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L.p. Instytucja 
Zgłaszająca
zmianę 

Nr i nazwa kryterium Obecny Zapis Proponowany zapis Uzasadnienie 

1 MŚ Kryteria merytoryczne I 
stopnia – oś priorytetowa 
I Kryterium nr 5 
„Wskaźnik koncentracji 
(w Mk/km)” 

Opis kryterium: 
Liczba mieszkańców na 1 km sieci 
kanalizacji sanitarnej będącej 
przedmiotem wniosku 

Uszczegółowienie zapisu: 
Liczba mieszkańców na 1 km 
nowobudowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej będącej przedmiotem 
wniosku 

Proponowana zamiana ma 
na celu ujednolicenie opisu 
kryterium zgodnie z 
zapisami Dodatkowych 
kryteriów formalnych (patrz 
kryterium nr 12) dla I osi 
priorytetowej, ponadto w 
jednoznaczny sposób 
wskazuje, dla jakiego 
zakresu sieci kanalizacji 
sanitarnej liczony jest 
wskaźnik koncentracji  

2 MŚ  Kryteria merytoryczne I 
stopnia – oś priorytetowa 
I Kryterium nr 6* 
„Przygotowanie projektu -
gotowość do realizacji 
inwestycji (własność 
gruntów, stan prawny 
beneficjenta i 
przygotowanie 
instytucjonalne do 
wdrażania – powołanie 
Pełnomocnika ds. 
realizacji projektu oraz 
jednostki realizującej 
projekt, wartość zadań 
inwestycyjnych 
posiadających 
pozwolenia 
na budowę w stosunku 
do 
wartości wszystkich 
zadań, wartość 
kontraktów 
posiadających 

Opis kryterium: 
c) przygotowanie instytucjonalne do 
wdrażania – powołanie 
Pełnomocnika ds. realizacji projektu 
oraz jednostki realizującej projekt  

Uszczegółowienie zapisu: 
c) przygotowanie instytucjonalne do 
wdrażania – powołanie Pełnomocnika 
ds. realizacji projektu (zgodnie z 
procedurami Ministerstwa 
Środowiska) oraz jednostki 
realizującej projekt  

Proponowane 
uszczegółowienie w 
jednoznaczny sposób 
określa zgodnie z jakimi 
procedurami powołany 
powinien zostać 
Pełnomocnik ds. realizacji 
projektu  
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dokumentacje 
przetargową w stosunku 
do całkowitej wartości 
projektu)” 

 *analogiczna zmiana w kryteriach merytorycznych I stopnia –  
oś priorytetowa II  
działanie 2.1- kryterium nr 6 c);  
działanie 2.2 projekty z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych: projekty z zakresu rekultywacji terenów – kryterium 
nr 5 c) 
działanie 2.2 projekty z zakresu osuwisk – kryterium nr 3 c) 
działanie 2.2 projekty z zakresu ochrony brzegów morskich – kryterium 2 c) 
oś priorytetowa III  
działanie 3.1 – kryterium nr 4 c),  
działanie 3.1 projekty z zakresu opracowania planów gospodarowania wodami i planów zarządzania ryzykiem występowania powodzi – kryterium nr 3 
b) 
działanie 3.1 projekty z zakresu wód opadowych i roztopowych – kryterium nr 4 c) 
działanie 3.1 projektów z zakresu małej retencji – kryterium nr 4 c) 
działanie 3.2 – kryterium nr 4 b) jest przygotowanie instytucjonalne do wdrażania – powołanie zespołu projektowego, wybór lidera i kierownika 
projektu; zmiana przygotowanie instytucjonalne do wdrażania – powołanie zespołu projektowego, wybór lidera i kierownika projektu (zgodnie z 
procedurami Ministerstwa Środowiska); 
działanie 3.3 – kryterium nr 6 c) 

3 MŚ  Kryteria merytoryczne I 
stopnia – oś priorytetowa 
II, działanie 2.1;  
Kryterium nr 1  
„Obsługiwana liczba 
mieszkańców” 
 

Opis kryterium: 
Liczba mieszkańców obsługiwana 
przez zakład unieszkodliwiania 
odpadów 

Proponowana zamiana: 
Liczba mieszkańców obsługiwana 
przez zakład zagospodarowania 
odpadów 

Ujednolicenie zapisów 
kryterium zgodnie z typem 
projektu określonym w 
Szczegółowym opisie 
priorytetów – w  Szop 
wskazano na możliwość 
realizacji zakładów 
zagospodarowania 
odpadów (ZZO) a nie 
unieszkodliwiania 
(pozostałe kryteria odnoszą 
również do pojęcia 
zagospodarowania).  

4 MŚ Kryteria merytoryczne I 
stopnia – oś priorytetowa 
II, działanie 2.1;  
Kryterium nr 2  „Masa 
odpadów kierowana do 

Opis kryterium: 
Sumaryczna masa odpadów 
kierowana do zakładu 
zagospodarowania odpadów w 
ciągu roku” 

Proponowana zmiana: 
„Sumaryczna masa odpadów 
poddana przetworzeniu w zakładzie 
zagospodarowania odpadów w 
pierwszym pełnym roku 

Należy zaznaczyć, że 
zastosowana technologia 
powinna gwarantować 
osiągnięcie efektu 
ekologicznego i powinna 
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instalacji 
przetwarzania odpadów 
(w ciągu roku)” 

kalendarzowym po zakończeniu 
realizacji projektu i w ostatnim pełnym 
roku kalendarzowym wymaganego 
okresu trwałości projektu” 

zostać oceniona w 
zależności od stopnia 
osiągnięcia tego efektu. 
Przyjęcie kryterium, 
polegającego na określeniu 
jednego roku, który 
powinien zostać przyjęty 
dla oceny projektu, 
mogłoby przyczyniać się do 
powstawania instalacji 
nierealizujących założeń 
planów gospodarki 
odpadami i 
niegwarantujących 
osiągania celów w zakresie 
gospodarki odpadami, 
np. sortowni odpadów 
zmieszanych 
funkcjonujących jako 
pojedyncze instalacje - 
zamiast jako elementy 
zakładów mechaniczno – 
biologicznego 
przetwarzania odpadów. 

5 MŚ Kryteria merytoryczne I 
stopnia – oś priorytetowa 
II, działanie 2.1;  
Kryterium nr 4 „Odsetek 
przetworzonych odpadów 
kierowanych na 
składowiska odpadów 
(%)” 

Opis kryterium: 
Iloraz masy opadów, które powstaną 
w procesie przetwarzania odpadów 
komunalnych i będą kierowane na 
składowiska odpadów oraz masy 
odpadów komunalnych, które były 
skierowanego do zakładu 
zagospodarowania odpadów 
wyrażony w % 

Proponowana zmiana: 
Iloraz masy opadów, które zostaną 
wytworzone w procesach 
przetwarzania odpadów komunalnych 
i będą kierowane na składowiska 
odpadów oraz masy odpadów 
komunalnych, które były poddane 
przetworzeniu w zakładzie 
zagospodarowania odpadów 
wyrażony w % określony dla 
pierwszego pełnego roku 
kalendarzowego po zakończeniu 
realizacji projektu i ostatniego 
pełnego roku kalendarzowego 
wymaganego okresu trwałości 

j.w. 
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projektu 
6  MŚ Dodatkowe kryteria 

formalne – oś 
priorytetowa III, działanie 
3.1; Kryterium nr 12 
„Wartość projektu 
powyżej 40 mln PLN” 

Opis kryterium: 
Zgodnie ze Szczegółowym opisem 
osi priorytetowych PO IiŚ minimalna 
wartość projektu została określona 
na poziomie 40 mln PLN 

Proponowana zamiana: 
 
Zgodnie ze Szczegółowym opisem 
osi priorytetowych PO IiŚ minimalna 
wartość projektu została określona na 
poziomie 40 mln PLN (z wyłączeniem 
projektów powstałych po podziale 
projektu Kompleksowe 
zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
Żuław). 
 

Ujednolicenie zapisów z 
Szop 
 
Propozycja zmian 
zgłoszona do Szop w 
trakcie bieżącej 
aktualizacji, która wynika z 
faktu, iż obecnie na LPI dla 
POIiŚ ujęty został projekt 
pn. Kompleksowe 
zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe Żuław 
- Etap I - Powiat Gdański (o 
koszcie całkowitym 28,33 
mln PLN). Zaistniała 
sytuacja jest wynikiem 
podziału projektu pn. 
Kompleksowe 
zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe Żuław 
na 6 odrębnych zadań. 
Należy zaznaczyć, iż z 
uwag na fakt, że projekt 
Kompleksowe 
zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe Żuław 
obejmował swym 
zasięgiem m.in. obszary, o 
których mowa w zgłoszonej 
propozycji zmian, tereny te 
zostały wyłączone z 
możliwości ubiegania się o 
środki finansowe w ramach 
RPO dla województwa 
pomorskiego (wyłączenie 
wpisane zostało w treść 
programu oraz w jego 
uszczegółowienie). 



Propozycje zmian kryteriów wyboru projektów w ramach osi I-IV POIiŚ  
 

7 MŚ Kryteria merytoryczne I 
stopnia – oś priorytetowa 
działanie 3.1; Kryterium 
nr 1 „Szacunkowa liczba 
osób objętych ochroną 
Przeciwpowodziową” 

Opis kryterium: 
Kryterium określa ilość 
mieszkańców potencjalnie 
zagrożonych powodzią lub 
katastrofą urządzenia wodnego 
(liczba osób) 

Proponowana zamiana: 
Kryterium określa liczbę osób 
potencjalnie zagrożonych powodzią 
lub katastrofą urządzenia wodnego  

Zmiana ma na celu 
uspójnienie opisu kryterium 
z nazwą kryterium; 
odnoszenie się do liczby 
mieszkańców może 
powodować błędy w 
ocenie, poprzez 
„zawężenie” przez 
oceniającego liczby osób 
narażonych na skutki 
powodzi, w rzeczywistości 
skutkami powodzi dotknięta 
jest znacznie większa 
liczba osób. Błędem jest 
odnoszenie się jedynie do 
mieszkańców terenu, na 
którym doszło do powodzi 
– skutkami powodzi objęte 
są również np. osoby 
pracujące, korzystające z 
budynków użyteczności 
publicznej na danym 
obszarze, na którym 
miejsce miała powódź. 

8 MŚ  Kryteria merytoryczne I 
stopnia – oś priorytetowa 
działanie 3.1; Kryterium 
nr 3 „Osiągnięcie celu 
ochrony środowiska 
przyrodniczego dolin 
rzecznych lub obszarów 
objętych projektem” 

Opis kryterium: 
Ocenie podlega wpływ projektu na 
utrzymanie, zachowanie lub 
poprawienie stanu i ciągłości 
przyrodniczej lub obszaru objętego 
projektem. 
Działania ochronne zabezpieczające 
środowisko naturalne: 
Przykładowe działania 
proekologiczne 
do kryteriów: 
*zalesianie i zakrzewianie 
*udrażnianie starorzeczy, 
*odtwarzanie mokradeł, 
*poprawa warunków wodnych 

Proponowana zmiana: 
Ocenie podlega wpływ projektu na 
utrzymanie, zachowanie lub 
poprawienie 
stanu i ciągłości przyrodniczej lub 
obszaru objętego projektem. 
Działania ochronne zabezpieczające 
środowisko naturalne: 
Przykładowe działania proekologiczne 
do kryteriów: 
*zalesianie i zakrzewianie 
*udrażnianie starorzeczy, 
*odtwarzanie mokradeł, 
*poprawa warunków wodnych 
torfowisk, 

W toku spotkań roboczych 
z potencjalnymi 
Beneficjentami zaistniał 
konieczność rozszerzenia 
przykładowego katalogu 
działań; dotychczasowe 
brzmienie kryterium nie 
uwzględniało specyfiki 
projektów z zakresu wód 
opadowych i roztopowych, 
których główne cele nie 
były zbieżne z dotychczas 
tutaj przyjętymi.   
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torfowisk, 
*umożliwienie migracji ryb, 
*powstrzymywanie erozji brzegowej 
przy zastosowaniu zabudowy 
biologicznej, 
*nasadzenia roślinności 
stabilizującej 
brzegi, 
*zarybianie zbiorników oraz rzek. 

*umożliwienie migracji ryb, 
*powstrzymywanie erozji brzegowej 
przy zastosowaniu zabudowy 
biologicznej, 
*nasadzenia roślinności stabilizującej 
brzegi 
*zarybianie zbiorników oraz rzek. 
*ochrona ujęcia wody 
*utrzymanie/poprawa czystości wód w 
rzekach 
*zabezpieczenie przed erozją i 
szkodami wyrządzonymi środowisku 
przez powodzie 
*ochrona środowiska przyrodniczego 
dolin rzecznych 
*zachowanie cennej przyrodniczo 
roślinności  
* poprawa jakości wód przybrzeżnych 

9 MŚ Kryterium merytoryczne I 
stopnia nr 2, IV oś 
priorytetowa działania 
4.2. – 4.6. 

Ocena ekspercka po 
przeprowadzeniu analizy sytuacji 
finansowej Beneficjenta na 
podstawie sprawozdań finansowych 
Beneficjenta za 2 lata 
poprzedzające rok złożenia wniosku 
i sprawozdania F-01 za miniony 
okres w roku złożenia wniosku – 
według szczegółowej metodyki IW 
uwzględniającej również badanie 
kondycji finansowej Beneficjentów 
działających krócej niż 2 lata. 
 

Ocena ekspercka po 
przeprowadzeniu analizy sytuacji 
finansowej Beneficjenta na podstawie 
sprawozdań finansowych 
Beneficjenta za 2 lata poprzedzające 
rok złożenia wniosku i sprawozdania 
F-01 za miniony okres w roku 
złożenia wniosku oraz w 
uzasadnionych przypadkach okres od 
złożenia wniosku do czasu oceny 
eksperckiej – według szczegółowej 
metodyki IW uwzględniającej również 
badanie kondycji finansowej 
Beneficjentów działających krócej niż 
2 lata. 
 

Taki zapis pozwoli na pełną 
analizę Kondycji 
Finansowej Beneficjenta, w 
przypadku, gdy na 
podstawie dokumentów z 
ostatnich dwóch lat 
działalności ekspert 
stwierdzi, że stan finansów 
budzi wątpliwości. 
 

10 MŚ Kryterium merytoryczne I 
stopnia nr 4, IV oś 
priorytetowa działania 
działania 4.2. – 4.6. 

Wykonalność techniczna i prawna, 
w tym gotowość do rozpoczęcia 
inwestycji w ciągu 6 miesięcy od 
daty podpisania umowy o 
dofinansowanie 

Wykonalność techniczna i prawna, w 
tym gotowość do rozpoczęcia 
inwestycji w ciągu 10 miesięcy od 
daty zatwierdzenia listy rankingowej 

Taki zapis pozwoli na 
uniknięcie zwlekania 
podpisywania umów przez 
Beneficjentów. Ponadto 
termin podpisania listy 
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rankingowej jest łatwiejszy 
do przewidzenia niż termin 
podpisania umowy, co 
pozwoli na bardziej 
adekwatną ocenę 
kryterium. Jednocześnie, 
co do zasady zapis niczego 
nie zmieni, ponieważ 
zapisy SZOP mówią, że 
umowa o dofinansowanie 
powinna być podpisana w 
ciągu maksymalnie 4 
miesięcy od daty 
zatwierdzenia listy 
rankingowej, a kolejne 6 
miesięcy przewidziane jest 
na rozpoczęcie robót. 

11 MŚ Kryterium merytoryczne 
II stopnia nr 2 „Projekt 
dotyczy odpadów, dla 
których obowiązują limity 
odzysku lub recyklingu”, 
IV oś priorytetowa 
działania 4.2. i 4.6. 

Opis 
kryteri
um 

Wag
a 

Punkt
acja 

Ma
x 
pun
ktac
ja 

Lista 
kodów 
znajdu
je się 
poniże
j 

2  2 

 

Opis 
kryterium 

Wag
a 

Punkta
cja 

Max 
punk
tacja 

Lista 
kodów 
znajduje 
się 
poniżej 
 
2p – 
50% - 
100% 
1p – 
10% - 
49% 
0p – do 
9% 

1  2 

 

Taki zapis w sposób 
precyzyjny określa, za jaki 
procent odpadów, dla 
których obowiązują limity 
odzysku i recyklingu ile 
punktów można uzyskać. 
Obecny zapis kryteriów jest 
dość kłopotliwy w procesie 
oceny projektów. Przy 
założeniu, że projekt, w 
którym 5% stanowią 
odpady, dla których 
obowiązują limity odzysku i 
recyklingu jak i ten, w 
którym 80% stanowią ww. 
odpady są traktowane 
jednakowo, wydaje się być 
niesprawiedliwe. 
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W związku ze zgłoszeniem w trakcie bieżącej aktualizacji Szczegółowego opisu priorytetów propozycji nowego typu projektów w ramach działania 2.1 - Prace 
przygotowawcze dla projektów z zakresu instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii w ramach działania, 
umieszczonych na indykatywnej liście projektów kluczowych – poniżej propozycja nowych kryteriów  
  

Kryteria dla projektów w zakresie przygotowania dokumentacji dla projektów z zakresu instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii w ramach działania, umieszczonych na indykatywnej liście 

projektów kluczowych  
Nr Kryterium Opis Zasady oceny Waga Punktacja Max 

punktacja 
Wynik 

1. Stopień 
przygotowani
a projektu 
przedsięwzię
cia 

W ramach kryterium 
oceniany będzie stopień 
przygotowania projektu do 
rozpoczęcia realizacji (w 
odniesieniu do prac 
zmierzających do 
przygotowania 
dokumentacji) 

5 pkt. - przygotowany 
SIWZ na wybór wykonawcy 
1 pkt - ogłoszony przetarg 
na wykonawcę 
1 pkt - wybrany 
wykonawca 

2  14  

2. Gotowość 
projektu do 
realizacji 

W ramach kryterium ocenie 
podlegać będzie termin 
zakończenia prac 
przygotowawczych oraz 
możliwość aplikowania w 
oparciu o przygotowaną w 
ramach projektu 
dokumentację 

4 pkt. - gotowość do 
aplikowania 
do końca 2010 roku 
3 pkt. - gotowość do 
aplikowania 
do końca 2011 roku 
2 pkt. - gotowość do 
aplikowania 
po 2011 roku 

4  16  

      30 Suma 
 


