
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

KRYTERIA OCENY 

 

Oferty dostarczone w odpowiedzi na otwarty nabór Partnera spoza sektora MŚP w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu 

partnerskiego pod nazwą „Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 „Rozwój 

Miast”, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” będą poddane ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z poniższymi 

kryteriami oceny: 

 

Maksymalna liczba punktów: 25 

Kryteria oceny są jednocześnie kartą oceny. 

 
KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Kryteria podlegające ocenie Sposób weryfikacji Tak Nie Uwagi 

1 Termin wpływu oferty zgodny z ogłoszeniem 

Ocenie podlegać będzie, czy wniosek złożono w określonym 

terminie wskazanym w ogłoszeniu  

   

2 
Kompletność oferty- właściwy formularz, 

poprawność wypełnienia 

Oferta przygotowana na formularzu ofertowym załączonym 

do ogłoszenia. Wszystkie pola wypełnione 

   

3 Kompletność załączników 

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do ogłoszenia    

Oświadczenie – załącznik nr 2 do ogłoszenia    

Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z 

ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny 
podmiotu zgłaszającego i umocowanie osób go 

reprezentujących 

   

Statut – jeśli dotyczy    

Harmonogram finansowy realizacji zakresu zadań partnera    

4 Prawidłowość podpisania oferty 
Podpis na ostatniej stronie oferty oraz zaparafowana każda 

strona oferty przez upoważnioną osobę. 

   

5 Realizacja projektu na obszarze rewitalizacji Zaznaczenie  na mapie miejsca realizacji projektu.     

6 
Zgodność działania potencjalnego partnera z celami 

partnerstwa 

Oceniana będzie zgodność działania potencjalnych 

partnerów z celami partnerstwa. 

   



 
KRYTERIA MERYTORYCZNE 

(punktacja przyznawana na podstawie pkt II Formularz ofertowego oraz przedłożonych dokumentów) 

Lp. 
Kryterium podlegające 

ocenie 
Sposób przyznawania punktów 

Liczba możliwych do uzyskania 

punktów 

Punkty 

przyznane 

1 
Opis potencjału kadrowego 

i organizacyjnego 

Oceniane będzie doświadczenie i kwalifikacje osób, które będą zaangażowane 

w realizację projektu, a także propozycje zakresu zadań, jakie dana osoba 
może realizować na rzecz projektu oraz możliwości organizacyjne w zakresie 

utrzymania celów projektu 

0-3 punktów 
 

 

2 

Opis potencjału 

technicznego oraz 

zachowania trwałości 

projektu 

Oceniany będzie potencjał techniczny, w tym sprzętowy i warunki lokalowe 

podmiotu oraz sposób jego wykorzystania dla potrzeb realizacji zadań 

związanych z rewitalizacją społeczną jak również możliwości w zakresie 

utrzymania celów projektu 

0-3 punktów 

 

3 

Komplementarność z 

zadaniami, w tym z 

inwestycjami 

zrealizowanymi, 

realizowanymi lub 

planowanymi do realizacji 

ze środków własnych lub 
zewnętrznych (w tym EFS) 

Ocenie podlegać będzie ilość projektów   0-2 punktów 

 

4 

Nadanie nowych funkcji 

obszarowi 

zdegradowanemu  poprzez 

realizację projektu 

Funkcje: gospodarcza, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna 0-4 punktów 

 

5 

Wpływ na powstanie 

nowych miejsc pracy na 

terenie zdegradowanym 

Wpływ projektu wnioskodawcy na tworzenie nowych miejsc pracy 

Punktacja uzależniona będzie od ilości utworzonych miejsc pracy wyrażonych 

w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC) 

 

0-3 punktów: 

 

Punkty nie podlegają sumowaniu 

0 pkt – projekt nie generuje 

nowych etatów 

1 pkt – projekt generuje do 1 

nowego etatu 

2 pkt – projekt generuje pow. 1 
nowego etatu do 2 nowych etatów 

3 pkt – projekt generuje więcej 

niż 2 nowe etaty 

 



6 Deklarowany wkład  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy wnioskodawca deklaruje 

wniesienie zasobów ludzkich (kadra zaangażowana w realizację projektu, 

kwalifikacje, doświadczenie merytoryczne kadry w zakresie projektu), 

potencjału organizacyjnego (wypracowane standardy, sposoby działania i 

współpraca z innymi podmiotami), potencjału finansowego (deklarowany 

wkład własny), potencjału technicznego (posiadanie zasobów lokalowych, 

sprzętu, systemów informatycznych) 

0-4 punktów 

 

7 

Wpływ projektu 

wnioskodawcy na obszar 
rewitalizowany 

 

 

Projekt otrzyma punkty, jeżeli przyczynia się (na obszarze rewitalizacji) do: 

1) poprawy bezpieczeństwa publicznego; 

2) zwiększenia potencjału turystycznego;  

3) wpływa na zachowanie obiektów zabytkowych (wpisanych do 
rejestru/ewidencji zabytków); 

4) poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej na rzecz 

przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego; 

5) integracji mieszkańców; 

6) rozwoju przedsiębiorczości/wpływ na sferę gospodarczą 

0-6 punktów 

 

 ŁĄCZNIE  25  

 

 

 

…………………………….. 

Data i podpis 


