowadzenie e-usługi, 
nieświadczonej dotychczas zarówno w sposób 
konwencjonalny, jak i elektroniczny 

Ocenie podlegać będzie liczba uruchomionych e-usług, 
powstałych dzięki realizacji projektu.  

Priorytet 4. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej. 

Działanie 4.1     Rozwój i modernizacja 
infrastruktury ochrony zdrowia 

0-10     

Stopień realizacji strategii branŜowych  0-2 (0 - projekt niezgodny z załoŜeniami Strategii, 2- projekt 
w pełni realizuje załoŜenia i cele Strategii) 

  

Wpływ na podniesienie standardów i 
liczbę usług specjalistycznych 

0-4 (0 - projekt ma znikomy wpływ  na zwiększenie 
dostępności do usług specjalistycznych  i na podniesienie 
standardów usług specjalistycznych, 4 - projekt ma 
znaczny wpływ na dostępność do usług specjalistycznych  
i na podniesienie standardów usług specjalistycznych) 

( zwiększenie dostępu do specjalistycznych świadczeń
zdrowotnych i podniesienie standardów usług 
specjalistycznych) 

Wpływ na zwiększenie dostępności i 
podniesienie jakości świadczonych usług 

0-4 (0 - projekt ma znikomy wpływ  na podniesienie jakości 
świadczonych usług  i dostępności świadczonych usług, 4 - 
projekt ma znaczny wpływ na podniesienie jakości 
świadczonych usług  i dostępności świadczonych usług) 

(poprawa poziomu jakości i dostępności świadczeń
zdrowotnych wyraŜona we wskaźnikach dotyczących 
ilości pacjentów, rodzajów świadczonych usług, czasu 
oczekiwania na usługę medyczną, gotowość do udzielania 
świadczeń w sytuacjach nagłych, klęsk Ŝywiołowych, 
konkurencyjność w świadczeniu usług medycznych, 
zwiększenie ilości badań specjalistycznych) 

Działanie 4.2         Rozwój i 
modernizacja infrastruktury 
edukacyjnej 

0-10     

Stopień realizacji strategii branŜowych  0-2 (0 - projekt niezgodny z załoŜeniami Strategii, 2- projekt w 
pełni realizuje załoŜenia i cele Strategii) 
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Stopień spójności z aktualną sytuacją
społeczo-gospodarczą w regionie 

0-4 (0-projekt nie odpowiada/nie porusza problemu 
dostosowania potencjału kadrowego do gospodarki, 4-
projekt w pełni odpowiada aktualnej sytuacji na rynku 
pracy i trendom gospodarczym) 

(tworzenie kierunków nauczania odpowiadających 
zapotrzebowaniu gospodarczemu, tworzenie i 
modernizowanie pracowni warsztatowych, 
badawczych…) 

Wpływ na zwiększenie dostępności do 
świadczonych usług, szczególnie na 
obszarach wiejskich 

0-2 (0 - projekt ma znikomy wpływ  na zwiększenie 
dostępności do świadczonych usług, 2 - projekt ma 
znaczny wpływ na dostępność do świadczonych usług) 

(ułatwienie dostępu do szkolnictwa mieszkańcom 
obszarów wiejskich, ułatwienia komunikacyjne dla 
uczniów, dostosowanie obiektu dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych) 

Wpływ na podniesienie jakości 
świadczonych usług 

0-2 (0- projekt ma znikomy wpływ  na podniesienie jakości 
świadczonych usług, 2 - projekt ma znaczny wpływ na 
podniesienie jakości świadczonych usług) 

(wykorzystanie nowoczesnych technologii , np. 
informatycznych do zwiększenia dostępu uczniów do 
źródeł informacji, podniesienie standardów nauczania 
poprzez zapewnienie lepszych warunków 
infrastrukturalnych) 

Działanie 4.3   Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów miejskich i 
wiejskich 

0-10     

Zgodność z Lokalnym Programem 
Rewitalizacji 

tak/nie      

PrzezwycięŜenie negatywnych zjawisk lub 
procesów, zachodzących na obszarze 
rewitalizowanym 

0-6 (0 - projekt nie wpływa w Ŝaden sposób na poprawę
niekorzystnych zjawisk i procesów zachodzących na 
obszarze zdegradowanym, 6 - projekt o bardzo istotnym 
wpływie na poprawę niekorzystnych zjawisk i procesów 
zachodzących na obszarze zdegradowanym) 

(pozytywny wpływ na takie zjawiska i procesy, jak: 
wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, wysoka stopa 
długotrwałego bezrobocia, niekorzystne trendy 
demograficzne, niski poziom wykształcenia oraz brak
odpowiednich kwalifikacji, wysoki poziom przestępczości 
i wykroczeń, wysoki stopień degradacji środowiska, niski 
wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej itp.) 

Poziom kompleksowości projektu 0-4 (0 - projekt nie jest kompleksowy, 4 - wysoki poziom 
kompleksowości) 

(kompleksowe rozwiązanie problemu, działania 
wzajemnie powiązane, zmierzające do zmian 
jakościowych na całym  obszarze objętym projektem) 

Priorytet 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury t urystycznej i kulturowej 

Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja 
infrastruktury turystycznej i 
kulturowej 

0-10     

Turystyka 
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Stopień realizacji strategii branŜowych  0-2 (0 - projekt niezgodny z załoŜeniami Strategii, 2 - projekt w 
pełni realizuje załoŜenia i cele Strategii) 

  

Kompleksowość projektu (analiza 
projektu pod kątem zwiększenia 
atrakcyjności turystycznej regionu oraz 
wprowadzenia na rynek kompleksowego 
produktu turystycznego) 

0-5 (0-projekt nie tworzy produktu turystycznego, 5-realizacja 
projektu przyczyni się do powstania kompleksowej oferty 
turystycznej) 

(tworzenie kompleksowej oferty turystycznej, 
regionalnego produktu turystycznego, promocja walorów 
turystycznych regionu, wpływ realizacji projektu na 
zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu) 

Wpływ na zwiększenie dostępności i 
jakości świadczonych usług 

0-3 (0-projekt nie ma wpływu na jakość i dostępność do usług 
turystycznych, 3-projekt zwiększa dostępność i jakość usług 
turystycznych) 

(zwiększenie dostępności obszarów turystycznych, dóbr 
kultury dla turystów i mieszkańców regionu, dostęp 
młodzieŜy do infrastruktury rekreacyjnej, rozbudowa bazy 
noclegowej, dostosowanie obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych) 

Kultura
Stopień realizacji strategii branŜowych  0-2 (0 - projekt niezgodny z załoŜeniami Strategii, 2 - projekt w 

pełni realizuje załoŜenia i cele Strategii) 
  

Wpływ na zwiększenie dostępności i 
jakości świadczonych usług 

0-5 (0 - projekt ma znikomy wpływ  na zwiększenie 
dostępności do świadczonych usług, 5 - projekt ma znaczny 
wpływ na dostępność do świadczonych usług) 

(zwiększenie dostępności instytucji kultury, dóbr kultury 
dla turystów i mieszkańców regionu, dostęp młodzieŜy do 
infrastruktury, dostosowanie obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych) 

Wpływ na potencjał turystyczny regionu 0-3 (0 - projekt ma znikomy wpływ  na podniesienie jakości 
świadczonych usług, 3 - projekt ma znaczny wpływ na 
podniesienie jakości świadczonych usług) 

(zwiększenie wartości obiektów historycznych przez 
poddanie renowacji, konserwacji itp., wzrost atrakcyjności 
oferty) 


