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Załącznik do Uchwały nr 2/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014‐2020 z dnia 25 marca 2015 r w sprawie 
przyjęcia horyzontalnych formalnych kryteriów wyboru projektów dla osi I‐IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014‐2020 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziano następujące tryby wyboru projektów: 

 tryb konkursowy; 

 tryb pozakonkursowy. 

W przypadku projektów „dużych”1, niezależnie od trybu wyboru dofinansowanie projektu wymaga potwierdzenia przez Komisję Europejską (po spełnieniu 

wymogów opisanych w art. 100‐103 rozporządzenia ogólnego). 

Niezależnie od trybu wyboru projektu projekty oceniane są: 

 kryteriami formalnymi ‐ ocena zerojedynkowa, niespełnienie kryterium powoduje wykluczenie projektu z (dalszej) oceny, oraz  

 kryteriami merytorycznymi, tj. 

o kryteriami merytorycznymi I stopnia – ocena punktowa (premia w postaci określonej liczby punktów), niespełnienie kryterium nie powoduje 

wykluczenia projektu z (dalszej) oceny, lub  

o kryteriami merytorycznymi II stopnia ‐ ocena zerojedynkowa, niespełnienie kryterium powoduje wykluczenie projektu z (dalszej) oceny.   

Wszystkie  projekty  w  ramach  osi  I‐IX  PO IiŚ  oceniane  będą  kryteriami  horyzontalnymi  oraz  kryteriami  sektorowymi  przyjętymi  dla  danego  działania 
/poddziałania / typu projektu. 

Wszystkie projekty w ramach osi X PO IiŚ oceniane będą kryteriami przyjętymi dla danego działania. 

Horyzontalne kryteria formalne, którymi oceniane będą projekty w ramach osi I‐IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – podlegają ocenie 
zerojedynkowej, ich niespełnienie powoduje wykluczenie projektu z (dalszej) oceny. 

                                                            
1 o których mowa w   art. 100. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady  (UE) nr 1303/2013  z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spójności,  Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich  oraz  Europejskiego 
Funduszu Morskiego  i  Rybackiego  objętych  zakresem  wspólnych  ram  strategicznych  oraz  ustanawiającego  przepisy  ogólne  dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (dalej rozporządzenie ogólne).  
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L.P.  NAZWA KRYTERIUM  OPIS KRYTERIUM 
TAK/NIE/
NIE 
DOTYCZY 

1. Wniosek złożony w terminie2.  Termin składania wniosków, w przypadku projektów konkursowych podany jest w 
ogłoszeniu  o  konkursie.  Datę  złożenia  wniosku  dla  projektów  wybieranych  w 
trybie  pozakonkursowym  określa  IP/IW  indywidualnie  dla  każdego  projektu  w 
wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie (o którym mowa w art. 48 ust 1 
ustawy wdrożeniowej).. 

 

2. Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu.  Formularz  wniosku  dostępny  jest  na  stronach  internetowych  instytucji 
organizujących nabór wniosków, do których odwołanie zawiera się w ogłoszeniu o 
naborze  projektów  lub  w  wezwaniu  do  złożenia  wniosku  o  dofinansowanie. 
Formularz  dotyczący  projektów  pomocy  technicznej  dystrybuowany  będzie 
indywidualnie do potencjalnych beneficjentów (wnioskodawców). 

 

3. Wniosek wypełniony jest w języku polskim.  Informacje w treści wniosku spełniają wymogi ustawy z dnia 7 października 1999 r. 
o  języku polskim. Tytuł  i opis projektu w  jasny  i nie budzący wątpliwości sposób 
powinien obrazować  faktyczne  zadanie  lub  realizację pewnego etapu większego 
przedsięwzięcia, które zostanie w określonych ramach zrealizowane. 

 

4. Zgodność z realizacją zasady n+3.  W  ramach  kryterium  ocenie  podlega,  czy  harmonogram  realizacji  projektu  nie 
narusza zasady n+3 w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

 

5. Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i 
załączników. 

Rodzaj załączników do wniosku o dofinansowanie i zakres informacji wymaganych 
w dokumentacji aplikacyjnej dla projektów wybieranych: 

- w trybie konkursowym zawarty jest w ogłoszeniu o konkursie.  
- w trybie pozakonkursowym określa instytucja przyjmująca wniosek. 
Kryterium nie ma zastosowania do braków formalnych lub oczywistych omyłek, o 
których  mowa  w  art.  43  ustawy  wdrożeniowej,  zgodnie  z  którym  właściwa 

 

                                                            
2 Zgodnie z art. 57 § 5. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.) 
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instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim 
oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia 

Załączniki do wniosku są ważne  i zgodne z odpowiednimi polskimi oraz unijnymi 
przepisami,  szczególnie  jeśli  chodzi  o  przepisy  o  ochronie  środowiska,  przepisy 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

6. Zgodność z Programem Operacyjnym Infrastruktura i 
Środowisko, „Szczegółowym opisem osi priorytetowych 
PO IiŚ” oraz regulaminem konkursu (w przypadku 
projektów wybieranych w trybie konkursowym). 

Warunkiem spełnienia kryterium jest zapewnienie zgodności projektu co najmniej 
w zakresie: 

- Typ/rodzaj  projektu  jest  zgodny  z  przewidzianym w  szczegółowym  opisie  osi 
priorytetowych PO IiŚ, 

- Zgodność  projektu  z  opisem  działania  /  poddziałania  (w  tym  celem  oraz 
zakresem interwencji) 

- Wnioskodawca  jest  zgodny  z  określonym  typem  beneficjenta  lub  katalogiem 
ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych, 

- Nie przekroczono pułapu maksymalnego poziomu dofinansowania, 
- Spełniono warunki minimalnej/maksymalnej wartości projektu  (o ile dotyczy), 
- Spełniono  warunki  minimalnej/maksymalnej  wartości  wydatków 
kwalifikowanych projektu (o ile dotyczy), 

- Wnioskodawcy składający wniosek są uprawnieni do ubiegania się o przyznanie 
dofinansowania w zakresie określonym we wniosku, 

- Zgodność  projektu  z  planem  gospodarki  niskoemisyjnej  lub  dokumentem 
równoważnym (dotyczy działań 1.3.2, 1.5, 1.6.2, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 6.1). 

 

7. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się 
o dofinansowanie. 

Warunkiem  spełnienia  kryterium  jest  wykazanie,  że  wobec  potencjalnego 
beneficjenta (wnioskodawcy) nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy 
europejskich na podstawie odrębnych przepisów takich jak: 

a)  art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o  finansach publicznych  (t.j. 
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Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); 

b)  art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769); 

c)  art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów  zbiorowych  za czyny  zabronione pod groźbą kary  (t.j. Dz. U. 2014  r. 
poz. 1417 z późn. zm.). 

8. Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej 
sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących 
pomocy państwa (jeśli dotyczy) 

Czy wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu 
Komunikatu Komisji Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i 
restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej 
sytuacji (Dz. Urz. UE 2014 C 249/01)? 

 

9. Projekt nie został zakończony przed złożeniem 
dokumentacji aplikacyjnej 

Warunkiem  spełnienia  kryterium  jest wykazanie,  że  projekt  nie  został  fizycznie 
ukończony  (w  przypadku  robót  budowlanych)  lub  w  pełni  zrealizowany  (w 
przypadku  dostaw  i  usług)  przed  przedłożeniem  wniosku  o  dofinansowanie, 
niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez 
beneficjenta  dokonane.  Przez  projekt  ukończony/zrealizowany  należy  rozumieć 
projekt,  dla  którego  przed  dniem  złożenia  wniosku  o  dofinansowanie  nastąpił 
odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług. 

 

10. Projekt nie został usunięty wcześniej z wykazu 
projektów zidentyfikowanych, stanowiących zał. nr 5 do 
SZOOP 

Zgodnie  z  wytycznymi  horyzontalnymi  w  zakresie  system  wyboru  projektów, 
w przypadku projektów w  trybie pozakonkursowym, nie ma możliwości wyboru 
do  dofinansowania  w  trybie  pozakonkursowym  projektu,  który  został  usunięty 
wcześniej z wykazu projektów zidentyfikowanych. 

 

 


