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Nr 

Nr działania/ 

typ/ podtyp 

projektu 

Kryterium Obecny zapis Propozycja zmian Uzasadnienie 

1. 

Kryteria 
horyzontalne 

Kryterium 
merytoryczne 
I stopnia nr 3 
Projekt jest 

zgodny z 

lokalnym 

programem 

rewitalizacji 

Opis kryterium: 

Projekt stanowi element spójnej koncepcji 

inwestycyjnej zmierzającej do 

kompleksowej rewitalizacji obszaru 

wyznaczonego w lokalnym programie 

rewitalizacji zgodnie z wytycznymi 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 

zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych 2014-2020  

Zasady oceny: 

1 pkt – w dokumentacji wykazano, że 

projekt stanowi element spójnej koncepcji 

inwestycyjnej zmierzającej do 

kompleksowej rewitalizacji obszaru 

wyznaczonego w lokalnym programie 

rewitalizacji. 

Opis kryterium: 

Projekt stanowi element spójnej koncepcji 

inwestycyjnej zmierzającej do kompleksowej 

rewitalizacji obszaru wyznaczonego w 

lokalnym programie rewitalizacji zgodnie z 

wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych 2014-2020 lub projekt znajduje 

się w obszarze rewitalizacji wyznaczonym w 

uchwale Rady Miasta, zgodnie z art. 3 ust. 1 

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji. 

Zasady oceny: 

1 pkt – w dokumentacji wykazano, że projekt 

stanowi element spójnej koncepcji 

inwestycyjnej zmierzającej do kompleksowej 

rewitalizacji obszaru wyznaczonego w 

lokalnym programie rewitalizacji lub projekt 

znajduje się w obszarze rewitalizacji 

wyznaczonym w uchwale Rady Miasta, 

zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji. 

Autokorekta IZ PO IiŚ związana z 
aktualizacją nazwy wytycznych. 

Dodatkowo uwzględniono 
doprecyzowanie zgłoszone przez 
Związek Województw RP. 

 

2. 
Kryteria 
horyzontalne 

Kryterium 
merytoryczne 
II stopnia nr 8 

Sprawdzane jest, czy projekt został 

przygotowany (albo jest przygotowywany i 

właściwa instytucja jest w stanie na 

Sprawdzane jest, czy projekt został 

przygotowany (albo jest przygotowywany i 

właściwa instytucja jest w stanie na bieżąco 

Ze względu na sygnalizowane 
Ministerstwu Rozwoju  trudności 
w stosowaniu Wytycznych w 
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Zgodność 

projektu z 

wymaganiami 

prawa 

dotyczącego 

ochrony 

środowiska. 

bieżąco weryfikować poprawność dalszych 

działań w tym zakresie) zgodnie z prawem 

dotyczącym ochrony środowiska, w tym: 

-nustawą z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 

2013 r. poz. 1235 z późn.zm); 

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. 

poz. 1232 z poźn.zm); 

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 

627 z późn.zm); 

- ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z 

późn.zm). 

Weryfikacji podlega pełna dokumentacja, 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięć współfinansowanych z 

krajowych lub regionalnych programów 

operacyjnych [przypis: Dokument 

dostępny jest na stronie internetowej pod 

adresem: http://www.mir.gov.pl] 

weryfikować poprawność dalszych działań w 

tym zakresie) zgodnie z prawem dotyczącym 

ochrony środowiska, w tym: 

- ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z 

późn.zm); 

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 

1232 z poźn.zm); 

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z 

późn.zm); 

- ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

(t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn.zm). 

Weryfikacji podlega pełna dokumentacja, 
zgodnie z regulaminem konkursu lub 
wezwaniem do złożenia wniosku o 
dofinansowanie dla projektu 
pozakonkursowego. 

zakresie postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedsięwzięć 

współfinansowanych z krajowych 

lub regionalnych programów 

operacyjnych podjęto decyzję o 
uchyleniu tego dokumentu. 

Poza tym, mając na uwadze, że 
kwestia zapewnienia zgodności 
projektów wybieranych do 
dofinansowania z przepisami o 
ochronie środowiska jest 
wystarczająco precyzyjnie 
uregulowana w aktach prawa 
powszechnie obowiązującego 
(zob. przykładowo art. 6, art. 8, 
art. 96 ust. 7 lit. a, art. 101 lit. f, 
art. 125 ust. 3 lit. a pkt iii 
rozporządzenia 1303/2013) nie ma 
potrzeby – w obecnym stanie 
prawnym – ujmowania tej 
problematyki w wytycznych 
ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego. 

Przyjęcie nowych rozwiązań w 
przedmiotowym obszarze 
umożliwi instytucjom 
pośredniczącym oraz wdrażającym 
swobodniejsze ukształtowanie 
wymagań w tym zakresie.  

 


