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Działanie 3.1 STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej - SPR

Typ projektu:

A. tworzenie nowych lub rozbudowa istniejących SAG

tryb konkursowy, nabór zamknięty (SPR)



waga: 1
rodzaj: indywidualne
oceniający: KOP

Ocena merytoryczna

Wpływ na polityki horyzontalne cz. 1

OCENA

0-6 pkt

Punkty
podlegają 

sumowaniu

Przyznanie 
0 punktów 

nie eliminuje 
projektu 
z oceny

� Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów, obejmujących badanie:

1. wpływu projektu na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę równości
szans kobiet i mężczyzn:

� neutralny wpływ – 0 pkt
� pozytywny wpływ – 1 pkt

2. wpływu projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju oraz
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego:
• neutralny wpływ – 0 pkt
• pozytywny wpływ – 2 pkt

� W ramach subkryterium badane będzie m.in., czy Wnioskodawca uwzględnił

w dokumentacji projektowej zastosowanie rozwiązań prośrodowiskowych,

w tym zmniejszających zanieczyszczenie środowiska oraz zużycie energii,

wody pitnej, a przez to wpływających na zmniejszenie ogólnych kosztów

eksploatacji (np. Wnioskodawca przedstawił w dokumentacji projektowej

zastosowanie rozwiązań energooszczędnych z użyciem energii ze źródeł

odnawialnych, działań w zakresie likwidacji niskiej emisji, ograniczenia zużycia

wody pitnej, np. poprzez wykorzystanie wód opadowych itp.).



waga: 1
rodzaj: indywidualne
oceniający: KOP

Ocena merytoryczna

Wpływ na polityki horyzontalne cz. 2

OCENA

0-6 pkt

Przyznanie 
0 punktów 

nie eliminuje 
projektu 
z oceny

3. wpływu projektu na zachowanie zasad polityki przestrzennej:

� neutralny wpływ – 0 pkt

� pozytywny wpływ – 3 pkt

� W ramach subkryterium badane będzie czy inwestycja uwzględnia czynniki

kształtowania przestrzeni, w szczególności, czy inwestycja dotyczy

ponownego wykorzystania terenów, np. poprzemysłowych,

zdegradowanych, powojskowych (tzw. inwestycje typu brown-field),

dopasowanie inwestycji do otoczenia z poszanowaniem kontekstu

przyrodniczego, kulturowego i społecznego.

Punkty podlegają sumowaniu.

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek
z badanych polityk horyzontalnych, należy zażądać od Wnioskodawcy
wyjaśnień. Brak odpowiednich wyjaśnień lub podtrzymanie w ich efekcie
stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek z badanych polityk
horyzontalnych skutkuje negatywną oceną projektu.



waga: 2
rodzaj: indywidualne
oceniający: KOP

Ocena merytoryczna

Rodzaj terenu na potrzeby SAG

OCENA

0-21 pkt

� W ramach kryterium preferencje uzyskają projekty dotyczące SAG

lokalizowanych/zlokalizowanych na terenach zdegradowanych,

poprzemysłowych, powojskowych, terenach objętych statusem

specjalnej strefy ekonomicznej.

� Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

1 pkt – lokalizacja na terenach zdegradowanych, poprzemysłowych,

powojskowych

1 pkt – lokalizacja na terenie objętym statusem SSE lub będącym w trakcie

procedury włączenia do SSE

0 pkt – projekt nie spełnia żadnego z ww. warunku

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny.

Punkty 

podlegają 

sumowaniu
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