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Kryteria oceny wykonalności projektów konkursowych
Ocena wykonalności projektów
Metodyka
Kryteria

Definicja kryterium

Sposób oceny

Źródła danych:
• Dwa pełne, złożone wnioski o udzielenie grantu, obejmujące formularz wniosku wraz załącznikami
• Studia wykonalności projektów (SW) przygotowane przez Wnioskodawców
• Uzupełnienia
• Wizje lokalne
• Źródła własne (do określenia)
Przyjęte zasady i założenia oceny:
• Cel: Weryfikacja zasadności i wewnętrznej logiki projektu, minimalnego zakresu rzeczowego, kwestii technicznych, środowiskowych,
finansowo-ekonomicznych i instytucjonalnych
• Kryteria opracowane w oparciu o kryteria z danego działania / podziałania (2.5)
• Przyjęty sposób oceny: [T/N] - spełnia / nie spełnia (wszystkie kryteria należy spełnić; możliwe jest uzupełnienie dokumentacji przez
wnioskodawcę na prośbę oceniającego)
• Ocena głównie na bazie SW oraz załączników (to nie jest jednak ocena formalna w zakresie kompletności dokumentacji i warunków
dostępności)
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KRYTERIA OCENY WYKONALNOŚCI PROJEKTÓW KONKURSOWYCH
Nazwa kryterium
Spełnienie efektu zachęty /
„Niezbędność” pomocy

Definicja kryterium
Czy nie zachodzą przesłanki, aby stwierdzić, iż projekt został rozpoczęty wcześniej, niż w dniu następującym po dniu
złożenia wniosku o udzielenie grantu?

Sposób oceny
(dodatkowy
komentarz)
T / N (kryterium
wykluczające)

Wykonalność rzeczowa / techniczna projektu
Zidentyfikowany problem, na który
odpowiedzią ma być zrealizowany
projekt

Szczegółowy zakres rzeczowy
projektu

Uwarunkowania techniczne /
planistyczne / prawne
Przygotowanie do komercjalizacji

Uzasadnienie dotyczące nie
powielania dostępnej infrastruktury

Czy jest jasno wskazany problem oraz jego opis, który ma być zaadresowany realizacją projektu?

T/N

Czy we Wniosku jasno określono przedmiot projektu?

T/N

Czy zachodzi spójność pomiędzy opisem stanu infrastruktury przed interwencją, zakresem rzeczowym projektu a
opisem stanu infrastruktury po realizacji?
Czy we Wniosku wskazano produkty, które zostaną osiągnięte poprzez realizację projektu?
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T/N

Czy zaprezentowane we Wniosku ramy czasowe realizacji projektu budzą wątpliwości pod kątem realizacji
planowanego w projekcie zakresu rzeczowego projektu?

T/N

Czy na bazie Wniosku można określić wykonalność projektu uwzględniając wskazane uwarunkowania?

T/N

Czy we Wniosku jest zaprezentowany opis sposobu komercjalizacji?
Czy we Wniosku jest opisany plan działań zmierzający do komercjalizacji?

T/N
T/N

Czy we Wniosku wskazano głównych konkurentów oraz zidentyfikowano potencjalnych klientów pozwalające na ocenę
przygotowania do komercjalizacji?
Czy przygotowane tereny nie powielają dostępnej infrastruktury w najbliższym rejonie? Analiza dostępności opisanej
infrastruktury (terenów inwestycyjnych, obiektów kubaturowych i placów magazynowych), tak istniejącej jak i będącej
w trakcie uzbrajania, na obszarach sąsiadujących z miejscem realizacji projektu konkursowego i na obszarach gmin
ościennych.

Jeśli powiela, czy limit dostępnej powierzchni został już wyczerpany?
Uzasadnienie potrzeby realizacji
projektu oraz opis stanu po jego
realizacji

T/N

T/N

T/N

T/N

Czy we Wniosku wskazano i wyjaśniono potrzebę realizacji projektu wyrażoną poprzez:
T/N

- wskazanie potrzeby przygotowania terenu inwestycyjnego
- opis popytu
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KRYTERIA OCENY WYKONALNOŚCI PROJEKTÓW KONKURSOWYCH
Nazwa kryterium

Sposób oceny
(dodatkowy
komentarz)

Definicja kryterium
Wykonalność środowiskowa

Uwarunkowania środowiskowe

Czy na bazie Wniosku oraz jego załączników można zidentyfikować przesłanki wykluczające dany projekt z realizacji
(wynikające np. z lokalizacji na terenach pod ścisłą ochroną / wskazanie negatywnego oddziaływania na środowisko /
na obszary Natura 2000)?

T/N

Wykonalność instytucjonalna / organizacyjna
Potencjał wnioskodawcy do realizacji
projektu

Trwałość projektu

Czy we Wniosku znajduje się opis zasobów technicznych / kadrowych / zarządczych do realizacji projektu wraz z
opisem kompetencji, w tym do komercjalizacji projektu?

T/N

Czy wnioskodawca dysponuje niezbędnymi zasobami do realizacji projektu na bazie otrzymanej dokumentacji?

T/N

Czy we Wniosku wskazano sposób zarządzania majątkiem po realizacji projektu?

T/N

Czy we Wniosku wskazano plan funkcjonowania projektu po zakończeniu jego realizacji?

T/N

Wykonalność finansowa / ekonomiczna
Potencjał wnioskodawcy do realizacji
projektu

Potencjał wnioskodawcy do
sfinansowania projektu oraz
opłacalność projektu
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Czy na bazie Wniosku można stwierdzić stabilność finansową wnioskodawcy?

T/N

Czy wnioskodawca posiada stabilność finansową na bazie dokumentacji?

T/N

Czy przyjęte założenia finansowe oraz sposób przygotowania analizy finansowej są zgodne z instrukcją oraz
wymaganiami dla grantobiorców?

T/N

Czy przyjęto właściwe przypisanie kwalifikowalności wydatków?

T/N

Czy w analizie finansowej uwzględniono limity?

T/N

Czy analiza finansowa wskazuje na rentowność projektu?

T/N
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KRYTERIA OCENY WYKONALNOŚCI PROJEKTÓW KONKURSOWYCH
Nazwa kryterium

Sposób oceny
(dodatkowy
komentarz)

Definicja kryterium
Wykonalność finansowa / ekonomiczna

Potencjał do dysponowania
wkładem własnym na potrzeby
realizacji projektu
Adekwatność zaplanowanych
wydatków
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Czy w analizie finansowej uwzględniono zasoby finansowe na realizację projektu podczas jego realizacji (środki w
wysokości niezbędnej do pokrycia wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych) oraz eksploatacji?
Czy wkład własny w wysokości co najmniej 25% środków kwalifikowalnych pochodzi ze środków własnych
grantobiorcy lub zewnętrznych źródeł finansowania w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia
finansowego?

T/N

T/N

Czy zakres finansowy projektu jest adekwatny do zakresu rzeczowego?

T/N

Czy projekt zawiera uzasadnienie wydatków koniecznych do poniesienia?

T/N
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