
MATERIAŁ DODATKOWY DO KONKURSU ZIT- KRYTERIUM KOMPLEMENTARNOŚCI 

Przez komplementarność projektów należy rozumieć ich dopełnianie się/ uzupełnianie 

prowadzące do realizacji określonego celu. Ocena komplementarności będzie dokonywana 

indywidualnie dla każdego projektu na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie, w którym 

Wnioskodawca uzasadnia  komplementarność - wykazuje relacje między ocenianym projektem, 

a wykazanym jako komplementarnym projektem/ przedsięwzięciem. Ocenie podlegała będzie 

spójność między projektami prowadząca do osiągania wartości dodanej/ wspólnego celu i efektu 

synergii w kontekście czterech aspektów komplementarności określonych dla tego kryterium. 

Komplementarność z innymi projektami/ przedsięwzięciami ocenianego projektu powinna wynikać 

z jego specyfiki/ założeń.  

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą załącznik nr 2 do 

Regulaminu konkursu, Wnioskodawca wykazuje we wniosku o dofinansowanie maksymalnie cztery 

projekty towarzyszące oraz uzasadnia  komplementarność tych przedsięwzięć (opisuje relacje między 

projektami/ przedsięwzięciami). Jeden projekt komplementarny może realizować więcej niż jeden z 

ocenianych aspektów komplementarności. Każdorazowo przyznanie oceny za spełnianie kryterium 

wynikać będzie z analizy przedstawionego uzasadnienia, które powinno w sposób logiczny, jasny 

i niepozostawiający wątpliwości wskazywać na spełnienie danego aspektu komplementarności. 

Punktacja kryterium przyznawana jest na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie. 

Maksymalnie w ramach kryterium można uzyskać 10 pkt. ( 2,5 za spełnienie każdego z aspektów 

komplementarności). 

 

WAŻNE: 

1) W polu „Uzasadnienie komplementarności” w formularzu wniosku o  dofinansowanie należy 

wskazać obszar realizacji projektów komplementarnych – musi on dotyczyć obszaru ŁOM – całego 

lub poszczególnych gmin/ powiatów  należących do funkcjonalnego obszaru metropolitalnego. 

Obszar realizacji projektu komplementarnego nie może wykraczać poza obszar ŁOM.  

2) Obszary realizacji projektów ocenianego i komplementarnego z terenu ŁOM nie muszą być takie 

same, ale wymagane jest żeby Wnioskodawca w sposób logiczny,  jasny i niepozostawiający 

wątpliwości uzasadnił spełnienie danego aspektu komplementarności. Taka sytuacja wystąpić 

może w przypadku, gdy np. Wnioskodawca będzie wykorzystywał w ocenianym projekcie efekty 

projektu komplementarnego. Za komplementarne mogą zostać uznane wyłącznie projekty/ 

przedsięwzięcia, które są zatwierdzone do realizacji/ realizowane/ zrealizowane na terenie ŁOM. 

3) Komplementarne projekty/ przedsięwzięcia mogą być finansowane z różnych źródeł np. fundusze 

strukturalne, budżet gminy, środki prywatne. 

4) Komplementarne projekty/ przedsięwzięcia mogą mieć zarówno charakter społeczny jak 

i inwestycyjny.  

5) Realizatorem projektów mogą być różne podmioty.  Nie musi być to Wnioskodawca projektu 

podlegającego ocenie, np. projektem komplementarnym mogą być projekty/ przedsięwzięcia 

realizowane przez PUP na właściwym dla ocenianego projektu obszarze ŁOM. 

 



Nie należy wskazywać w ramach projektów komplementarnych wszystkich projektów/ przedsięwzięć 

realizowanych na danym obszarze a jedynie te, które są powiązane i stanowią uzupełnienie 

z ocenianym projektem m.in. poprzez:  

− rozwiązywanie tego samego PROBLEMU, 

− realizację wspólnego CELU,  

− wzmacnianie EFEKTÓW projektów/ przedsięwzięć,  

− wzajemne uzupełnianie się DZIAŁAŃ,  

− osiąganie wspólnych REZULTATÓW, 

− działania na rzecz zdiagnozowanej GRUPY DOCELOWEJ. 

Aspekty komplementarności oceniane w ramach kryterium. Przykłady komplementarności: 

Jeden projekt komplementarny może realizować więcej niż jeden z ocenianych aspektów 

komplementarności. Spełnienie każdego z ocenianych aspektów musi wynikać z uzasadnienia 

komplementarności jakie wskaże Wnioskodawca. 

− czy przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, czy nastąpi 

wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego (za spełnienie kryterium 

zostanie przyznane 2,5 pkt.), 

W projekcie np. będą wykorzystane produkty wypracowane w komplementarnym projekcie/ 

przedsięwzięciu: POWSTANIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PROGRAMY SZKOLEŃ,  MODUŁY 

SZKOLEŃ, PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI itp. W tym wypadku poprzez wykorzystanie 

wypracowanego w poprzednim projekcie/ przedsięwzięciu produktu zostanie wzmocniona trwałość 

komplementarnego projektu poprzez upowszechnianie wypracowanych rozwiązań. 

Należy wskazać w uzasadnieniu  komplementarności jakie konkretnie efekty realizacji innego projektu 

zostaną wykorzystane w ocenianym projekcie. 

− czy realizacja projektu jest uzupełnieniem innego przedsięwzięcia/ projektu (za spełnienie 

kryterium zostanie przyznane 2,5 pkt.), 

Dotyczy sytuacji gdy np. dany projekt rozwiązywał problem cząstkowo lub w trakcie jego realizacji 

zdiagnozowano potrzebę jego uzupełnienia w celu osiągnięcia lepszych efektów. Dzięki realizacji 

ocenianego projektu możliwe będzie uzupełnienie wcześniejszego przedsięwzięcia i osiągnięcie dzięki 

temu większego efektu. np. W PROJEKCIE KOMPLEMENTARNYM NIE REALIZOWANO WSPARCIA 

POMOSTOWEGO, NIE PROWADZONO SZKOLEŃ, natomiast oceniany projekt przewiduje takie 

działania.  

− czy projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów 

komplementarnych (za spełnienie kryterium zostanie przyznane 2,5 pkt.), 

Szersza strategia może wynikać np. ze Strategii ZIT, strategii powiatu, gminy, planów programów lub 

innych dokumentów, w tym specjalistycznych, które noszą znamiona strategii ( tj. zawierają diagnozę, 

definiują problem, wskazują cel i działania oraz odnoszą się do obszaru  ŁOM lub jego części). Obszar, 

którego dotyczy strategia może być mniejszy, np. POWIAT, GMINA. 

W ramach Strategii ZIT na obszarze ŁOM realizowane są np. projekty stanowiące wiązkę projektów 

lub przedsięwzięć uzupełniających się wzajemnie, służących niwelowaniu zdiagnozowanego 

problemu, ukierunkowanych na wspólny cel. Przykładem może być wiązka projektów 



rewitalizacyjnych realizowanych w aspekcie społecznym lub inwestycyjnym i społecznym na danym 

obszarze. Projekty te mogą być realizowane w różnym czasie oraz finansowane z różnych źródeł. 

NALEŻY WSKAZAĆ POWIĄZANIE OCENIANEGO PROJEKTU ZE WSKAZANĄ STRATEGIĄ.  

− czy projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej 

realizowanych przedsięwzięć (za spełnienie kryterium zostanie przyznane 2,5 pkt.), 

Należy rozumieć sytuację, gdy np. na obszarze ŁOM zrealizowano/ są realizowane/ są zatwierdzone 

do realizacji projekty stanowiące etapy realizacji szerszego przedsięwzięcia. Przykładem może być 

utworzenie INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, A W OCENIANYM PROJEKCIE ROZSZERZENIE 

OFEROWANEGO WSPARCIA DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ O UDZIELANIE DOTACJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO. 

 

Przedstawione przykłady należy traktować jako poglądowe. Każdy projekt będzie oceniany 

indywidualnie. 

 

ZAPAMIĘTAJ: 

Wnioskodawca przedstawia we wniosku o dofinansowanie uzasadnienie spełnienia kryterium 

w sposób jednoznaczny i niepozostawiający wątpliwości w ocenie. Nie wystarczy samo stwierdzenie, 

że projekt oceniany jest komplementarny ze wskazanym we wniosku projektem. Spełnianie kryterium 

należy uzasadnić WPROST ODWOŁUJĄC SIĘ DO ASPEKTÓW KOMPLEMENTARNOŚCI. POŻĄDANE JEST 

ODNIESIENIE DO KAŻDEGO SPEŁNIANEGO ASPEKTU KOMPLEMENTARNOŚCI! 


