
Załącznik do Uchwały nr 3/2017 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany sektorowych 
kryteriów wyboru projektów dla działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 

Nr 
Nr działania/ 

typ/podtyp projektu 
Kryterium Obecna treść Propozycja zmian Uzasadnienie 

1.  2.5/2.5.1 

Działanie 2.5 Poprawa 
jakości środowiska 
miejskiego 

Typ projektu 2.5.1: 
Wsparcie dla 
zanieczyszczonych lub 
zdegradowanych terenów 

 

SZOOP. Zał. 3 Kryteria 
wyboru projektów. Oś 
priorytetowa II Ochrona 
Środowiska, w tym 
adaptacja do zmian 
klimatu. 

 

Dodatkowe kryterium 
formalne nr 16 

Wnioskodawca posiada 
decyzje administracyjne 
warunkujące rozpoczęcie 
realizacji podstawowego 
zakresu projektu. 

Opis kryterium 

Ocenie podlega czy 
wnioskodawca posiada 
decyzje administracyjne 
warunkujące rozpoczęcie 
realizacji podstawowego 
zakresu projektu ( o ile 
istnieje obowiązek uzyskania 
konkretnej decyzji). W 
przypadku, gdy projekt 
obejmuje remediację wymóg 
dotyczy decyzji ustalającej (-
ych) plan remediacji. W 
innych sytuacjach wymóg 
obejmuje decyzję (lub 
decyzje) uzgadniającą/-e 
warunki rekultywacji lub 
pozwolenie (-a) na budowę. 

Opis kryterium 

Ocenie podlega czy wnioskodawca 
posiada decyzje administracyjne 
warunkujące rozpoczęcie realizacji 
podstawowego zakresu projektu 
(o ile istnieje obowiązek uzyskania 
konkretnej decyzji). W przypadku, 
gdy projekt obejmuje remediację 
wymóg dotyczy decyzji ustalającej 
(-ych) plan remediacji. W innych 
sytuacjach wymóg obejmuje 
decyzję (lub decyzje) 
uzgadniającą/-e warunki 
rekultywacji lub pozwolenie (-a) 
na budowę. Dla zadań 
realizowanych w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj” warunek 
uważa się za spełniony również w 
przypadku posiadania przez 
beneficjenta decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia o ile jest/są 
wymagane. 

Istniejący zapis jest barierą dla 
zadań mogących być 
realizowanych np. w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”, a 
posiadających kluczową 
decyzję administracyjną, jaką 
jest, w tym przypadku, decyzja 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

2.  2.5/2.5.1 

Działanie 2.5 Poprawa 
jakości środowiska 
miejskiego 

Typ projektu 2.5.1: 
Wsparcie dla 
zanieczyszczonych lub 

SZOOP. Zał. 3 Kryteria 
wyboru projektów. Oś 
priorytetowa II Ochrona 
Środowiska, w tym 
adaptacja do zmian 
klimatu. 

 

Kryterium merytoryczne I 

Zasady oceny 

Przyznane punkty w ramach 
kryterium sumują się (max. 
12 p.). 

Substancja zanieczyszczająca 
teren objęty projektem:  

2 p. – metale; 

Zasady oceny 

Przyznane punkty w ramach 
kryterium nie sumują się. 

Substancja zanieczyszczająca teren 
objęty projektem: 

3 p. – zanieczyszczenie 3 lub 
więcej substancjami  

Istniejący zapis praktycznie 
uniemożliwia otrzymanie przez 
projekt maksymalnej liczby 
punktów. 



 

 2/3 

zdegradowanych terenów 

 

stopnia nr 2 

Rodzaj substancji 
powodującej 
zanieczyszczenie terenu. 

 

2 p. – związki nieorganiczne 
inne niż metale; 

2 p. – węglowodory; 

2 p. – węglowodory 
chlorowane; 

2 p. – środki ochrony roślin; 

2 p. – inne. 

Waga kryterium: 1 

2 p. – zanieczyszczenie 2 
substancjami 

1 p. – zanieczyszczenie 1 
substancją  

0 p. - brak zanieczyszczenia 

Waga kryterium: 4 

Opis kryterium zostaje zmieniony 
na: 

Przyznana liczba punktów zależy 
od rodzaju/-ów i liczby substancji 
zanieczyszczającej teren objęty 
projektem.  

Rodzaje substancji powodujące 
zanieczyszczenia ziemi określone 
są w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska

61
. 

W przypadku występowania 
zanieczyszczenia więcej niż 
jednym rodzajem substancji 
projekt otrzymuje więcej 
punktów,. przy czym za 
pojedynczą substancję rozumie się 
zgodnie z wyżej wymienionym 
rozporządzeniem: metale i 
metaloid (arsen), zanieczyszczenia 
nieorganiczne, węglowodory, 
węglowodory chlorowane, środki 
ochrony roślin i pozostałe 
zanieczyszczenia. 

Przypis : Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 1 września 2016 
r. w sprawie sposobu prowadzenia 
oceny zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, 
poz. 1395). 
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3.  2.5/2.5.1 

Działanie 2.5 Poprawa 
jakości środowiska 
miejskiego 

Typ projektu: 2.5.1 
Wsparcie dla 
zanieczyszczonych lub 
zdegradowanych terenów 

 

SZOOP. Zał. 3 Kryteria 
wyboru projektów. Oś 
priorytetowa II Ochrona 
Środowiska, w tym 
adaptacja do zmian 
klimatu. 

 

Kryterium merytoryczne I 
stopnia nr 4 

Przygotowanie projektu – 
gotowość do realizacji 
inwestycji 

Przypis : Ocena na podstawie 
oświadczenia Beneficjenta o 
stanie dokumentacji wraz z 
jego zobowiązaniem, że 
może ją okazać komisji 
oceniającej projekt i zachowa 
tę dokumentację do kontroli 
również w okresie trwałości 
projektu. 

Przypis : Ocena na podstawie 
oświadczenia Beneficjenta o 
stanie dokumentacji wraz z jego 
zobowiązaniem, że może ją okazać 
komisji oceniającej projekt i 
zachowa tę dokumentację do 
kontroli również w okresie 
trwałości projektu. Poprzez 
posiadanie dokumentacji 
przetargowej rozumie się 
posiadanie przez Beneficjenta 
projektu dla zamówień na usługi i 
dostawy -  Opisu Przedmiotu 
Zamówienia lub dla zamówień 
polegających na zaprojektowaniu 
i wykonaniu robót budowlanych - 
projektu Programu Funkcjonalno-
Użytkowego, a dla zamówień 
polegających na wykonaniu robót 
budowlanych - projektu 
dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót. 

Wprowadzenie zmian w 
kryteriach wyboru projektów 
dotyczących gotowości do 
realizacji inwestycji warunkuje 
możliwości pozytywnej 
kwalifikacji projektów 
realizowanych np. w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. 

 


