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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.   

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 wdrożeniowej

2
 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. 

Wszystkie projekty w ramach osi I-IX POIiŚ oceniane będą kryteriami horyzontalnymi oraz kryteriami sektorowymi przyjętymi dla danego działania /poddziałania / typu 
projektu. 
Wszystkie projekty w ramach osi X POIiŚ oceniane będą wyłącznie kryteriami przyjętymi dla danego działania. 

                                                           
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).  
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.) 
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DZIAŁANIE 10.1. Pomoc Techniczna 

Tryb wyboru: pozakonkursowy 

Projekty oceniane są wyłącznie kryteriami: 
Kryteria formalne 
Kryteria merytoryczne  

Kryteria formalne 

NR NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS SPOSOBU OCENY 
OPIS ZNACZENIA 

KRYTERIUM 

1.  Wniosek złożono w wyznaczonym terminie Kryterium będzie oceniane pod katem tego, czy Wnioskodawca złożył 
pierwszą wersję wniosku o dofinansowanie w terminie wyznaczonym 
przez IZ POIiŚ 2014-2020  

tak/nie tak – konieczne do 
zatwierdzenia 
wniosku 

2.  Poprawność wypełnienia wniosku  
o dofinansowanie 

Kryterium będzie ocenione pod kątem poprawności wypełnienia przez 
Wnioskodawcę wszystkich wymaganych pól znajdujących się we wniosku 
o dofinansowanie. 

tak/nie tak – konieczne do 
zatwierdzenia 
wniosku 

3.  Kompletność wniosku o dofinansowanie W ramach oceny kryterium analizie poddana zostanie kompletność 
dokumentów załączonych do wniosku o dofinansowanie oraz informacja 
nt. załączonych dokumentów znajdująca się we wniosku. 

tak/nie tak – konieczne do 
zatwierdzenia 
wniosku 

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

a) Zakres projektu jest zgodny z zapisami dokumentów programowych tak/nie tak – konieczne do 
zatwierdzenia 
wniosku 

b) Wartość projektu nie przekracza wysokości środków dostępnej dla 
sektora 

tak/nie tak – konieczne do 
zatwierdzenia 
wniosku 

c) Wskaźniki wskazane w projekcie  zostały prawidłowo dobrane w 
stosunku do zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu.   

tak/nie tak – konieczne do 
zatwierdzenia 
wniosku 

5.  Aktualność ocenianego wniosku o 
dofinansowanie 

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

tak/nie tak – konieczne do 
zatwierdzenia 
wniosku 
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Kryteria merytoryczne  

NR NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS SPOSOBU OCENY 
OPIS ZNACZENIA 

KRYTERIUM 

1.  Zasadność realizacji projektu Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, w kontekście celów PO IiŚ 
2014-2020 i celów szczegółowych określonych dla danej osi 
priorytetowej, mierzonej wpływem projektu na osiągania wskaźników 
produktu danej osi priorytetowej oraz możliwego wpływu na wskaźniki 
rezultatu. 

tak/nie tak – konieczne do 
zatwierdzenia 
wniosku 

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

Zgodność z prawem krajowym i wspólnotowym, w tym z: tak/nie tak – konieczne do 
zatwierdzenia 
wniosku 

a) ustawą PZP (w tym poprawność proponowanego trybu zamówień 
publicznych). 

tak/nie tak – konieczne do 
zatwierdzenia 
wniosku 

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 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. 

tak/nie tak – konieczne do 
zatwierdzenia 
wniosku 

3.  Gotowość organizacyjno-instytucjonalna 
projektu  

Kryterium dotyczy weryfikacji, czy beneficjent  posiada kadry i zaplecze 
techniczne gwarantujące wykonalność projektu pod względem 
technicznym i finansowym 

tak/nie tak – konieczne do 
zatwierdzenia 
wniosku 

4.  Wykonalność projektu (w tym wykonalność 
finansowa projektu) 

Możliwość realizacji projektu i osiągnięcia jego celów m.in.  
w świetle zaproponowanych ram czasowych, przedstawionego planu 
zadań w ramach projektu, zaplanowanych kosztów kwalifikowalnych w 
odniesieniu do realizacji zaplanowanych działań i rezultatów. 

tak/nie tak – konieczne do 
zatwierdzenia 
wniosku 

5.  Kwalifikowalność wydatków Ocenie poddane zostaną wydatki wskazane we wniosku o 
dofinansowanie pod kątem spełniania zasad kwalifikowalności. 

tak/nie tak – konieczne do 
zatwierdzenia 
wniosku 
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6.  Zgodność z założeniami dot. prowadzenia działań 
informacyjno-promocyjnych 

Zadania w zakresie informacji i promocji finansowane w ramach PT PO IiŚ 
muszą być zgodne z założeniami określonymi w szczególności w Strategii 
komunikacji PO IiŚ 2014-2020 lub w rocznych planach działań 
informacyjnych i promocyjnych. 

tak/nie tak – konieczne do 
zatwierdzenia 
wniosku 

7.  Zgodność z założeniami działań ewaluacyjnych Ocenie będzie podlegała zgodność planowanych działań ewaluacyjnych z 
Planem Ewaluacji PO IiŚ 2014-2020 

tak/nie tak – konieczne do 
zatwierdzenia 
wniosku 

 


