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N
r 

Nr działania/ typ 
projektu 

Kryterium Obecny zapis Propozycja zmian Uzasadnienie 

1.  

Kryteria 
horyzontalne 

Preambuła Niezależnie od trybu wyboru projektu projekty 
oceniane są: 

 kryteriami formalnymi - ocena 
zerojedynkowa, niespełnienie kryterium 
powoduje wykluczenie projektu z (dalszej) 
oceny, oraz  

 kryteriami merytorycznymi, 

Niezależnie od trybu wyboru projektu projekty 
oceniane są: 

 kryteriami formalnymi - ocena zerojedynkowa, 
niespełnienie kryterium powoduje wykluczenie 
projektu z (dalszej) oceny, oraz  

 kryteriami merytorycznymi, 

Przypis dolny: 

za wyjątkiem X Osi Pomoc techniczna, gdzie nie 
stosuje się podziału kryteriów. 

Dostosowanie treści preambuły 
wprowadzonej zmiany w zakresie 
Pomocy technicznej związanej z 
rezygnacją z podziału kryteriów na 
formalne oraz merytoryczne. 

2.  

Kryteria 
horyzontalne 

Preambuła Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej  
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. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej  w razie 
stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków w 
zakresie warunków formalnych odnoszących się 
do kompletności, formy i terminu złożenia 
wniosku o dofinansowanie, właściwa instytucja 

wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w 
wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni i nie 
dłuższym niż 21 dni, pod rygorem pozostawienia 

wniosku bez rozpatrzenia.  

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy w razie 
stwierdzenia oczywistej omyłki (np. błąd 
rachunkowy, błąd pisarski) we wniosku o 
dofinansowanie projektu właściwa instytucja 
poprawia tę omyłkę z urzędu, informując o tym 
wnioskodawcę, albo wzywa wnioskodawcę do 
poprawienia oczywistej omyłki w wyznaczonym 
terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 
21 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez 
rozpatrzenia 

W ramach POIiŚ, przewiduje się możliwość 
poprawy projektów na etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru. Zgodnie z art. 45 ust 3, na 

Dostosowanie i uzupełnienie treści 
preambuły wynikające z zapisów 
znowelizowanej ustawy 
wdrożeniowej w odniesieniu do 
warunków formalnych oraz 
możliwości ich poprawy, a także 
poprawy lub uzupełnienie projektu 
na etapie oceny kryteriami.    
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wezwanie instytucji, wnioskodawca może 
uzupełnić lub poprawić projekt w części 
dotyczącej spełnienia kryteriów wyboru w 
zakresie określonym w regulaminie konkursu lub 
wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie 
dla projektów w trybie pozakonkursowym. 

Instytucja organizująca konkurs szczegółowo określa 
w regulaminie konkursu sposób i tryb 
uzupełniania/modyfikacji wniosku aplikacyjnego na 
etapie jego oceny, z zastrzeżeniem, że modyfikacja 
ta nie spowoduje nierównego traktowania 
wnioskodawców. 

3.  

Horyzontalne 
kryteria 
formalne 

Kryterium nr 1  

Wniosek złożony 
w terminie 

Nazwa kryterium 

Wniosek złożony w terminie. 

Opis kryterium 

Termin składania wniosków, w przypadku 
projektów konkursowych podany jest w 
ogłoszeniu o konkursie. Datę złożenia wniosku 
dla projektów wybieranych w trybie 
pozakonkursowym określa IP/IW indywidualnie 
dla każdego projektu w wezwaniu do złożenia 
wniosku o dofinansowanie (o którym mowa w 
art. 48 ust 1 ustawy wdrożeniowej). 

Uchylenie kryterium i przeniesienie do warunków 
formalnych 

Dostosowanie do zapisów ustawy 
wdrożeniowej (z uwzględnieniem 
definicji warunków formalnych 
zawartej art. 2 pkt 27a ustawy).  

4.  

Horyzontalne 
kryteria 
formalne 

Kryterium nr 2  

Wniosek 
sporządzono na 
obowiązującym 
formularzu 

 

Nazwa kryterium  

Wniosek sporządzono na obowiązującym 
formularzu 

Opis kryterium  

Formularz wniosku dostępny jest na stronach 
internetowych instytucji organizujących nabór 
wniosków, do których odwołanie zawiera się w 
ogłoszeniu o naborze projektów lub w 
wezwaniu do złożenia wniosku o 
dofinansowanie. Formularz dotyczący 
projektów pomocy technicznej dystrybuowany 

Uchylenie kryterium i przeniesienie do warunków 
formalnych 

Dostosowanie do zapisów ustawy 
wdrożeniowej (z uwzględnieniem 
definicji warunków formalnych 
zawartej art. 2 pkt 27a ustawy). 
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będzie indywidualnie do potencjalnych 
beneficjentów (wnioskodawców). 

5.  

Horyzontalne 
kryteria 
formalne 

Kryterium nr 3  

Wniosek 
wypełniony jest w 
języku polskim. 

 

Nazwa kryterium 

Wniosek wypełniony jest w języku polskim. 

Opis kryterium 

Informacje w treści wniosku spełniają wymogi 
ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku 
polskim. Tytuł i opis projektu w jasny i nie 
budzący wątpliwości sposób powinien 
obrazować faktyczne zadanie lub realizację 
pewnego etapu większego przedsięwzięcia, 
które zostanie w określonych ramach 
zrealizowane. 

Uchylenie kryterium i przeniesienie do warunków 
formalnych 

Dostosowanie do zapisów ustawy 
wdrożeniowej (z uwzględnieniem 
definicji warunków formalnych 
zawartej art. 2 pkt 27a ustawy). 

6.  

Horyzontalne 
kryteria 
formalne 

Kryterium nr 5  

Kompletność 
dokumentacji 
aplikacyjnej: 
wniosku i 
załączników 

Nazwa kryterium 

Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: 
wniosku i załączników. 

Opis kryterium 

Rodzaj załączników do wniosku o 
dofinansowanie i zakres informacji 
wymaganych w dokumentacji aplikacyjnej dla 
projektów wybieranych: 

- w trybie konkursowym zawarty jest w 
ogłoszeniu o konkursie.  

- w trybie pozakonkursowym określa instytucja 
przyjmująca wniosek. 

Kryterium nie ma zastosowania do braków 
formalnych lub oczywistych omyłek, o których 
mowa w art. 43 ustawy wdrożeniowej, zgodnie 
z którym właściwa instytucja wzywa 
wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub 
poprawienia w nim oczywistej omyłki w 
wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, 

Uchylenie kryterium i przeniesienie do warunków 
formalnych 

Dostosowanie do zapisów ustawy 
wdrożeniowej (z uwzględnieniem 
definicji warunków formalnych 
zawartej art. 2 pkt 27a ustawy). 
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pod rygorem pozostawienia wniosku bez 
rozpatrzenia 

Załączniki do wniosku są ważne i zgodne z 
odpowiednimi polskimi oraz unijnymi 
przepisami, szczególnie jeśli chodzi o przepisy 
o ochronie środowiska, przepisy ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

7.  

Horyzontalne 
kryteria 
formalne 

Kryterium nr 10 

Projekt nie został 
usunięty wcześniej 
z wykazu 
projektów 
zidentyfikowanych, 
stanowiących zał. 
nr 5 do SZOOP 

Zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi w 
zakresie system wyboru projektów, w 
przypadku projektów w trybie 
pozakonkursowym, nie ma możliwości wyboru 
do dofinansowania w trybie pozakonkursowym 
projektu, który został usunięty wcześniej z 
wykazu projektów zidentyfikowanych. 

Zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi w zakresie 
system wyboru projektów, w przypadku projektów w 
trybie pozakonkursowym, nie ma możliwości wyboru 
do dofinansowania w trybie pozakonkursowym 
projektu, który został usunięty wcześniej z wykazu 
projektów zidentyfikowanych. 

Dostosowanie do zapisów ustawy 
wdrożeniowej (usunięcie pojęcia 
„Wytyczne horyzontalne”). 

8.  

Horyzontalne 
kryteria 
formalne 

Kryterium nr 11 

Brak podwójnego 
finansowania 

W ramach tego kryterium weryfikowane 
będzie, czy beneficjent przedłożył jako 
załącznik do wniosku o dofinansowanie 
oświadczenie o braku podwójnego 
finansowania, wynikające z „Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020”. 

W ramach tego kryterium weryfikowane będzie, czy 
Wnioskodawca przedłożył jako załącznik do wniosku 

o dofinansowanie oświadczenie o braku podwójnego 
finansowania, wynikające z zakazu podwójnego 
finansowania, o którym mowa w „Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 

Zmiana doprecyzowująca 

9.  

Horyzontalne 
kryteria 
merytoryczne 
I stopnia 

Kryteria nr 3 

Projekt jest 
zgodny z lokalnym 
programem 
rewitalizacji 

Opis kryterium 

 „(…) 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” 

Opis kryterium  
 
„ (…) projekt znajduje się w obszarze rewitalizacji 
wyznaczonym w uchwale Rady Miasta na podstawie 
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 
rewitalizacji. 

 

Zmiana aktualizująca, 
uwzględniająca uwagę NFOŚiGW 
na etapie konsultacji 
 
Przywołanie właściwego artykułu z 
ustawy o rewitalizacji. 
Art. 8 ust. 1: W przypadku gdy gmina 
zamierza realizować zadania 
własne, o których mowa w art. 3 ust. 
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1, rada gminy wyznacza, w drodze 
uchwały, z własnej inicjatywy albo na 
wniosek wójta, burmistrza albo 
prezydenta miasta, obszar 
zdegradowany i obszar rewitalizacji. 

10.  

Horyzontalne 
kryteria 
merytoryczne 
II stopnia 

Kryterium nr 1 

Kompletność 
dokumentacji 
aplikacyjnej: 
wniosku i 
załączników. 

 

Nazwa kryterium 

Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: 
wniosku i załączników. 

Opis kryterium 

Zakres wymaganych załączników projektów 
konkursowych zawarty jest w ogłoszeniu o 
konkursie. W przypadku projektów 
wybieranych w trybie pozakonkursowym 
zestawienie wymaganych dokumentów określa 
instytucja przyjmująca wniosek. W ramach 
kryterium oceniana będzie również zgodność 
zapisów wniosku z wymogami instrukcji do 
wypełnienia formularza wniosku o 
dofinansowanie. Aktualna instrukcja do 
wypełnienia wniosku jest dostępna wraz z 
regulaminem konkursu bądź wskazana przez 
właściwą instytucje (dla projektów wybieranych 
w trybie pozakonkursowym). 

Kryterium nie ma zastosowania do braków 
formalnych lub oczywistych omyłek, o których 
mowa w art. 43 ustawy wdrożeniowej, zgodnie 
z którym 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. 

Uchylenie kryterium i przeniesienie do warunków 
formalnych 

Dostosowanie do zapisów ustawy 
wdrożeniowej (z uwzględnieniem 
definicji warunków formalnych 
zawartej art. 2 pkt 27a ustawy). 

11.  

Horyzontalne 
kryteria 
merytoryczne 
II stopnia 

Kryterium nr 3 

Poprawność 
identyfikacji i 
przypisania 

Sprawdzana jest potencjalna kwalifikowalność 
wydatków planowanych do poniesienia na 
podstawie informacji zawartych we wniosku o 
dofinansowanie, czyli poprawność przypisania 

Sprawdzana jest potencjalna kwalifikowalność 
wydatków planowanych do poniesienia na podstawie 
informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, 
czyli poprawność przypisania wydatków do wydatków 

Dostosowanie do zapisów ustawy 
wdrożeniowej, związanej ze 
zniesieniem wytycznych 
programowych.  
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wydatków projektu 
z punktu widzenia 
ich 
kwalifikowalności 

wydatków do wydatków kwalifikowalnych 
zgodnie z zasadami zawartymi w „Wytycznych 
w zakresie kwalifikowania wydatków …”. 
Ponadto weryfikowany jest sposób opisu 
wydatków kwalifikowalnych pod kątem 
uzasadnienia włączenia do wydatków 
kwalifikowalnych tych wydatków, dla których, 
zgodnie z Wytycznymi , warunkiem 
koniecznym dla ich uznania za kwalifikowalne 
jest ich wskazanie we wniosku o 
dofinansowanie i w umowie o dofinansowanie. 

kwalifikowalnych zgodnie z zasadami zawartymi w 
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020”. Ponadto weryfikowany jest sposób opisu 

wydatków kwalifikowalnych pod kątem uzasadnienia 
włączenia do wydatków kwalifikowalnych tych 
wydatków, dla których, zgodnie z ww. Wytycznymi 
lub SzOOP, warunkiem koniecznym dla ich uznania 

za kwalifikowalne jest ich wskazanie we wniosku o 
dofinansowanie i w umowie o dofinansowanie. 

12.  

Horyzontalne 
kryteria 
merytoryczne 
II stopnia 

Kryterium nr 5 

Gotowość 
organizacyjno-
instytucjonalna 
projektu w 
obszarze 
zawierania umów. 

W przypadku umów zawieranych zgodnie z 
ustawą Prawo zamówień publicznych, 
zgodność z zasadami obowiązującymi w 
ramach POIiŚ jest zapewniona przez działanie 
zgodnie z tą ustawą. W przypadku umów, do 
których nie stosuje się ustawy Prawo 
zamówień publicznych potencjalny beneficjent 
(wnioskodawca) powinien przedstawić 
wewnętrzne procedury uwzględniające zasady 
zawierania umów określone w „Wytycznych w 
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
POIiŚ 2014-2020” . Kryterium spełnione jest w 
przypadku, gdy potencjalny beneficjent 
(wnioskodawca) przedstawi procedury (własne 
i podmiotów, o których mowa w zdaniu 
pierwszym) wymagane zgodnie z kryterium, 
które są zgodne z zasadami obowiązującymi w 
POIiŚ. 

W przypadku umów zawieranych zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych, zgodność z zasadami 
obowiązującymi w ramach POIiŚ jest zapewniona 
przez działanie zgodnie z tą ustawą. W przypadku 
umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo 
zamówień publicznych potencjalny beneficjent 
(wnioskodawca) powinien przedstawić wewnętrzne 
procedury uwzględniające zasady zawierania umów 
określone w „Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” . Kryterium 

spełnione jest w przypadku, gdy potencjalny 
beneficjent (wnioskodawca) przedstawi procedury 
(własne i podmiotów, o których mowa w zdaniu 
pierwszym) wymagane zgodnie z kryterium, które są 
zgodne z zasadami obowiązującymi w POIiŚ. 

Dostosowanie do zapisów ustawy 
wdrożeniowej, związanej ze 
zniesieniem wytycznych 
programowych. 

13.  

Horyzontalne 
kryteria 
merytoryczne 
II stopnia 

Kryterium nr 8 

Zgodność projektu 
z wymaganiami 
prawa 
dotyczącego 
ochrony 
środowiska. 

Opis kryterium 
Sprawdzane jest, czy projekt został 
przygotowany (albo jest przygotowywany i 
właściwa instytucja jest w stanie na bieżąco 
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 

Opis kryterium  
Sprawdzane jest, czy projekt został przygotowany 
(albo jest przygotowywany i właściwa instytucja jest w 
stanie na bieżąco 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 

Zmiana aktualizująca, 
uwzględniająca uwagę MŚ na etapie 
konsultacji 
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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. 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z 
późn.zm); 

 
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z poźn.zm); 

 
- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn.zm); 

 
- ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 z późn.zm). 
UWAGA: Obowiązuje tylko do końca 2017 roku. 
 

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

14.  

Wszystkie 
kryteria osi I-
IX 

Opis kryteriów  Dodano akapit: 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 

 

Zgodnie z przedstawioną przez IK 
UP interpretacją art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej, możliwość 
uzupełnienia lub poprawy projektu w 
części dotyczącej spełnienia 
kryteriów wyboru projektów jest 
uwarunkowana umieszczeniem w 
opisie danego kryterium stosownego 
zapisu. W ramach POIiŚ planuje się 
wprowadzenie horyzontalnego 
podejścia w kwestii możliwości 
modyfikacji projektu w zakresie 
spełnienia kryteriów, przy czym 
szczegółowy zakres, sposób i tryb 
uzupełnia/modyfikacji uregulowane 
zostaną w regulaminach 
naboru/wezwaniach do złożenia 
wniosku o dofinansowanie dla 
projektów pozakonkursowych.  

 


