Załącznik nr IIb – Kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT KOF

1. Kryteria obligatoryjne (ocena 0/1) – ocena zgodności projektów ze Strategią ZIT KOF
L.p.

Kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

Lokalizacja projektu na obszarze KOF

Projekt zakłada, że wsparcie jest skierowane dla grup
docelowych z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

0/1
Niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem wniosku

2.

Zgodność wniosku z Celami/
Priorytetami Strategii ZIT KOF

Wnioskodawca uzasadnia, że działania w projekcie są
odpowiedzią na problemy zdiagnozowane w Strategii ZIT KOF,
dzięki czemu projekt przyczyni się do realizacji określonych
w niej Celów/Priorytetów.

0/1
Niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem wniosku

3.

Zgodność przedmiotu projektu
z zakresem Działań wskazanych
w Matrycy logicznej Strategii ZIT KOF

Wnioskodawca zapewnia we wniosku, że wsparcie jest zgodne
z zakresem Działań wskazanych w Matrycy logicznej Strategii ZIT
KOF.

0/1
Niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem wniosku

1.

2. Kryteria punktowane – ocena stopnia zgodności projektów ze Strategią ZIT KOF
Ocena spełnienia kryteriów zgodności ze Strategią ZIT KOF jest dokonywana w ramach skali punktowej od 0 do 40 punktów niezależnie przez
dwóch pracowników/ekspertów IP ZIT wybranych w drodze losowania. Warunkiem zamieszczenia projektu na liście rankingowej jest uzyskanie
od każdego oceniającego co najmniej 10 punktów.

L.p.

1.

2.

3.

Kryterium

Obszar oddziaływania projektu

Projekt jest realizowany w partnerstwie
z podmiotami z terenu KOF

Komplementarność projektu EFS –
powiązanie z innymi projektami
finansowanymi ze środków publicznych,
które zostały zrealizowane lub są
w trakcie realizacji na terenie KOF

Definicja
Ocenie będzie podlegać zasięg terytorialny oddziaływania projektu –
stopień oddziaływania realizacji projektu na obszar KOF:
a) projekt nie obejmuje pomocą ostatecznych odbiorców wsparcia
z żadnej gminy KOF
b) projekt obejmuje pomocą ostatecznych odbiorców wsparcia
z terenu 1 gminy
c) projekt obejmuje pomocą ostatecznych odbiorców wsparcia
z terenu 2 gmin i więcej
Ocenie będzie podlegać, czy projekt jest realizowany w partnerstwie
– partnerem lub liderem jest podmiot, który posiada siedzibę na
terenie KOF:
a) projekt nie jest realizowany w partnerstwie z podmiotem
z terenu KOF
b) partnerstwo obejmuje 1 podmiot z terenu KOF
c) partnerstwo obejmuje 2 i więcej podmiotów z terenu KOF
Przez komplementarność rozumie się powiązanie z innymi
projektami wskazanymi jako projekty bazowe finansowanymi ze
środków publicznych, które zostały zrealizowane lub są w trakcie
realizacji przez Wnioskodawcę lub Partnera/Partnerów na terenie
KOF – obszar realizacji wskazanego projektu bazowego musi co
najmniej w części pokrywać się z obszarem realizacji projektu
zgłaszanego przez Wnioskodawcę:

Liczba
punktów

0 pkt.
5 pkt.
10 pkt.

Maksymalna liczba
punktów dla
kryterium
10 pkt.
(kryterium
punktowane
obowiązkowe –
minimalna
wymagana ilość
punktów wynosi 5
pkt. )
10 pkt.

0 pkt.
5 pkt.
10 pkt.

(kryterium
punktowane
premiujące)

10 pkt.
(kryterium
punktowane
premiujące)

4.

Poprawność doboru wskaźników
produktu i rezultatu w projekcie oraz ich
wpływ na osiągnięcie wartości docelowej
określonej w Strategii ZIT KOF

a) projekt nie jest komplementarny z żadnym projektem na terenie
KOF
b) projekt jest komplementarny z jednym projektem na terenie KOF
c) projekt jest komplementarny z co najmniej dwoma projektami
na terenie KOF
Wnioskodawca zakłada w projekcie osiągnięcie wszystkich
adekwatnych do realizowanych typów przedsięwzięć w ramach
konkursu i obowiązkowych wskaźników produktu i rezultatu. Ocenie
podlegają wartości docelowe wskaźników produktu w zakresie ich
wpływu na osiągnięcie wartości docelowych wskaźników zawartych
w Strategii ZIT KOF.
Wpływ wskaźników podlega ocenie w następujący sposób:
Wartość wskaźnika produktu w projekcie/wartość docelowa
wskaźnika produktu wskazana w Strategii ZIT KOF x 100%
Uwaga! Jeśli wskaźników produktu obowiązkowych jest więcej niż
jeden, to poziom liczy się poprzez wyliczenie średniej arytmetycznej.
a) wnioskodawca nie wskazał obowiązujących wskaźników
produktu i rezultatu
b) osiągnięcie wskaźników produktu na poziomie 1-50% wartości
docelowych określonych w Strategii ZIT KOF
c) osiągnięcie wskaźników produktu na poziomie 51% i więcej
wartości docelowych określonych w Strategii ZIT KOF

0 pkt.
5 pkt.
10 pkt.

10 pkt.

0 pkt.
5 pkt.
10 pkt.

(kryterium
punktowane
obowiązkowe –
minimalna
wymagana ilość
punktów wynosi 5
pkt. )

