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Nr 
Nr działania/ typ 

projektu 
Kryterium Obecny zapis Propozycja zmian Uzasadnienie 

1.  

Horyzontalne 
kryterium 
merytoryczne II 
stopnia  

Kryterium nr 10 

Zasada równości 
szans i 
niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla 
osób z 
niepełnosprawnościami 

Brak zapisu Do opisu kryterium proponuje się dodanie 
następującego zapisu: 

„Wnioskodawca wykazał że projekt będzie miał 
pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z 
niepełnoprawnościami. Przez pozytywny wpływ 
należy rozumieć zapewnienie dostępności 
infrastruktury, transportu, towarów, usług, 
technologii i systemów informacyjno-
komunikacyjnych oraz wszelkich innych 
produktów projektów (które nie zostały uznane 
za neutralne) dla wszystkich ich użytkowników, 
zgodnie ze standardami dostępności, 
stanowiącymi załącznik do Wytycznych w 
zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020. 

Przypis dolny: 

Ma zastosowanie dla naborów ogłoszonych  po 
wejściu w życie Wytycznych w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” 

Zmiana opisu kryterium ma 
związek z trwającym aktualnie 
procesem zmiany horyzontalnych 
Wytycznych w zakresie realizacji 
zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020, 
których częścią jest załącznik nr 2 
dotyczący standardów 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami w 
poszczególnych obszarach 
interwencji funduszy UE, w tym 
w obszarze transportowym oraz 
architektonicznym.  



Załącznik do Uchwały nr 6/2018 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 26 marca 2018 r.  
w sprawie zmiany horyzontalnych kryteriów merytorycznych II stopnia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  

 2/3 

2.  

Horyzontalne 
kryterium 
merytoryczne II 
stopnia 

Kryterium nr 8 
Zgodność projektu z 
wymaganiami prawa 
dotyczącego ochrony 
środowiska. 

 

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 

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 

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 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 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z 
późn.zm), 

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

 

Aktualizacja zapisów związana z 
wejściem w życie nowej ustawy 
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końca 2017 roku. 

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

 

 


