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Nr 
Nr działania/ 
poddziałania 

Nr i nazwa 
kryterium 

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

1 2.5. Poprawa jakości 
środowiska miejskiego 

Typ projektu: Rozwój 
terenów zieleni w 
miastach i ich 
obszarach 
funkcjonalnych 

Nazwa zestawu 
kryteriów (lista 
kryteriów) 

Dodatkowe kryteria formalne Dodatkowe kryteria formalne - w 
przypadku projektu grantowego 
dotyczą wyłącznie warunków 
wyboru grantobiorców zgodnie z 
art. 35 i 36 ustawy wdrożeniowej 

Proponuje się, aby obok 
dotychczasowego podejścia 
polegającego na składaniu 
dokumentacji aplikacyjnej 
indywidualnie przez poszczególne 
podmioty i zawieraniu odrębnycvh 
umów o dofinansowanie 
wprowadzić możliwość wdrożenia 
przez formułę projektu grantowego. 
Będzie on stanowił altenatywę i 
optymalną formę dla podmiotów 
mniejszych, istotnie rozproszonych 
w skali kraju. Taka formuła jest 
uznawana za optymalną, gdy, z 
jednej strony, zainteresowane 
podmioty są relatywnie mniej 
zorganizowane instytucjonalnie, 
aby aplikować samodzielnie o 
wsparcie UE. Z drugiej strony, 
liczba podmiotów w zestawieniu z 
pozostałym czasem na wdrożenie 
perspektywy wskazuje, że 
pozostałe dwa lata powinny być 
przeznaczone wyłącznie na 
realizację koncepcji inwestycyjnych, 
a nie na dystrybucję środków.  

Stworzenie warunków dla małych 

2 2.5. Poprawa jakości 
środowiska miejskiego 

Typ projektu: Rozwój 
terenów zieleni w 
miastach i ich 
obszarach 
funkcjonalnych 

Nazwa zestawu 
kryteriów (lista 
kryteriów) 

Kryteria merytoryczne I stopnia 
(w tym właściwe kryteria 
horyzontalne) 

Kryteria merytoryczne I stopnia (w 
tym właściwe kryteria horyzontalne) 
- w przypadku projektu grantowego 
dotyczą wyłącznie warunków 
wyboru grantobiorców zgodnie z 
art. 35 i 36 ustawy wdrożeniowej 

3 2.5. Poprawa jakości 
środowiska miejskiego 

Typ projektu: Rozwój 
terenów zieleni w 
miastach i ich 
obszarach 
funkcjonalnych 

Nazwa zestawu 
kryteriów (tytuł 
tabeli) 

Dodatkowe kryteria formalne Dodatkowe kryteria formalne (w 
przypadku projektu grantowego 
dotyczą wyłącznie warunków 
wyboru grantobiorców zgodnie z 
art. 35 i 36 ustawy wdrożeniowej) 
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4 2.5. Poprawa jakości 
środowiska miejskiego 

Typ projektu: Rozwój 
terenów zieleni w 
miastach i ich 
obszarach 
funkcjonalnych 

Nazwa zestawu 
kryteriów (tytuł 
tabeli) 

Kryteria merytoryczne I 
stopnia 

Kryteria merytoryczne I stopnia 
(w przypadku projektu grantowego 
dotyczą wyłącznie warunków 
wyboru grantobiorców zgodnie z 
art. 35 i 36 ustawy wdrożeniowej) 

projektów, których przygotowanie i 
realizacja zajmuje mniej niż 2 lata, 
zapewniających wykorzystanie 
wolnej alokacji w zgodzie z celami 
POIiŚ. Założenie to, przy naborze 
ogólnokrajowym (POIiŚ jest 
programem krajowym), pociąga 
zainteresowanie bardzo licznych 
małych podmiotów. Z tego względu 
najefektywniejszą formułą jest 
projekt grantowy, gdzie zgodność z 
celami POIiŚ zostaje zapewniona 
przez beneficjenta projektu 
grantowego, który we wniosku o 
dofinansowanie określi zakres 
spełniający kryteria, a umową o 
dofinansowanie zobowiąże się do 
wykonania tego zakresu. 

W rezultacie należy stosownie 
wskazać w kryteriach wyboru 
projektów, które ze wskazanych 
powinny być stosowane na poziom 
beneficjenta grantowego, a które 
(ze względu na swoją specyfikę) 
wyłącznie na poziomie wyboru 
ostatecznego odbiorcy, w tym 
przypadku będzie to dotyczyć: 
dodatkowych kryteriów formalnych 
oraz kryteriów merytorycznych I 
stopnia. 
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5 2.5. Poprawa jakości 
środowiska miejskiego 

Typ projektu: Rozwój 
terenów zieleni w 
miastach i ich 
obszarach 
funkcjonalnych 

Kryteria 
merytoryczne I 
stopnia Nr 1. 
Powierzchnia 
terenu objętego 
projektem 

WAGA 1 

MAX. PUNKTACJA 8 

WAGA 2 

MAX. PUNKTACJA 16 

Wzmocnienie preferencji dla 
bardziej efektywnych ekologicznie 
większych projektów spośród 
projektów małych. Nawet niewielkie 
zwiększenie powierzchni terenu 
objętego projektem powoduje duży 
wzrostpozytywnego oddziaływania 
terenów zieleni. Nie zawsze duża 
powierzchnia objęta projektem 
oznacza wyższe koszty, większe 
trudności i dłuższy czas jego 
wykonania. 

6 2.5. Poprawa jakości 
środowiska miejskiego 

Typ projektu: Rozwój 
terenów zieleni w 
miastach i ich 
obszarach 
funkcjonalnych 

Kryteria 
merytoryczne I 
stopnia Nr 3. 
Wpływ projektu na 
zwiększenie 
powierzchni 
terenów zieleni 

ZASADY OCENY KRYTERIUM  

8 p. ≥ 80%;  

6 p. ≥ 40 % i < 80%; 

4 p. ≥ 20% i < 40%; 

2 p. ≥ 10% i < 20%; 

0 p. < 10%. 

 

MAX. PUNKTACJA 16 

ZASADY OCENY KRYTERIUM  

6 p. ≥ 40 %; 

4 p. ≥ 20% i < 40%; 

2 p. ≥ 10% i < 20%; 

0 p. < 10%. 

 

MAX. PUNKTACJA 12 

Dostosowanie preferencji do 
krótkiego okresu kwalifikowalności 
perspektywy finansowej, jaki 
pozostał, w którym tworzenie 
dużych nowych terenów zieleni nie 
jest możliwe wobec prawnych i 
inwestycyjnych uwarunkowań 
takiego procesu, zajmującego kilka 
lat. 

7 2.5. Poprawa jakości 
środowiska miejskiego 

Typ projektu: Rozwój 
terenów zieleni w 
miastach i ich 
obszarach 
funkcjonalnych 

Kryteria 
merytoryczne I 
stopnia Nr 4. 
Wpływ projektu na 
zapobieganie i 
powstrzymanie  
ruchów masowych 
ziemi 

ZASADY OCENY KRYTERIUM  

2 p. 

 

MAX. PUNKTACJA 2 

ZASADY OCENY KRYTERIUM  

1 p. 

 

MAX. PUNKTACJA 1 

Dostosowanie preferencji do 
małych projektów, trwających 
poniżej 2 lat, nie obejmujących 
niestabilnych powierzchni terenu. 
Zazwyczaj zatrzymanie osuwisk 
wymaga większych nakładów i 
dłuższego czasu na rozpoznanie, 
opracowanie metody i realizację. 
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8 2.5. Poprawa jakości 
środowiska miejskiego 

Typ projektu: Rozwój 
terenów zieleni w 
miastach i ich 
obszarach 
funkcjonalnych 

Kryteria 
merytoryczne I 
stopnia Nr 7. 
Lokalizacja w 
strefie, dla której 
notuje się 
przekroczenia 
dopuszczalnych 
norm jakości 
powietrza – 
zgodnie z wynikami 
klasyfikacji stref, 
przeprowadzonej w 
ramach 
wojewódzkiej 
rocznej oceny 
jakości powietrza 
za rok poprzedni, 
wykonanej przez 
wojewódzki 
inspektorat ochrony 
środowiska 

WAGA 1 

MAX. PUNKTACJA 6 

WAGA 2 

MAX. PUNKTACJA 12 

Podniesienie preferencji dla 
projektów poprawiających jakość 
powietrza w strefach najbardziej 
tego potrzebujących wobec 
narastających problemów 
zdrowotnych, szczególnie 
związanych z drogami 
oddechowymi po COVID-19. 

9 2.5. Poprawa jakości 
środowiska miejskiego 

Typ projektu: Rozwój 
terenów zieleni w 
miastach i ich 
obszarach 
funkcjonalnych 

Kryteria 
merytoryczne I 
stopnia Nr 8. 
Projekt 
zlokalizowany na 
obszarze  strefy dla 
której obowiązuje 
Program ochrony 
powietrza.  

WAGA 1 

MAX. PUNKTACJA 2 

WAGA 2 

MAX. PUNKTACJA 4 

Podniesienie preferencji dla 
projektów poprawiających jakość 
powietrza w strefach najbardziej 
tego potrzebujących, jak wyżej i dla 
których samorządy zaktywizowały 
się poprzez przyjęcie Programu 
ochrony powietrza. 



Załącznik do Uchwały  nr  5/2022 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia        
w sprawie przyjęcia zmiany sektorowych kryteriów wyboru w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

5 

 

10 2.5. Poprawa jakości 
środowiska miejskiego 

Typ projektu: Rozwój 
terenów zieleni w 
miastach i ich 
obszarach 
funkcjonalnych 

Kryteria 
merytoryczne I 
stopnia Nr 9. 
Przygotowanie 
projektu - gotowość 
do realizacji 
inwestycji. 

OPIS KRYTERIUM  

a) przygotowanie instytucjonalne 
do wdrażania; 

b) wartość kontraktów 
posiadających dokumentację 
przetargową w stosunku do 
całkowitej wartości projektu; 

c) posiadanie decyzji 
administracyjnych 
warunkujących rozpoczęcie 
realizacji projektu (o ile istnieje 
obowiązek uzyskania konkretnej 
decyzji) np.: decyzji 
uzgadniającej warunki 
rekultywacji lub decyzji 
ustalającej plan remediacji lub 
pozwolenia na budowę (jeśli 
dotyczy).  

ZASADY OCENY KRYTERIUM  

Przyznane punkty w ramach 
podkryteriów a) – c) sumują się 
(max. 11 p.). 

a) powołanie jednostki 
realizującej projekt lub 
powierzenie koordynacji projektu 
istniejącej komórce 
organizacyjnej: 

2 p. – tak; 

b) zaokrąglając do pełnego 
procenta: 

OPIS KRYTERIUM  

a) przygotowanie instytucjonalne do 
wdrażania; 

b) posiadanie decyzji 
administracyjnych warunkujących 
rozpoczęcie realizacji projektu (o ile 
istnieje obowiązek uzyskania 
konkretnej decyzji) np.: decyzji 
uzgadniającej warunki rekultywacji 
lub decyzji ustalającej plan 
remediacji lub pozwolenia na 
budowę (jeśli dotyczy).  

ZASADY OCENY KRYTERIUM  

Przyznane punkty w ramach 
podkryteriów a) – b) sumują się 
(max. 5 p.). 

a) powołanie jednostki realizującej 
projekt lub powierzenie koordynacji 
projektu istniejącej komórce 
organizacyjnej: 

2 p. – tak; 

b) Wnioskodawca posiada 
niezbędne decyzje administracyjne 
lub brak jest potrzeby uzyskiwania 
ww. decyzji 

3 p. – tak. 

MAX. PUNKTACJA 5 

Dostosowanie zakresu kryteriów do 
małych projektów, trwających 
poniżej 2 lat, nie wymagających 
długotrwałych procedur zamówień 
publicznych. Długie procedury 
zamówień publicznych występują 
przy wysokich kosztach inwestycji. 
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6 p. – 86 % – 100 %; 

4 p. – 71 % – 85 %; 

3 p. – 56 % – 70 %; 

2 p. – 40 % – 55 %; 

c) Wnioskodawca posiada 
niezbędne decyzje 
administracyjne lub brak jest 
potrzeby uzyskiwania ww. 
decyzji 

3 p. – tak. 

MAX. PUNKTACJA 11 

11 2.5. Poprawa jakości 
środowiska miejskiego 

Typ projektu: Rozwój 
terenów zieleni w 
miastach i ich 
obszarach 
funkcjonalnych 

Kryteria 
merytoryczne I 
stopnia Nr 10. 
Zgodność projektu 
z miejscowym 
planem 
zagospodarowania 
przestrzennego. 

WAGA 2 

MAX. PUNKTACJA 4 

WAGA 1 

MAX. PUNKTACJA 2 

Dostosowanie kryteriów do zakresu 
projektów realizowanych także 
obszarach funkcjonalnych miast, 
ale istotnych dla mieszkańców 
miast. Obszary te częściej nie mają 
miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
szczególnie na obszarach 
pokrytych zielenią, a które 
jednocześnie dostarczają istotnych 
usług ekosystemowch dla 
mieszkańców miast i sposób 
zagospodarowania jest tam 
utrwalony innym przepisami. 

12 2.5. Poprawa jakości 
środowiska miejskiego 

Typ projektu: Rozwój 
terenów zieleni w 
miastach i ich 

Kryteria 
merytoryczne I 
stopnia, 
podsumowanie 
tabeli: Maksymalna 

71 74 Nowa suma punktów. 
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obszarach 
funkcjonalnych 

liczba punktów 

 


