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Załącznik do Uchwały nr 48/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014‐2020 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie 
przyjęcia zmiany horyzontalnych kryteriów wyboru projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014‐2020. 
 

Nr Nr działania/ 
typ projektu Kryterium Obecny zapis Propozycja zmian Uzasadnienie 

1. Osie I-IX Horyzontalne 
kryteria 
merytoryczne 
I stopnia, nr 
3 Projekt jest 
zgodny z 
lokalnym 
programem 
rewitalizacji 

Kryterium dla projektów zgłoszonych w ramach 
działań / poddziałań: 
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności 
energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 
infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach 
publicznych, i w sektorze mieszkaniowym, w 
ramach  
Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności 
energetycznej w budynkach publicznych 
Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności 
energetycznej w sektorze mieszkaniowym 
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska 
miejskiego 
Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu 
zbiorowego w miastach 
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i 
rozwój zasobów kultury 

Kryterium dla projektów zgłoszonych w ramach 
działań / poddziałań: 
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności 
energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 
infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach 
publicznych, i w sektorze mieszkaniowym, w 
ramach  
Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności 
energetycznej w budynkach publicznych 
Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności 
energetycznej w sektorze mieszkaniowym 
Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej 
emisji na terenie konurbacji śląsko–dąbrowskiej 
Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności 
energetycznej w budynkach mieszkalnych w 
konurbacji śląsko-dąbrowskiej 
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska 
miejskiego 
Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu 
zbiorowego w miastach 
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i 
rozwój zasobów kultury 

Zmiana porządkowa.  
Zakres interwencji poddziałania 1.3.2 oraz 1.7.1 
jest analogiczny. Projekty z poddziałania 1.7.1 
również powinny być oceniane horyzontalnym 
kryterium merytorycznym I stopnia 
sprawdzającym zgodność projektu z programem 
rewitalizacji.  

2. Osie I-IX Horyzontalne 
kryterium 
merytoryczne 
II stopnia, nr 
4 Gotowość 
techniczna 
projektu do 
realizacji na 
poziomie 
wymaganym 

W zależności od priorytetu/działania/typu projektu 
udokumentowane prawo do dysponowania 
gruntami lub obiektami na cele inwestycji, 
posiadanie wymaganej dokumentacji technicznej i 
projektowej, wymaganych prawem decyzji, 
uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. 
Szczegółową listę wymaganych dokumentów 
określa instytucja organizująca konkurs w 
ogłoszeniu o konkursie. W przypadku projektów 
wybieranych w trybie pozakonkursowym listę 

W zależności od priorytetu/działania/typu projektu 
udokumentowane prawo do dysponowania 
gruntami lub obiektami na cele inwestycji, 
posiadanie wymaganej dokumentacji technicznej i 
projektowej, wymaganych prawem decyzji, 
uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. 
Szczegółową listę wymaganych dokumentów 
określa instytucja organizująca konkurs w 
ogłoszeniu o konkursie. W przypadku projektów 
wybieranych w trybie pozakonkursowym listę 

Zmiana uspójniająca zapisy w dokumencie.  
W zależności od sektora, instytucją 
odpowiedzialną za nabór i ocenę projektów może 
być instytucja pośrednicząca lub instytucja 
wdrażająca. Instytucje te są odpowiedzialne m.in. 
za przygotowanie instrukcji wypełniania wniosków 
o dofinansowanie oraz listy załączników. Mając 
na uwadze powyższe wprowadza się zapis 
wskazujący, że w trybie pozakonkursowym listę 
wymaganych dokumentów określa instytucja 
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dla danego 
priorytetu / 
działania 
POIiŚ   

wymaganych dokumentów określa instytucja 
pośrednicząca. 

wymaganych dokumentów określa instytucja 
przyjmująca wniosek. 

przyjmujących wniosek. Zaproponowany zapis 
jest zgodny z nomenklaturą przyjętą w innych 
kryteriach horyzontalnych, np. 5. formalnym oraz 
1. merytorycznym II stopnia. 

3. preambuła preambuła Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy w razie 
stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie 
braków formalnych (…). 
 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej2) w 
razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie 
braków formalnych (…). 
2)  ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (Dz.U.2014.1146 z późn. zm.) 

Uspójnienie zapisów w dokumencie, w zakresie 
odniesienia do ustawy wdrożeniowej wraz z 
doprecyzowaniem (np. w formie przypisu) o jaki 
chodzi dokument, tj. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 
o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
2014-2020. 

 
 


