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Nr Nr działania/ 
poddziałania

Nr i nazwa 
kryterium

Zapis w wersji 
obowiązującej

Zapis w nowej wersji Rodzaj 
zmiany/Uzasadnienie

1 Osie priorytetowe I – IX Horyzontalne kryteria 
merytoryczne II stopnia

Horyzontalne kryteria merytoryczne II 
stopnia

5 Nie dotyczy projektów  w sektorze 
transportu, typu prace 
przygotowawcze dla projektów 
infrastrukturalnych.

Horyzontalne kryteria merytoryczne II 
stopnia

5 Nie dotyczy projektów  w sektorze 
transportu, typu prace 
przygotowawcze dla projektów 
infrastrukturalnych.

Uogólnienie brzmienia przypisu 
z uwagi na to, że projekty 
przygotowawcze występują, 
oprócz sektora transportu, 
także w sektorze energetyki i 
środowiska.

2 Osie priorytetowe I – IX Horyzontalne kryteria 
merytoryczne II stopnia

Kryterium nr 9: Trwałość 
projektu

Sprawdzane jest zachowanie przez 
projekt (operację) zasady trwałości, 
zgodnie z art. 71 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

1. Czy w przypadku operacji 
obejmującej inwestycje w 
infrastrukturę lub inwestycje 
produkcyjne wnioskodawca oraz 
podmiot kontrolujący wnioskodawcę 
(właściciel/właściciele wnioskodawcy) 
złożyli oświadczenie, w którym 
zobowiązali się, że w okresie 5 lat 
(okres może zostać skrócony do 3 lat 
w przypadkach utrzymania inwestycji 
lub miejsc pracy stworzonych przez 
MŚP) od płatności końcowej lub w 
okresie wynikającym ze znajdujących 
zastosowanie w danym przypadku 
przepisów o pomocy publicznej:

− wnioskodawca nie zaprzestanie 
działalności produkcyjnej lub nie 
przeniesie jej poza obszar objęty 
programem;

− nie dojdzie do zmiany własności 
elementu infrastruktury, która 
przyniesie przedsiębiorstwu lub 
podmiotowi publicznemu nienależne 
korzyści;

− nie dojdzie do istotnej zmiany 
wpływającej na charakter operacji, jej 
cele lub warunki wdrażania, która 
mogłaby doprowadzić do naruszenia 
jej pierwotnych celów.

Sprawdzane jest zachowanie przez 
projekt (operację) zasady trwałości, 
zgodnie z art. 71 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r.

1. Czy w przypadku operacji 
obejmującej inwestycje w 
infrastrukturę lub inwestycje 
produkcyjne wnioskodawca oraz 
podmiot kontrolujący wnioskodawcę 
(właściciel/właściciele wnioskodawcy) 
złożyli oświadczenie, w którym 
zobowiązali się, że w okresie 5 lat 
(okres może zostać skrócony do 3 lat 
w przypadkach utrzymania inwestycji 
lub miejsc pracy stworzonych przez 
MŚP) od płatności końcowej1 lub w 
okresie wynikającym ze znajdujących 
zastosowanie w danym przypadku 
przepisów o pomocy publicznej:

− wnioskodawca nie zaprzestanie 
działalności produkcyjnej lub nie 
przeniesie jej poza obszar objęty 
programem;

− nie dojdzie do zmiany własności 
elementu infrastruktury, która 
przyniesie przedsiębiorstwu lub 
podmiotowi publicznemu nienależne 
korzyści;

− nie dojdzie do istotnej zmiany 
wpływającej na charakter operacji, jej 
cele lub warunki wdrażania, która 
mogłaby doprowadzić do naruszenia 

W toku prowadzonego procesu 
monitorowania stanu 
przygotowania projektów 
inwestycyjnych w sektorze 
transportu zidentyfikowane 
zostały duże projekty, których 
zakończenie i rozliczenie 
wykracza poza 2023 rok. 
Zaproponowana zmiana 
(dodanie przypisu) ma na celu 
umożliwienie spełnienia 
kryterium merytorycznego II 
stopnia poprzez 
doprecyzowanie brzmienia 
opisu kryterium w odniesieniu 
do tej sytuacji.

Z uwagi na typ kryterium 
(kryterium horyzontalne mające 
zastosowanie do wszystkich 
osi), przedmiotowa zmiana 
obejmie wszystkie osie (w 
przypadku braku projektów 
fazowanych w danej osi, 
przypis nie będzie miał 
zastosowania).
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2. Czy w przypadku operacji 
obejmującej inwestycje w 
infrastrukturę lub inwestycje 
produkcyjne wnioskodawca nie 
będący małym lub średnim 
przedsiębiorstwem oraz podmiot 
kontrolujący wnioskodawcę (właściciel/ 
właściciele wnioskodawcy) złożyli 
oświadczenie, w którym zobowiązali 
się, że w okresie 10 lat od płatności 
końcowej lub w okresie wynikającym 
ze znajdujących zastosowanie w 
danym przypadku przepisów o 
pomocy publicznej, nie dojdzie do 
przeniesienie działalności 
produkcyjnej, której dotyczyło 
dofinansowanie, poza obszar UE?

jej pierwotnych celów.

2. Czy w przypadku operacji 
obejmującej inwestycje w 
infrastrukturę lub inwestycje 
produkcyjne wnioskodawca nie 
będący małym lub średnim 
przedsiębiorstwem oraz podmiot 
kontrolujący wnioskodawcę 
(właściciel/ właściciele wnioskodawcy) 
złożyli oświadczenie, w którym 
zobowiązali się, że w okresie 10 lat od 
płatności końcowej2 lub w okresie 
wynikającym ze znajdujących 
zastosowanie w danym przypadku 
przepisów o pomocy publicznej, nie 
dojdzie do przeniesienie działalności 
produkcyjnej, której dotyczyło 
dofinansowanie, poza obszar UE?

1 W przypadku dużych projektów , 
realizowanych w etapach  dotyczy 
płatności końcowej w ramach 
ostatniego etapu.

2 W przypadku dużych projektów , 
realizowanych w etapach  dotyczy 
płatności końcowej w ramach 
ostatniego etapu.
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