
 

 

 

Załącznik nr 2. Ocena jakości 
projektu i ocena wpływu 
transgranicznego  
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2.1 Ocena jakości projektu (maks. 40 punktów) 
Liczba 

punktów 
Komentarz 

Punkt 1 - Stopień, w jakim projekt przyczynia się do rozwiązania 

problemów obszaru wspólnego (maks. 10 punktów) 

  

Eksperci oceniający biorą pod uwagę następujące aspekty: 

a) Czy wniosek projektowy jasno opisuje problemy, które projekt chce rozwiązać / 

potencjały, które chce rozwijać?  

b) Czy istnieje związek pomiędzy zidentyfikowanymi w projekcie wspólnymi 

problemami/potencjałami obszaru objętego projektem a zdefiniowanym celem 

projektu? 

c) Na ile ważne są te problemy/potencjały z punktu widzenia zakresu przedmiotowego 

i celów FMP? 

d) W jakim stopniu projekt skupia się na tym, co jest istotą problemu / 

niewykorzystanego potencjału?  

e) Czy proponowane w projekcie rozwiązania dla zidentyfikowanych 

problemów/potencjałów nie były już w przeszłości stosowane na obszarze objętym 

programem? Jeśli tak, to czy powtarzanie tych samych rozwiązań jest uzasadnione? 

Punkt 2 - Stopień, w jakim projekt przyczynia się do osiągnięcia 

celu naboru (maks. 10 punktów)  

  

Eksperci oceniający ocenią, czy projekt, jego cel, działania i ich 

produkty przyczyniają się do osiągnięcia celu naboru, w jak dużym 

stopniu oraz czy efekty projektu będą długoterminowe czy tylko 

krótkoterminowe. 

a) W jakim zakresie (na ile istotnie) osiągnięcie celu projektu przyczyni się do 

osiągnięcia celu naboru? 

b) Czy można zakładać, że wkład projektu w realizację celu będzie miał charakter 

długofalowy? 

Punkt 3 - Logika projektu (maks. 10 punktów) 

  

Eksperci oceniający ocenią, czy projekt ma konkretnie określony 

cel, w jakim stopniu istnieje logiczne powiązanie między 

problemami/potencjałami, które projekt chce rozwiązać/rozwijać, 

planowanymi działaniami a celem projektu.  

a) Czy cel projektu jest zrozumiały i konkretny?  

b) W jakim stopniu zaplanowane działania są odpowiednio dobrane w odniesieniu do 

celu projektu?  



               
 

c) Czy projekt zawiera wyłącznie działania zmierzające do osiągnięcia jego celu? 

Punkt 4 - Wykonalność organizacyjna i techniczna (maks. 10 

punktów) 

  

Eksperci oceniający biorą pod uwagę następujące aspekty 

techniczne: 

a) W jakim stopniu procedury i rozwiązania techniczne zastosowane w projekcie są 

jasno i zrozumiale opisane?  

b) Czy zgodnie z opisanymi procedurami i rozwiązaniami technicznymi projekt jest 

wykonalny i czy wybrano takie procedury i rozwiązania, które są odpowiednie do 

osiągnięcia założonych celów projektu (tj. czy wybrany przez wnioskodawcę sposób 

realizacji działań projektowych i osiągnięcia celów jest odpowiedni/najlepszy z 

możliwych)? 

 

2.2 Ocena wpływu transgranicznego (maks. 10 punktów) 
Liczba 

punktów 
Komentarz 

Punkt 1 - Wkład projektu w integrację pogranicza (maks. 10 

punktów)  

  

Eksperci oceniający biorą pod uwagę w szczególności następujące 

aspekty wpływu transgranicznego:  

a) W jakim stopniu projekt przyczynia się do rozwoju powiązań 

transgranicznych (np. społeczno-gospodarczych, 

kulturowych) i integralności wspólnego regionu lub 

wzmocnienia wspólnej tożsamości?  

b) W jakim stopniu projekt przyczynia się do spójności 

wspólnego obszaru – w zakresie jakości środowiska, 

standardów infrastruktury, itp.? 

c) W jakim stopniu projekt przyczynia się do usuwania barier w 

integrowaniu obszarów przygranicznych (zwłaszcza 

infrastrukturalnych)?  

d) W jakim stopniu projekt przyczynia się do integracji 

mieszkańców po obu stronach granicy (tworzenie trwałych 

powiązań transgranicznych; tworzenie i realizacja wspólnych 

systemów, programów, koncepcji, stałych struktur 

współpracy itp.)  

e) W jakim stopniu projekt skierowany jest do mieszkańców po 

obu stronach granicy?  



               
 
 

Ocena jakości projektu: maks. 40 punktów 

Ocena wpływu transgranicznego: maks. 10 punktów 

Minimalny próg dla przyznania dofinansowania = 40 % = 20 punktów  

 


