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I. OCENA STRATEGICZNA
1  

WSZYSTKIE DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR 

 KRYTERIA OCENY STRATEGICZNEJ ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT LOF
2
 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium
3
 Opis znaczenia kryterium 

1 

Czy Wnioskodawca kwalifikuje 

się do wsparcia w ramach  

Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego? 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

Zgłoszeniowej dla projektu planowanego do realizacji w ramach ZIT i 

ich zgodności z  zapisami Strategii ZIT LOF
4
. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli wnioskodawcą jest Jednostka 

Samorządu Terytorialnego wchodząca w skład Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego i będąca stroną porozumienia o współpracy w zakresie 

realizacji ZIT z dn. 30 marca 2015 r. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do uznania za 

projekt wybierany w trybie 

pozakonkursowym, a co za tym idzie 

wpisaniem projektu na listę projektów 

strategicznych. 

2 Czy projekt będzie realizowany 

na terenie Lubelskiego 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do uznania za 

projekt wybierany w trybie 

pozakonkursowym, a co za tym idzie 

                                                      
1
  Dokonywana w oparciu o przedmiotowe kryteria przez IP ZIT, zgodnie z zasadami oceny strategicznej zgodności ze Strategią ZIT LOF. 

2
  Kryteria indywidualne – weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów oceny strategicznej zgodności ze Strategią ZIT skutkuje odrzuceniem 

złożonej uproszczonej fiszki projektowej.  
3
  Informacja o zasadach oceny kryterium. 

4
  LOF - Lubelski Obszar Funkcjonalny. 
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Obszaru Funkcjonalnego? Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

Zgłoszeniowej dla projektu planowanego do realizacji w ramach ZIT i 

ich zgodności z  zapisami Strategii ZIT LOF.  

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli obszar realizacji 

przedsięwzięcia znajduje się na terenie gmin/y leżących/ej na obszarze 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT. 

wpisaniem projektu na listę projektów 

strategicznych. 

3 

Czy projekt wynika ze 
zdiagnozowanych potrzeb 
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego? 
 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

Zgłoszeniowej dla projektu planowanego do realizacji w ramach ZIT i 

ich zgodności z  zapisami Strategii ZIT LOF
. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt wynika ze 

zdiagnozowanych potrzeb i jest odpowiedzią na główne i istotne 

problemy określone w Strategii ZIT, wpisując się w działania 

realizowane w ramach Priorytetów Rozwojowych. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do uznania za 

projekt wybierany w trybie 

pozakonkursowym, a co za tym idzie 

wpisaniem projektu na listę projektów 

strategicznych. 

4 

Czy projekt ma charakter 
ponadlokalny i jest zgodny z 
celami strategii terytorialnych? 
 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

Zgłoszeniowej dla projektu planowanego do realizacji w ramach ZIT i 

ich zgodności z  zapisami Strategii ZIT LOF.  

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt jest spójny oraz 

przyczynia się do osiągania Priorytetów Rozwojowych zdefiniowanych 

w ramach Celów Rozwojowych Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych LOF oraz celów Strategii Rozwoju Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030r.).  

Potrzeba realizacji projektu wynikać powinna ze wskazanych 

określonych kierunków działań w ww. dokumentach.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do uznania za 

projekt wybierany w trybie 

pozakonkursowym, a co za tym idzie 

wpisaniem projektu na listę projektów 

strategicznych. 

 Czy projekt charakteryzuje 
zintegrowany charakter? 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do uznania za 

projekt wybierany w trybie 



 
Załącznik do Uchwały nr 5/2015 Komitetu Monitorującego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
 Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

3 

5  logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

Zgłoszeniowej dla projektu planowanego do realizacji w ramach ZIT i 

ich zgodności z  zapisami Strategii ZIT LOF
. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt jest powiązany 

tematycznie co najmniej z jednym innym projektem
5
 w ramach 

wspólnego celu jaki ma zostać osiągnięty. 

pozakonkursowym, a co za tym idzie 

wpisaniem projektu na listę projektów 

strategicznych. 

7 

Czy projekt jest zgodny z 
obszarami wsparcia RPO WL 
na lata 2014-2020? 
 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

Zgłoszeniowej dla projektu planowanego do realizacji w ramach ZIT i 

ich zgodności z  zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego i 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt jest zgodny z 

celem/ami szczegółowym/mi i typem/ami projektów określonymi w 

kartach opisu działań dedykowanych Zintegrowanym Inwestycjom 

Terytorialnym ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 – 2020. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do uznania za 

projekt wybierany w trybie 

pozakonkursowym, a co za tym idzie 

wpisaniem projektu na listę projektów 

strategicznych. 

8 

Czy projekt przyczynia się do 
osiągnięcia wskaźników 
monitoringu określonych w 
Strategii ZIT LOF? 
 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

Zgłoszeniowej dla projektu planowanego do realizacji w ramach ZIT i 

ich zgodności z  zapisami Strategii ZIT LOF. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt przyczynia się do 

osiągnięcia wskaźników monitoringu określonych w Strategii ZIT LOF. 

Projekt powinien pokazać wpływ na realizację wskaźników i celów 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do uznania za 

projekt wybierany w trybie 

pozakonkursowym, a co za tym idzie 

wpisaniem projektu na listę projektów 

strategicznych. 

                                                      
5
 Projekt w rozumieniu art. 2 pkt. 18 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146) 
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Strategii. 

9 

Czy projekt przyczynia się do 
realizacji wskaźników 
określonych w RPO WL 2014-
2020? 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 

logicznych „TAK”, „NIE”. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów Fiszki 

Zgłoszeniowej dla projektu planowanego do realizacji w ramach ZIT i  

ich zgodności z  zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego i 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt przyczynia się do 

osiągnięcia wskaźników określonych w RPO WL 2014-2020. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do uznania za 

projekt wybierany w trybie 

pozakonkursowym, a co za tym idzie 

wpisaniem projektu na listę projektów 

strategicznych. 

 


