
Załącznik do uchwały nr 19 /2018 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie 
zmiany sektorowych kryteriów wyboru w ramach działania 10.1 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Nr Nr 
dział
ania/ 
podd
ziała
nia 

Nr i nazwa 
kryterium 

Zapis w wersji obowiązującej Zapis w nowej wersji  Rodzaj zmiany/Uzasadnienie 

1 10.1 1. Zgodność 
projektu z 
dokumentami 
programowy
mi i 
finansowymi 
(nazwa po 
zmianie) 

Nazwa kryterium: 

1. Zgodność strony formalnej 
wniosku o dofinansowanie z 
dokumentami programowymi i 
finansowymi 

Nazwa kryterium: 

1. Zgodność projektu z dokumentami 
programowymi i finansowymi 

 
 

Zmiana sformułowania „strony formalnej wniosku 
o dofinansowanie” na sformułowanie „projektu” 
wynika z zapisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. 
o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz 
niektórych innych ustaw. Na gruncie ustawy mówi 
się o ocenie pod kątem kryteriów projektu, 
a wniosek może być jedynie weryfikowany 
w zakresie spełnienia warunków formalnych. 
 
Zmiana ma charakter doprecyzowujący. 

2 10.1 2. Aktualność 
ocenianego 
projektu 
(nazwa po 
zmianie) 

Nazwa kryterium: 

2. Aktualność ocenianego wniosku 
o dofinansowanie 

Definicja kryterium: 

W ramach oceny wniosku 
sprawdzona zostanie jego 
aktualność. IZ PO IiŚ zweryfikuje, 
czy od momentu wpłynięcia 
wniosku, beneficjent nie złożył 
jego aktualizacji/korekty. 

Nazwa kryterium: 

2. Aktualność ocenianego projektu 

Definicja kryterium: 

W ramach oceny projektu sprawdzona 
zostanie jego aktualność. IZ PO IiŚ 
zweryfikuje, czy od momentu 
wpłynięcia projektu, beneficjent nie 
złożył jego aktualizacji/korekty. 

Opis znaczenia kryterium: 

Zmiany sformułowań „wniosku o dofinansowanie” 
lub „wniosku” na sformułowania „projektu”. 
Uzasadnienie jak wyżej. 
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Opis znaczenia kryterium: 

tak – konieczne do zatwierdzenia 
wniosku 

tak – konieczne do wyboru projektu 

 

3 10.1 4. Zgodność 
projektu z 
prawem 
wspólnotowy
m i krajowymi 
(nazwa po 
zmianie) 

Nazwa kryterium: 

4. Zgodność wniosku z prawem 
wspólnotowym i krajowym oraz 
dokumentami programowymi 

Definicja kryterium: 

Zgodność z prawem krajowym i 
wspólnotowym, w tym z: 

a) ustawą PZP, 

b) zasadami horyzontalnymi 
określonymi w art. 5, 7, 8 
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 oraz 
ustanawiającego przepisu 
ogólne dotyczące 

Nazwa kryterium: 

4. Zgodność projektu z prawem 
wspólnotowym i krajowym 

Definicja kryterium: 

Zgodność z prawem krajowym i 
wspólnotowym, w tym z: 

a) ustawą PZP, 

b) zasadami horyzontalnymi 
określonymi w art. 5, 7, 8 
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 oraz 
ustanawiającego przepisu 
ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu 

Nazwa kryterium: 
Zmiana sformułowania „wniosku” na 
sformułowanie „projektu”. Uzasadnienie jak wyżej. 
 
Usunięto zapis o zgodności z dokumentami 
programowymi, gdyż ten zakres jest ujęty 
w kryterium nr. 1.  
 

Definicja kryterium: 

Doprecyzowano konieczność wykazania 
pozytywnego wpływu realizacji projektu na zasadę 
równości szans  i niedyskryminacji, w   tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
Wynika to z rozdz. 5.2.3 pkt. 1 Wytycznych  w 
zakresie realizacji  zasady równości  szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  oraz zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn w    ramach funduszy  
unijnych na lata 2014-2020. 
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Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006. Mogą natomiast 
być pod tym względem 
neutralne. 

Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006. Mogą natomiast 
być pod tym względem 
neutralne (z wyjątkiem zasad 
horyzontalnych określonych w 
art. 7, gdzie wymagany jest 
wpływ pozytywny). 

4 10.1 Wszystkie 
kryteria z 
wyjątkiem 
kryterium nr 2 

(Aktualność 
ocenianego 
projektu) 

Opis znaczenia kryterium: 

tak – konieczne do zatwierdzenia 
wniosku 

Opis znaczenia kryterium: 

tak – konieczne do wyboru projektu 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru. 

Zmiana sformułowania „wniosku” na „projektu”. 
Uzasadnienie jak wyżej. 

Ponadto ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie 
ustawy o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 oraz 
niektórych innych ustaw, która przewiduje 

możliwość poprawy i uzupełnienia projektu w 
zakresie spełnienia kryterium. 

 


