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Poddziałanie 1.3.2: 
Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF



Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego 
Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) - zadania

� Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w imieniu Gminy Wrocław

� Współorganizacja konkursów  (wspólnie z DIP oraz z UMWD)Współorganizacja konkursów  (wspólnie z DIP oraz z UMWD)

� Ocena wniosków konkursowych pod kątem zgodności 
ze Strategią ZIT WrOF (jeden z kilku etapów oceny wniosku)

� Ocena strategiczna ZIT WrOF – 50%  oceny całkowitej

� Rozpatrywanie protestów od oceny strategicznej ZIT WrOF

� Weryfikacja załączników niezbędnych do podpisania umowy 
o dofinansowanie



Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego 
Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)

Ludność: 887 943 mieszkańców
(30% mieszkańców Dolnego Śląska)

Obszar: 2 336 km2 

(12% powierzchni Dolnego Śląska) 

Jednostki administracyjne: 
15 gmin leżących na 
terenie 6 powiatów

Budżet ZIT WrOF: 276 888 317 €



Umiejscowienie działania 1.3 RPO WD w priorytetach ZIT WrOF

Strategia ZIT WrOF RPO WD

Cel Priorytet Działanie Oś priorytetowa Działanie

2.

INNOWACYJNA 

I 
KONKURENCYJNA 

GOSPODARKA 
WrOF

2.1. 
Wzrost 

Innowacyjności 
i 

konkurencyjności 
gospodarki WrOF

2.1.1. 
Rozwój 

nowoczesnej, 
wielofunkcyjnej 

i 
zdywersyfikowanej 

podmiotowo 
i 

przedmiotowo 
struktury 

gospodarczej 
WrOF

1.3
Rozwój 

przedsiębiorczości 

1.3.2 
Rozwój 

przedsiębiorczości 
- ZIT 

WROF 



Alokacja finansowa w konkursie

W ramach schematu 1.3A

3 268 773,00 EUR (tj. 13 781 473,85 PLN)

W ramach schematu 1.3B

4 784 461,00 EUR (tj. 20 171 766,02 PLN)



Nabór wniosków w ramach Podziałania 1.3.2

Wnioskodawcy – schemat A (przygotowanie  terenów inwestycyjnych)

� jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

� jednostki organizacyjne jst

� specjalne strefy ekonomiczne (SSE)

� instytucje otoczenia biznesu  (IOB)



Nabór wniosków w ramach Podziałania 1.3.2

Wnioskodawcy – schemat B (wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla 

przedsiębiorców)

� jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

� jednostki organizacyjne jst

� specjalne strefy ekonomiczne (SSE)

� instytucje otoczenia biznesu  (IOB)

� Uczelnie/szkoły wyższe

� lokalne grupy  działania (LGD)



Kryteria oceny strategicznej ZIT WrOF – schemat 1.3 A

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium Punktacja

Czy przedsięwzięcie ma wpływ na minimalizację negatywnych TAK/NIE

-- max max 26 pkt 26 pkt tj. aż tj. aż 50% 50% punktów możliwych do uzyskania na wszystkich etapach ocenypunktów możliwych do uzyskania na wszystkich etapach oceny

-- należy uzyskać należy uzyskać min 15 % min 15 % punktów tj. punktów tj. 3,9 pkt3,9 pkt

1
Zgodność projektu 

ze Strategią ZIT

Czy przedsięwzięcie ma wpływ na minimalizację negatywnych 
zjawisk  opisanych w  Strategii ZIT WrOF 

oraz realizację zamierzeń strategicznych ZIT WrOF?

TAK/NIE

Kryterium obligatoryjne 



Kryteria oceny strategicznej ZIT WrOF – schemat 1.3 A

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium Punktacja

Oceniany będzie  poziom funkcjonalności terenu 
inwestycyjnego osiągnięty w wyniku realizacji projektu.

Punktowane będą następujące elementy uzbrojenia 
i wyposażenia terenu inwestycyjnego:

- sieć elektroenergetyczna

2
Funkcjonalność 

terenu 
inwestycyjnego

- sieć telekomunikacyjna

- sieć gazowa

- sieć wodociągowa

- sieć ciepłownicza

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna

(droga/i wewnętrzna/e)

Za każdy element można uzyskać 1,5 punktu

0 - 12 pkt



Kryteria oceny strategicznej ZIT WrOF – schemat 1.3 A

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium Punktacja

3
Działania

promocyjne terenu 
inwestycyjnego

Czy wnioskodawca planuje przeprowadzenie działań 
promocyjnych terenu inwestycyjnego oraz czy przedstawił 

strategię w tym zakresie (np. udział w targach, 
kampania informacyjna, publikacje prasowe)?

- brak działań promocyjnych: 0 pkt
0 - 2 pkt

inwestycyjnego

- zastosowanie jednej formy promocji: 1 pkt

- zastosowanie  dwóch  lub więcej form promocji: 2 pkt

4
Wielkość wkładu 

własnego

Czy wnioskodawca zadeklarował zwiększenie udziału wkładu 
własnego w budżecie projektu?

W przypadku, gdy deklarowany przez wnioskodawcę wkład 
własny jest większy od minimalnego wkładu wymaganego przez 

IZ RPO WD

- poniżej pięciu punktów procentowych: 0 pkt

- co najmniej 5 punktów procentowych: 1 pkt

- co najmniej 10 punktów procentowych: 2 pkt

0 - 2 pkt



Kryteria oceny strategicznej ZIT WrOF – schemat 1.3 A

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium Punktacja

5

Wpływ projektu 
na realizację 

wartości docelowej 
wskaźników 
monitoringu 

Weryfikowany będzie poziom wpływu wskaźników 
zawartych w projekcie na realizację wartości docelowych 

wskaźników Strategii ZIT. 
0 - 10 pkt

monitoringu 
realizacji celów 

Strategii ZIT 

wskaźników Strategii ZIT. 



Kryterium 5: Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu 
realizacji celów Strategii ZIT WrOF – wskaźniki produktu wskaźniki produktu –– schemat 1.3 Aschemat 1.3 A

Wyszczególnienie Powierzchnia wspartych (przygotowanych) terenów inwestycyjnych [ha]

0 (brak wpływu i wpływ nieznaczący) do 3 ha

25% maksymalnej oceny (niski wpływ)

2,5 pkt
Powyżej 3 ha do 6 ha

50% maksymalnej oceny (średni wpływ)

5 pkt

Powyżej 6 ha do 10 ha

100% maksymalnej oceny (wysoki wpływ)

10 pkt
Powyżej 10 ha

Ocena :

(max. 10 pkt -100%)
10 pkt



Kryteria oceny strategicznej ZIT WrOF – schemat 1.3 B

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium Punktacja

Czy przedsięwzięcie ma wpływ na minimalizację negatywnych TAK/NIE

-- max max 21 pkt 21 pkt tj. aż tj. aż 50% 50% punktów możliwych do uzyskania na wszystkich etapach ocenypunktów możliwych do uzyskania na wszystkich etapach oceny

-- należy uzyskać należy uzyskać min 15 % min 15 % punktów tj. punktów tj. 3,15 pkt3,15 pkt

1
Zgodność projektu 

ze Strategią ZIT

Czy przedsięwzięcie ma wpływ na minimalizację negatywnych 
zjawisk  opisanych w  Strategii ZIT WrOF 

oraz realizację zamierzeń strategicznych ZIT WrOF?

TAK/NIE

Kryterium obligatoryjne 



Kryteria oceny strategicznej ZIT WrOF – schemat 1.3 B

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium Punktacja

Oceniane będą działania prośrodowiskowe w zakresie 
następujących kategorii :

1) Efektywność energetyczna budynku

2
Przeciwdziałanie 

zmianom 
klimatu

1) Efektywność energetyczna budynku

2) Zastosowanie OZE

3) Zarządzanie energią w budynku

4) Pozostałe

Za działania przewidziane w ramach jednej kategorii można
uzyskać 1,5 punktu

0 - 6 pkt



Kryteria oceny strategicznej ZIT WrOF – schemat 1.3 B

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium Punktacja

5

Wpływ projektu 
na realizację 

wartości docelowej 
wskaźników 
monitoringu 

Weryfikowany będzie poziom wpływu wskaźników 
zawartych w projekcie na realizację wartości docelowych 

wskaźników Strategii ZIT. 
0 - 15 pkt

monitoringu 
realizacji celów 

Strategii ZIT 

wskaźników Strategii ZIT. 



Kryterium 3: Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu 
realizacji celów Strategii ZIT WrOF – wskaźniki produktu wskaźniki produktu –– schemat 1.3 Bschemat 1.3 B

Wyszczególnienie
Liczba wspartych inkubatorów 

przedsiębiorczości (szt.)

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących  wsparcie 
niefinansowe (przedsiębiorstwa)

0 (brak wpływu 
lub wpływ 0 do 4lub wpływ 

nieznaczący)
0 do 4

Niski wpływ 
25% pkt - 0,75pkt

nie dotyczy 5-9

Średni wpływ 
50% pkt – 1,5 pkt

nie dotyczy 10-24

Wysoki wpływ
100% pkt - 3 pkt

1 i więcej 25 i więcej

Waga wskaźnika 80% 20%

100% pkt 
(łącznie max 15 

pkt)
12 pkt 3 pkt



Dziękujemy za uwagę

Wydział Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia 

Instytucja Pośrednicząca ZIT WrOFInstytucja Pośrednicząca ZIT WrOF
ul. Komuny Paryskiej 39-41
50-451 Wrocław
tel. +48 664 151 658

e-mail: zit@um.wroc.pl

www.zitwrof.pl


