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Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny  Infrastruktura  i  Środowisko 2014‐2020  z dnia 22 września 2015  r. w  sprawie 
przyjęcia zmiany preambuły do kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014‐2020 
 

Nr 
Nr 
działania/ 
typ projektu 

Kryterium  Obecny zapis  Propozycja zmian  Uzasadnienie 

1. Wszystkie 
działania 

Preambuła  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.   

 

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.   

Procedury wyboru i zatwierdzania operacji (projektów) są szczegółowo 
określone w dokumencie System oceny i wyboru projektów w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
stanowiącym załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych 
POIiŚ 2014-2020. 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy w razie stwierdzenia we wniosku o 
dofinansowanie braków formalnych (np. brak podpisu, brak pieczęci) lub 
oczywistych omyłek (np. błąd rachunkowy, błąd pisarski), właściwa 
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 i w konsekwencji 
niedopuszczenie projektu do oceny lub dalszej oceny. 
Instytucja organizująca konkurs może określić w regulaminie konkursu 
sposób i tryb uzupełniania/modyfikacji wniosku aplikacyjnego na etapie 
jego oceny, z zastrzeżeniem, że modyfikacja ta nie spowoduje nierównego 
traktowania wnioskodawców. 

W związku z przedstawieniem stanowiska IK UP, 
że ewentualna możliwość dokonywania zmian w  
dokumentacji aplikacyjnej na etapie oceny 
kryteriami wyboru projektów powinna wynikać z 
przyjętych przez KM POIiŚ kryteriów wyboru 
projektów proponuje się wprowadzenie korekty 
przyjętej podczas I KM POIiŚ preambuły. 
W przypadku nie wprowadzenia przedmiotowych 
zmian ograniczona będzie możliwość wzywania 
wnioskodawców do uzupełniania informacji 
przedstawionych we wniosku o dofinasowanie w 
trybie innym niż art. 43 ustawy wdrożeniowej, 
który określa obowiązek instytucji do wezwania 
wnioskodawcy jedynie do poprawienia braków 
formalnych oraz oczywistych omyłek. Ograniczona 
będzie możliwość wzywania wnioskodawców do 
uzupełniania informacji przedstawianych w 
dokumentacji aplikacyjnej w przypadku 
zidentyfikowania w trakcie oceny projektów 
kryteriami wyboru projektów braków w 
dokumentacji, bądź też na podstawie informacji 
przedstawionych w dokumentacji nie będzie 
możliwa do przeprowadzenia dokładna ocena 
projektu.  
Brak możliwości poprawy dokumentacji 
aplikacyjnej może w konsekwencji prowadzić do 
negatywnej oceny projektu.  

2. Oś X pomoc 
techniczna 

Preambuła Wszystkie projekty w ramach osi X 
POIiŚ oceniane będą kryteriami 
przyjętymi dla danego działania. 

Wszystkie projekty w ramach osi X POIiŚ oceniane będą wyłącznie 
kryteriami przyjętymi dla danego działania. 

Doprecyzowanie zapisów, że w przypadku osi X 
projekty nie są oceniane kryteriami 
horyzontalnymi. KM POIiŚ przyjął kryteria 
dedykowane dla działania 10.1. 

 


