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Program na lata 2007-2013 (15)

bud Ŝet całego programu: 36,3 mld euro
dofinansowanie z UE: ponad 27,8 mld euro, w tym:

- środki Funduszu Spójno ści: ponad 21,5 mld euro
- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: ponad 

6,3 mld euro

środki krajowe: ponad 8,5 mld euro

15 osi priorytetowych
w tym 5 osi środowiskowych - ok. 5 mld euro 
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Oś I-V sektor środowiska – Ministerstwo Środowiska

Oś VI-VIII sektor transportu – Ministerstwo Infrastruktury

Oś IX – X sektor energetyczny – Ministerstwo Gospodarki

Oś XI      sektor kultura i ochrony dziedzictwa kulturowego   
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Oś XII     sektor ochrony zdrowia – Ministerstwo Zdrowia

Oś XIII      sektor infrastruktury szkolnictwa wyŜszego –
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego

Sektory w priorytetach Sektory w priorytetach 
PO Infrastruktura i PO Infrastruktura i ŚŚrodowiskorodowisko
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I – Gospodarka wodno – ściekowa

II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni 
ziemi

III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie 
zagro Ŝeniom środowiska

IV – Przedsi ęwzięcia dostosowuj ące  
przedsi ębiorstwa do wymogów ochrony  
środowiska

V – Ochrona przyrody i kształtowanie postaw 
ekologicznych
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Gospodarka wodno-
ściekowa

2 784 mln EUR
58%

Gospodarka 
odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi

1 216 mln EUR
25%

Zarządzanie zasobami 
i przeciwdziałanie 

zagroŜeniom 
środowiska

557 mln EUR
11% Ochrona przyrody i 

kształtowanie postaw 
ekologicznych
90 mln EUR

2%

Wsparcie dla 
przedsiębiorstw
200 mln EUR 

4%

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko -
środowiskowe osie priorytetowe

Łącznie ok. 5 mld euro na środowisko
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II II –– Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemiGospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Finansowanie:

1 215 mln euro z Funduszu Spójno ści 

≈≈≈≈ ok. 4 mld PLN (1 EUR = 3.23 PLN)

Cel priorytetu: 
zmniejszenie udziału odpadów 
komunalnych składowanych 
i rekultywacja terenów zdegradowanych oraz ochrona brzegów morskich

Poziom dofinansowania:
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu: 85%
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DziaDziałłanie 2.1 anie 2.1 –– Kompleksowe przedsiKompleksowe przedsi ęęwziwzięęcia z zakresu cia z zakresu 
gospodarki odpadami komunalnymi ze szczeggospodarki odpadami komunalnymi ze szczeg óólnym lnym 

uwzgluwzgl ęędnieniem odpaddnieniem odpad óów niebezpiecznychw niebezpiecznych

Typ beneficjentów:

� jednostki samorządu terytorialnego i ich związki 

� podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych   
jednostek samorządu terytorialnego
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Przykładowe rodzaje projektów dla działania 2.1

wspierane będą przede wszystkim zakłady zagospodarowania 
odpadów (ZZO), które powinny mieć przepustowość

wystarczającą do przyjmowania 
i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum 
przez 150 tys. mieszkańców i powinny spełniać w zakresie 

technicznym kryteria najlepszych dostępnych technik.
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Przykładowe rodzaje projektów dla działania 2.1 cd

Wsparcie uzyskaj ą projekty obejmuj ące:
� kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi 

uwzględniające co najmniej: działania prewencyjne, selektywne 
zbieranie, przygotowanie odpadów do odzysku lub 
unieszkodliwiania oraz, o ile wynika to z planów gospodarki 
odpadami, instalacje do odzysku, w tym recyklingu oraz 
unieszkodliwiania, a takŜe działania na rzecz likwidacji zagroŜeń
wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i 
wojewódzkimi planami gospodarki odpadami
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Przykładowe rodzaje projektów dla działania 2.1 cd

Wsparcie uzyskaj ą projekty obejmuj ące budow ę:

� Punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
w szczególności odpadów niebezpiecznych,

� Składowisk (wyłącznie jako element ZZO),
� Instalacji umoŜliwiających przygotowanie odpadów do procesu 

odzysku, w tym recyklingu, w szczególności zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów 
wielkogabarytowych,

� Instalacji do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych 
rodzajów odpadów komunalnych lub odpadów powstałych w 
wyniku ich przetwarzania,



UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Przykładowe rodzaje projektów dla działania 2.1 cd

Wsparcie uzyskaj ą projekty obejmuj ące budow ę:

� Instalacji do termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych z odzyskiem energii,

� Instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w 
procesach innych niŜ składowanie.

Wszystkie wskazane projekty powinny zawieraWszystkie wskazane projekty powinny zawieraćć spospołłeczne eczne 
kampanie edukacyjne zwikampanie edukacyjne zwiąązane z gospodarowaniem odpadami.zane z gospodarowaniem odpadami.
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DziaDziałłanie 2.2 anie 2.2 –– Przywracanie terenom zdegradowanym Przywracanie terenom zdegradowanym 
wartowarto śści przyrodniczych i ochrona brzegci przyrodniczych i ochrona brzeg óów morskichw morskich

Rodzaje beneficjentów

� jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 
� podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych 

jednostek samorządu terytorialnego, 
� wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki  

organizacyjne, 
� urzędy morskie, 
� wojsko – jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony 

Narodowej oraz dla których jest on organem załoŜycielskim lub 
organem nadzorczym, 

� podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na 
liście indykatywnej.
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DziaDziałłanie 2.2 anie 2.2 –– Przywracanie terenom zdegradowanym Przywracanie terenom zdegradowanym 
wartowarto śści przyrodniczych i ochrona brzegci przyrodniczych i ochrona brzeg óów morskichw morskich

Rodzaje projektów

� rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych 
przez przemysł i górnictwo (włącznie z działaniami 
udostępniającymi tereny do rekultywacji – usuwanie min, 
zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych),

� projekty związane z zabezpieczeniem/stabilizacją osuwisk,
� modernizacja i budowa umocnień brzegowych.

Minimalna warto ść projektów – 20 mln PLN
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Tryby przeprowadzania naboru 
i oceny wniosków o dofinansowanie

Tryb indywidualny      Tryb konkursowy
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Tryb indywidualny

Projekty umieszczone na Liście projektów indywidualnych zgodnie 
z Wytycznymi w zakresie jednolitego systemu zarządzania 
i monitorowania projektów indywidualnych mają mieć m.in. 

strategiczne znaczenie dla realizacji programu operacyjnego 

w znacznym stopniu przyczyniać się do realizacji 

załoŜeń zawartych w Strategii Rozwoju Kraju, POIiŚ, 

strategii wojewódzkich i sektorowych.
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Tryb indywidualny

�Lista projektów indywidualnych dla POIiŚ opublikowana w dniu 
8 kwietnia 2008 w Monitorze Polskim

� Aktualizacja listy opublikowana w dniu 13 sierpnia 2008 r. 
w Monitorze Polskim

W ramach II osi priorytetowej          15 projektów (2 projekty 
z tzw. zamraŜarki)

Dokument określający warunki i harmonogram przygotowania 
projektów � pre-umowa
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Tryb indywidualny

Pre – umowa

�Podpisywana w terminie 6 m-cy od dnia opublikowania listy w MP

�Określa niezbędne warunki do spełnienia przez beneficjenta przed 
złoŜeniem przez niego wniosku o dofinansowanie

�Zawarcie i prawidłowe rozliczenie przez beneficjenta z wykonania 
zapisów pre-umow jest warunkiem niezbędnym dla podpisania 
umowy o dofinansowanie i uzyskania dofinansowania projektu.
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Tryb indywidualny

Podstawowe warunki pre-umowy, które projekt indywidualny musi 
spełnić w sposób łączny w celu uzyskania dofinansowania dla 
realizacji:

� Prawidłowe i terminowe przygotowanie dokumentacji projektu 
wraz z wnioskiem o dofinansowanie, sporządzonym wg kryteriów

� Przekazanie przez beneficjenta właściwej instytucji pełnej 
wymaganej dokumentacji projektu i wniosku o dofinansowania w 
terminie ustalonym w pre-umowie

� Uzyskanie pozytywnego wyniku oceny wniosku o dofinansowanie 
wraz z wymaganymi załącznikami 
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Tryb konkursowy

Konkurs ogłaszany jest przez Instytucję Organizującą Konkurs 

Ministerstwo  Środowiska
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Tryb konkursowy
Ogłoszenie o konkursie

� Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
� Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
� Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
� Poziom dofinansowania projektów
� Maksymalna kwota dofinansowania projektu
� Kryteria wyboru projektów
� Termin rozstrzygnięcia konkursu
� Wzór wniosku o dofinansowanie
� Termin, miejsce i sposób składania wniosków
� Wzór umowy o dofinansowanie

Regulamin konkursu, listy sprawdzające, wzory oświadczeń
Ogłoszenie zamieszczane jest w prasie 30 dni przed rozpoczęcie 

naboru wniosków
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Etapy procedury konkursowej

Ogłoszenie o konkursie Nabór wniosków Ocena formalna (0/1)
0 – odrzucenie wniosku

Ocena merytoryczna 
I stopnia - punktowa

Liczba punktów ≥
progu z regulaminu

Ocena merytoryczna 
II stopnia – tak/nie

Utworzenie listy 
rankingowej (projekty 

podstawowe/rezerwowe)

Decyzja o przyznaniu 
dofinansowania (PL)

Podpisanie umowy 
o dofinansowanie 

(projekty poniŜej 25 
mln euro)

Przekazanie wniosku 
do KE (projekty 

powyŜej 25 mln euro)
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Kryteria wyboru projektów

Przyjęte przez Komitet Monitorujący POIiŚ, w skład którego 
wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, 

przedstawiciele organizacji pracowników i pracodawców, 
organizacji pozarządowych i środowiska akademicko-
naukowego oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. 

Kryteria wyboru projektów są takie same dla oceny projektu 
w trybie indywidualnym i konkursowym.

Kryteria wyboru projektu stanowią załącznik do 
Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ.
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Kryteria wyboru projektów

� Kryteria formalne – ocena TAK/NIE
� Dodatkowe kryteria formalne - ocena TAK/NIE/NIE

DOTYCZY
� Kryteria merytoryczne I stopnia – ocena punktowa
� Kryteria merytoryczne II stopnia - ocena TAK/NIE
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Kryteria formalne – horyzontalne (1)
Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Tak/Nie

1. Wniosek złoŜony w 
terminie 

Termin składania wniosków w przypadku projektów 
konkursowych podany jest w ogłoszeniu o naborze 
wniosków. Termin składania wniosków dla projektu 
indywidualnego zawarty jest w pre-umowie.

2. Wniosek 
sporządzono na 
obowiązującym 
formularzu

Formularz wniosku dostępny jest na stronach 
internetowych MRR, do których odwołanie zawiera 
się w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

3 Wniosek wypełniony 
jest w języku 
polskim. 

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. 
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Kryteria formalne – horyzontalne (2)

4. Zgodność okresu 
realizacji z okresem 
programowym

Zgodnie z zasadą n+2 realizacja projektu musi 
zakończyć się przed końcem 2015 roku. 

5. Kompletność
wniosku

- wymagana liczba egzemplarzy wniosku, 
- wniosek zawiera wszystkie strony, 
- wszystkie wymagane pola we wniosku zostały   
uzupełnione, 

- wniosek zawiera poprawne wyliczenia  
arytmetyczne, 

- wersje papierowe i elektroniczna wniosku są
toŜsame, 

- wniosek jest podpisany przez osobę upowaŜnioną, 

- wniosek opatrzony jest pieczęcią wnioskodawcy, 
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Kryteria formalne – horyzontalne (3)
6. Wniosek posiada 

komplet 
załączników

Zakres wymaganych załączników projektów konkursowych 
zawarty jest w ogłoszeniu o naborze wniosków. 
W przypadku projektów indywidualnych i systemowych 
zestawienie wymaganych dokumentów określa instytucja 
przyjmująca wniosek. Załączniki do wniosku są waŜne 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. Zgodność z 
Programem 
Operacyjnym 
Infrastruktura i 
Środowisko oraz 
„Szczegółowym 
opisem 
priorytetów PO 
IiŚ”. 

Aby kryterium było spełnione wszystkie poniŜej określone 
elementy muszą zostać spełnione: 
-Typ/rodzaj projektu zgodny z przewidzianym w szczegółowym 
opisie priorytetów PO IiŚ, 

-Typ beneficjenta, 
-Zachowanie pułapu maksymalnego poziomu dofinansowania, 
-Spełnienie warunku minimalnej/maksymalnej wartości projektu 
(nie dotyczy pomocy technicznej), 
-Beneficjenci objęci projektem są uprawnieni do ubiegania się o 
przyznanie dofinansowania w zakresie określonym we wniosku. 
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Kryteria formalne – horyzontalne (4)
8. Strategiczny charakter 

projektu
Projekt realizuje cele dokumentu strategicznego 
przyjętego przez Radę Ministrów lub inny właściwy 
podmiot na poziomie krajowym (np. SRK) oraz 
dokumentu strategicznego na poziomie UE (np. 
SWW). W uzasadnionych przypadkach moŜliwe jest 
wskazanie projektu dokumentu, który został juŜ w 
części dotyczącej danego projektu uzgodniony, przed 
jego zatwierdzeniem. 
Właściwa IP określiła szczegółową listę dokumentów, 
które zostaną wykorzystane przy ocenie przez daną
instytucję. 

9. Skala oddziaływania projektu 
(ponadregionalna 
i krajowa)

Ujęcie projektu w strategiach o charakterze 
ponadregionalnym. W przypadku braku takich 
dokumentów, naleŜy uzasadnić oddziaływanie 
wykraczające poza obszar województwa, w którym 
realizowany jest projekt.

10. Wnioskodawca nie podlega 
wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie.

Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych.
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Kryteria merytoryczne II stopnia – horyzontalne (1)
Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Tak/Nie

1. Kompletność
dokumentacji 
aplikacyjnej: wniosku i 
załączników. 

Zakres wymaganych załączników projektów 
konkursowych zawarty jest w ogłoszeniu o naborze 
wniosków. W przypadku projektów indywidualnych 
zestawienie wymaganych dokumentów określa instytucja 
przyjmująca wniosek.

1.1 Poprawność
analizy finansowej i 
ekonomicznej

Sprawdzana jest zgodność z wytycznymi MRR w 
zakresie wybranych zagadnień związanych z 
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 
projektów generujących dochód (gdy mają
zastosowanie), spójność i czytelność przyjętych 
dodatkowych załoŜeń, poprawność dokonanych wyliczeń
w szczególności wyliczeń mających wpływ na wysokość
wydatków kwalifikowanych, w tym wielkość luki 
finansowej. Kryterium nie ma zastosowania jeśli 
poprawność została sprawdzona na wcześniejszym 
etapie oceny projektu, a dane mające wpływ na poziom 
dofinansowania nie uległy zmianie.
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Kryteria merytoryczne II stopnia – horyzontalne (2)
1.2 Spójność

informacji 
zawartych we 
wniosku, 
załącznikach do 
wniosku.

Ocena polegać będzie na weryfikacji spójności informacji 
zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku, w tym 
dokumentacji technicznej. Wymóg spójności dokumentów nie 
oznacza konieczności sporządzania na nowo dokumentów 
przygotowanych na wcześniejszym etapie przygotowania projektu 
(np. studium wykonalności). RóŜnice pomiędzy dokumentami 
przygotowywanymi w oparciu o ogólne informacje, a dokumentem 
ostatecznym nie oznaczają niespełnienia kryterium, konieczne jest 
jedynie wyjaśnienie przyczyn róŜnic oraz zaktualizowanie 
informacji, które są umieszczone we wniosku o dofinansowanie, w 
szczególności tych mających wpływ na wysokość dofinansowania.

1.3. Poprawność
identyfikacji i 
przypisania 
wydatków projektu 
z punktu widzenia 
ich 
kwalifikowalności 

Sprawdzana jest potencjalna kwalifikowalność wydatków 
planowanych do poniesienia na podstawie informacji zawartych 
we wniosku o dofinansowanie, czyli poprawność przypisania 
wydatków do wydatków kwalifikowalnych zgodnie z zasadami 
zawartymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w 
ramach PO IiŚ”, w tym zgodność z zasadą niezbędności wydatku 
dla realizacji projektu. Ponadto weryfikowana jest zasadność
przypisania 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. 
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Kryteria merytoryczne II stopnia – horyzontalne (3)

2. Gotowość techniczna 
projektu do realizacji na 
poziomie wymaganym dla 
danego priorytetu / 
działania PO IiŚ

W zaleŜności od priorytetu/działania/typu projektu 
udokumentowane prawo do dysponowania 
gruntami lub obiektami na cele inwestycji, 
posiadanie wymaganej dokumentacji technicznej i 
projektowej, wymaganych prawem decyzji, 
uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. 
Szczegółową listę wymaganych dokumentów 
określa instytucja organizująca konkurs w 
ogłoszeniu o konkursie. W przypadku projektów 
indywidualnych i systemowych określa instytucja 
pośrednicząca.



UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Kryteria merytoryczne II stopnia – horyzontalne (4)
3. Gotowość organizacyjno-

instytucjonalna projektu w 
obszarze zawierania umów

Czy beneficjent posiada procedury (tryb 
postępowania) w obszarze zawierania umów dla 
zadań objętych projektem (w przypadku umów 
zawieranych zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych zgodność z zasadami obowiązującymi 
w ramach PO IiŚ jest zapewniona przez działanie 
zgodnie z tą ustawą. W przypadku umów, do 
których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień
publicznych Beneficjent powinien przedstawić
wewnętrzne procedury uwzględniające zasady 
zawierania umów określone w Wytycznych do 
kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ). 
Kryterium spełnione jest w przypadku, gdy 
Beneficjent przedstawi procedury wymagane 
zgodnie z kryterium, które są zgodne z zasadami 
obowiązującymi w PO IiŚ. W przypadku projektów 
zakończonych przed przedłoŜeniem wniosku o 
dofinansowanie, naleŜy przedstawić procedury, 
zgodnie z którymi beneficjent zawierał umowy dla 
zadań objętych projektem.



UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Kryteria merytoryczne II stopnia – horyzontalne (5)
4. Trwałość projektu Zdolność do utrzymania produktów projektu, co najmniej 5 lat 

po zakończeniu realizacji. 

5. Wykonalność
finansowa 
projektu

Sytuacja finansowa beneficjenta/operatora nie zagraŜa 
realizacji i utrzymaniu rezultatów projektu, potwierdzone, 
wiarygodne źródła współfinansowania projektu.

6. Efektywności 
energetyczna 
proponowanych 
rozwiązań
technicznych lub 
brak wpływu na 
efektywność
energetyczną

Kryterium jest spełnione, jeŜeli z dokumentacji wynika, iŜ tam, 
gdzie to mogło mieć uzasadnienie racjonalne zuŜycie energii, 
efektywność energetyczna, uŜycie energii ze źródeł
odnawialnych, działania redukujące i kompensacyjne, jak 
równieŜ promocja niskowęglowych rozwiązań, zostały wzięte 
pod uwagę przy wyborze wariantów lub na innym właściwym 
etapie przygotowania projektu, lub opisano proces, w ramach 
którego będą te elementy brane pod uwagę na dalszych 
etapach. 

Kryterium jest równieŜ spełnione w przypadku, kiedy typ 
projektu wskazuje na niewielki ewentualny wpływ na 
efektywność energetyczną danego typu projektów. 
Nie ma konieczności ponownej oceny w przypadku, gdy 
efektywność energetyczna była elementem oceny w ramach 
kryteriów merytorycznych I stopnia. 



UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Kryteria merytoryczne II stopnia – horyzontalne (6)

7. Zgodność projektu z 
wymaganiami prawa 
dotyczącego ochrony 
środowiska.

Weryfikacja pełnej dokumentacji zgodnie z 
wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub 
regionalnych programów operacyjnych 
Dokument dostępny jest na stronie internetowej pod 
adresem: http://www.mrr.gov.pl/ 



UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Dodatkowe kryteria formalne dla działania 2.1 (1)

L
p.

Nazwa kryterium Opis kryterium Tak/Ni
e

11
.

Projekt z zakresu 
gospodarki odpadami 
komunalnymi obsługujący 
minimalnie 150 tys. 
mieszkańców. 

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami zakłady zagospodarowania 
odpadów powinny obsługiwać co najmniej 150 tys. mieszkańców

12
. 

Zgodność z krajowymi 
oraz właściwym 
wojewódzkim planem 
gospodarki odpadami 
(oba warunki muszą być
spełnione łącznie) 

Zgodność projektu z planami ma na celu zapewnienie, Ŝe projekt realizuje we 
właściwy sposób załoŜenie zawarte w krajowym oraz odpowiednim 
wojewódzkim planie gospodarki odpadami



UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Dodatkowe kryteria formalne dla działania 2.1 (2)

L
p.

Nazwa kryterium Opis kryterium Tak/
Nie

13 Gotowość techniczna 
projektu do realizacji

• zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w
przypadku braku mpzp -decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
(decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego) 
• w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej KsiąŜki FIDIC (lub równowaŜnej) 
-wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę i 
dokumentację przetargową dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej 
wartości zadań planowanych do realizacji (wymagających pozwolenia na budowę) 
wg warunków kontraktowych „Czerwonej KsiąŜki FIDIC” (lub równowaŜnej)– min. 40 
% 
• W przypadku zadań realizowanych w oparciu o śółtą KsiąŜkę FIDIC (lub 
równowaŜną) -posiadanie dokumentacji przetargowej (SIWZ i ogłoszenie) dla 
wszystkich zadań realizowanych wg śółtej KsiąŜki FIDIC (lub równowaŜnej) 
W przypadku inwestycji wymienionych w § 2 ust.1 pkt.40. Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko (z późn. zm.) niezaleŜnie od przyjętej formy warunków 
kontraktowych konieczne jest posiadanie pozwolenia na budowę. 



UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Kryteria merytoryczne I stopnia dla działania 2.1 ( 1)

Nr Kryteria Opis kryterium Zasady oceny 
kryterium

Waga Punk
tacja

Max. 
punktacja

Wynik

1. Obsługiwana 
liczba 
mieszkańcó
w

Liczba 
mieszkańców 
obsługiwana przez 
zakład 
unieszkodliwiania 
odpadów:

a) Obejmujący 
termiczne 
przekształcanie 
odpadów
b) Obejmujący 
mechaniczno-
biologiczne 
przekształcanie 
odpadów

4p- powyŜej 500 tys. 
mieszk.

3p-300-500 tys. 
mieszk.

0p-poniŜej 300 tys. 
mieszk.

4p-powyŜej 300 tys. 
mieszk.

3p- 150-300 tys. 
mieszk.

0p-poniŜej 150 tys. 
mieszk. 

2 8



UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Kryteria merytoryczne I stopnia dla działania 2.1 ( 2)

2. Masa 
odpadów 
kierowana 
do instytucji 
przetwarzan
ia odpadów 
(w ciągu 
roku)

Sumaryczna 
masa odpadów 
kierowana do 
zakładu 
zagospodarowa
nia odpadów w 
ciągu roku.

4p-powyŜej 300 tys. Mg i 
powyŜej

3p-pow.150-300 tys. MG
2p-pow.100-150 tys. Mg
1p-50-100 tys. Mg

0p- poniŜej 50 tys. Mg

3 12

3. Metoda 
redukcji 
odpadów 
ulegających 
biodegradac
ji

Zastosowana 
technologia 
redukcji 
głównego 
strumienia 
odpadów

4p-recykling i kompostowanie,
3p-odzysk, w tym odzysk energii 

w formie kogeneracji,

2p-mechaniczno-biologiczne 
przetwarzanie przed 
składowaniem

1p-przygotowanie odpadów do 
odzysku energii poza 
zakładem

0p-składowanie z odgazowaniem

2 8



UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Kryteria merytoryczne I stopnia dla działania 2.1 ( 3)
4. Odsetek 

przetworzony
ch odpadów 
kierowanych 
na 
składowiska 
odpadów (%)

Iloraz masy odpadów, 
które powstają w 
procesie przetwarzania 
odpadów komunalnych 
i będą kierowane na 
składowiska odpadów 
oraz masy odpadów, 
które były skierowane 
do zakładu 
zagospodarowania 
odpadów wyraŜony w 
%

Zaokrąglając do pełnego 
procenta:

4p- poniŜej 40%
3p- 40-50%

2p- 50-70%
1p- 70-85%
0p- powyŜej 85%

3 12

5. Koszt 
rekultywacji 
w stosunku 
do 
całkowitego 
kosztu 
inwestycji 
(%)

Koszty przeznaczone w 
ramach projektu na 
rekultywację w 
stosunku do 
całkowitego kosztu 
inwestycji

Zaokrąglając do pełnego 
procenta:

4p- 5% i poniŜej
3p- 6-10%
2p- 11-20%
1p- 21-40%

0p- powyŜej 40%

3 12



UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Kryteria merytoryczne I stopnia dla działania 2.1 ( 4)
6. Przygotowanie projektu 

– gotowość do 
realizacji inwestycji 
(własność gruntów, 
stan prawny 
beneficjenta i 
przygotowanie 
instytucjonalne do 
wdraŜania – powołanie 
Pełnomocnika ds. 
realizacji projektu i jrp, 
wartość zadań
inwestycyjnych 
posiadających 
pozwolenia na budowę
w stosunku do wartości 
wszystkich zadań, 
wartość kontraktów 
posiadających 
dokumentację
przetargową w 
stosunku do całkowitej 
wartości projektu)

-własność gruntów
-stan prawny 
beneficjenta
-przygotowanie 
instytucjonalne do 
wdraŜania- powołanie 
Pełnomocnika ds. 
realizacji projektu oraz 
jrp
-wartość zadań
inwestycyjnych 
posiadających 
pozwolenia na budowę
w stosunku do 
wartości wszystkich 
zadań wymagających 
pozwolenia na budowę
-wartość kontraktów 
posiadających 
dokumentację
przetargową w 
stosunku do całkowitej 
wartości projektu

- własność gruntów –
1p- uregulowana

- stan prawny beneficjenta-
1p- uregulowany

- powołanie Pełnomocnika ds. 
realizacji projektu oraz jrp 
1p- tak

- zaokrąglając do pełnego 
procenta:

4p- 86-100%, 3p- 71-85%,
2p- 56-70%, 1p- 40-55%,
0p- do 39%

- zaokrąglając do pełnego 
procenta:

4p- 86-100%, 3p-71-85%,
2p-56-70%, 1p-40-55%,
0p- do 39%

2

2

1

3

2

25

77 SUMA



UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Dodatkowe kryteria formalne dla działania 2.2
Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Tak/Nie/Nie 

dotyczy

11. Gotowość techniczna 
projektu do realizacji

• zgodność z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego 
(mpzp), a w przypadku braku mpzp – decyzja o warunkach 
zabudowy i 
zagospodarowania terenu (decyzja o warunkach zabudowy i 
zagospodarowaniu terenu lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego), 
• w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej KsiąŜki FIDIC 
(lub 
równowaŜnej) -wartość zadań inwestycyjnych posiadających 
pozwolenia na budowę i dokumentację przetargową dla kontraktów 
na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do 
realizacji (wymagających pozwolenia na budowę) wg warunków 
kontraktowych „Czerwonej KsiąŜki FIDIC” (lub równowaŜnej) – min. 
40 % 
• W przypadku zadań realizowanych w oparciu o śółtą KsiąŜkę
FIDIC (lub równowaŜną) -posiadanie dokumentacji przetargowej 
(SIWZ i ogłoszenie) dla wszystkich zadań realizowanych wg śółtej 
KsiąŜki FIDIC (lub równowaŜnej) 

12. Zgodność z Programem 
ochrony brzegów morskich

Inwestycje wskazane w tym programie są konieczne i niezbędne do 
ratowania brzegów morskich 



UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Kryteria merytoryczna I stopnia dla działania 2.2 ( 1)
Nr Kryteria Opis kryterium Zasady oceny kryterium Waga P unktacja Max. 

punktacja
Wynik

Projekty z zakresu przywracania terenom zdegradowan ym warto ści przyrodniczych: 
Projekty z zakresu rekultywacji terenów

1. Przyczyna 
degradacji 
środowiska

Ocenie podlega typ 
działalności, który był
przyczyną degradacji 
środowiska

4p- surowców 
chemicznych lub 
zdegradowane tereny 
powojskowe
3p- surowców 
energetycznych
2p- surowców 
metalicznych
1p- surowców skalnych i 
inne
0p- pozostałe, niezgodne 
z zakresem działania

4 16

2. Powierzchnia 
zrekultywowan
ego terenu 

Powierzchnia 
zrekultywowanego 
terenu:
-składowiska 
odpadów
- inne

-4p- 61 ha i powyŜej, 3p-
41-60 ha, 2p- 21-40 ha, 
1p- 6-20 ha, 0p- do 5 ha,
-4p- 300 ha i powyŜej, 
3p- 100-300 ha, 2p- 50-
100 ha, 1p- 15-50ha, 
0p- do 15 ha

2 8



UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Kryteria merytoryczna I stopnia dla działania 2.2 ( 2)
3. Stopień

zagroŜenia
Ocenie podlega stopień
zagroŜenia występujący na 
obszarze, który zostanie 
poddany rekultywacji

2p- tereny, na których 
występują bezpośrednie 
zagroŜenia dla zdrowia lub 
Ŝycia, 1p- tereny, na których 
nie występują bezpośrednie 
zagroŜenia dla zdrowia lub 
Ŝycia

2 8

4. Przywrócenie 
wartości 
przyrodniczej

Forma rekultywacji na cele 
przyrodnicze. Celem jest 
określenie kompleksowości 
podejmowanych działań na 
rzecz przywrócenia 
walorów przyrodniczych 
rekultywowanym terenom. 
Ocenie podlegać będą
następujące działania 
ochronne: -wprowadzenie, 
uzyskanie w wyniku 
naturalnej sukcesji lub 
utrzymanie trwałej pokrywy 
roślinnej, -ochrona i/lub 
reintrodukcja gatunków 
roślin, -ochrona i/lub 
reintrodukcja zwierząt, -
rewitalizacja gleby .

-4p. -kompleksowe projekty 
obejmujące wszystkie typy 
wymienionych działań
ochronnych 
-3p. – projekty obejmujące 3 
z wymienionych typów 
działań ochronnych 
-2p. – projekty obejmujące 2 
z wymienionych typów 
działań ochronnych 
-1p. – projekty obejmujące 1 
z wymienionych typów 
działań ochronnych 
-0p. – inne nie przyrodnicze 
formy wykorzystania 
zrekultywowanego terenu 

3 12



UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Kryteria merytoryczna I stopnia dla działania 2.2 ( 3)
5. Przygotowanie 

projektu -gotowość do 
realizacji inwestycji 
(własność
gruntów, stan prawny 
beneficjenta i 
przygotowanie 
instytucjonalne do 
wdraŜania —
powołanie 
pełnomocnika ds. 
realizacji projektu oraz 
jednostki realizującej 
projekt, wartość zadań
inwestycyjnych 
posiadających 
stosowne pozwolenia 
w stosunku do wartości 
wszystkich zadań, 
wartość kontraktów 
posiadających 
dokumentację
przetargową w 
stosunku do całkowitej 
wartości projektu). 

-własność gruntów
- stan prawny 
beneficjenta
-przygotowanie 
instytucjonalne do 
wdraŜania -powołanie 
Pełnomocnika ds. 
realizacji projektu 
oraz jednostki 
realizującej projektu,
-wartość zadań
inwestycyjnych 
posiadających 
stosowne pozwolenia 
w stosunku do 
wartości wszystkich 
zadań wymagających 
pozwolenia na 
budowę
-wartość kontraktów 
posiadających 
dokumentację
przetargową w 
stosunku do 
całkowitej wartości 
kontraktów

- własność gruntów 
1pkt. uregulowana 
-stan prawny 
beneficjenta 
1 p. -uregulowany 
- powołanie 
pełnomocnika ds. 
realizacji projektu oraz 
jrp 
1 p. – tak 
- zaokrąglając do 
pełnego procenta: 
4 p. – 86 – 100%, 
3 p. – 71 – 85%, 
2 p. – 56 – 70%, 
1 p. – 40 -55%, 
0 p. – do 39% 
Zaokrąglając do 
pełnego procenta: 
4 p. – 86 – 100%, 
3 p. – 71 – 85%, 
2 p. – 56 – 70%, 
1 p. – 40 -55%, 
0 p. – do 39% 

2

2

1

3

2

25

65 SUMA



UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Kryteria merytoryczna I stopnia dla działania 2.2 ( 4)
Nr Kryteria Opis kryterium Zasady oceny 

kryterium
Waga Punkt. Max. 

punktacj
a

Wynik

Projekty z zakresu osuwisk

1. Powierzchnia osuwiska Powierzchnia 
osuwiska w m2

4p – 5 000 m2 i powyŜej 
3 p. – 1 000 – 5 000 m2 
2 p. – 200 – 1 000 m2 
1 p – 100 -200 m2 
0 p. – 100 m2 

3 12

2. Charakter szkodliwości 
osuwisk dla 
środowiska

Charakter 
szkodliwości dla 
środowiska

4 p. -gwałtowne -
stwarzające zagroŜenie 
katastrofą ekologiczną
3 p. -ciągłe stabilne 
oddziaływanie 
szkodliwe na wszystkie 
elementy środowiska 
2 p. –stabilne działające 
na niektóre elementy 
środowiska 
1 p. -zagroŜenie 
potencjalne 
0 p. -brak zagroŜenia 

4 16



UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Kryteria merytoryczna I stopnia dla działania 2.2 ( 5)
3. Przygotowanie 

projektu-gotowość do 
realizacji inwestycji 
(własność gruntów, 
stan prawny 
beneficjenta i 
przygotowanie 
instytucjonalne do 
wdraŜania – powołanie 
pełnomocnika ds. 
realizacji projektu oraz 
jrp, wartość zadań
inwestycyjnych 
posiadających 
stosowne pozwolenia 
w stosunku do wartości 
wszystkich zadań
wymagających 
pozwoleń, wartość
kontraktów 
posiadających 
dokumentacje 
przetargową w 
stosunku do całkowitej 
wartości projektu)

-własność gruntów,
-stan prawny 
beneficjenta
-przygotowanie 
instytucjonalne do 
wdraŜania –
powołanie 
pełnomocnika ds. 
realizacji projektu 
oraz jrp
-wartość zadań
inwestycyjnych 
posiadających 
stosowne pozwolenia 
w stosunku do 
wartości wszystkich 
zadań wymagających 
pozwoleń
- wartość kontraktów 
posiadających 
dokumentacje 
przetargową w 
stosunku do 
całkowitej wartości 
projektu

-własność gruntów –
1p- uregulowana
-stan prawny 
beneficjenta –
1p- uregulowany
-powołanie 
pełnomocnika ds. 
realizacji projektu oraz 
jrp - 1p-tak
-zaokrąglając do 
pełnego procenta: 
4 p. – 86 – 100% 
3 p. – 71 – 85% 
2 p – 56 – 70% 
1 p. – 40 -55% 
0 p. – do 39% 
-Zaokrąglając do 
pełnego procenta:
4 p. – 86 – 100% 
3 p. – 71 – 85% 
2 p. – 56 – 70% 
1 p. – 40 -55% 
0 p. – do 39% 

2

2

1

3

2

25

53 SUMA
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Kryteria merytoryczna I stopnia dla działania 2.2 ( 6)
Nr Kryteria Opis kryterium Zasady oceny 

kryterium
Waga Punkt. Max. 

Punkt
.

Wyni
k

Projekty z zakresu ochrony brzegów morskich

1. Trwałość projektu 
i wykonalność
instytucjonalna

Kryterium pozwoli na 
ocenę stabilności 
finansowej projektu 
oraz trwałość struktury 
instytucjonalnej 
beneficjenta oraz jego 
zadań w ramach 
systemu ratownictwa i 
ochrony ludności

Trwałość
produktu: 
4 p. – powyŜej 10 
lat 
3 p. – 8– 10 lat 
włącznie 
2 p. –6 – 8 lat 
włącznie 
1 p. – 5 – 6 lat 
włącznie 
0 p. – poniŜej 5 lat 

2 8
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Kryteria merytoryczna I stopnia dla działania 2.2 ( 7)
2. Przygotowanie 

projektu – gotowość do 
realizacji inwestycji 
(własność gruntów, 
stan prawny 
beneficjenta i 
przygotowanie 
instytucjonalne do 
wdraŜania – powołanie 
Pełnomocnika ds. 
realizacji projektu oraz 
jrp, wartość zadań
inwestycyjnych 
posiadających 
stosowne pozwolenia 
w stosunku do wartości 
wszystkich zadań, 
wartość kontraktów 
posiadających 
dokumentację
przetargową w 
stosunku do całkowitej 
wartości projektu)

-własność gruntów,
-stan prawny 
beneficjenta
-przygotowanie 
instytucjonalne do 
wdraŜania –
powołanie 
pełnomocnika ds. 
realizacji projektu 
oraz jrp
-wartość zadań
inwestycyjnych 
posiadających 
stosowne pozwolenia 
w stosunku do 
wartości wszystkich 
zadań wymagających 
pozwoleń
- wartość kontraktów 
posiadających 
dokumentacje 
przetargową w 
stosunku do 
całkowitej wartości 
projektu

-własność gruntów –
1p- uregulowana
-stan prawny 
beneficjenta –
1p- uregulowany
-powołanie 
pełnomocnika ds. 
realizacji projektu oraz 
jrp - 1p-tak
-zaokrąglając do 
pełnego procenta: 
4 p. – 86 – 100% 
3 p. – 71 – 85% 
2 p – 56 – 70% 
1 p. – 40 -55% 
0 p. – do 39% 
-zaokrąglając do 
pełnego procenta:
4 p. – 86 – 100% 
3 p. – 71 – 85% 
2 p. – 56 – 70% 
1 p. – 40 -55% 
0 p. – do 39% 

2

2

1

3

2

25
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NajwaŜniejsze dokumenty:
� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 

zatwierdzony przez KE w dniu 7 grudnia 2007 r. 
� Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2007-2013 (wersja dokumentu 2.0 z 26 maja 2008 r.)

� Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Kryteria 
wyboru projektów – dokument zaktualizowany przez Komitet 
Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 19 
czerwca 2008 r.

� Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ –
organizacja systemu oceny i wyboru projektów 

� Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub 
regionalnych programów operacyjnych z 3 czerwca 2008 r. 

� Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z 
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 
generujących dochód z dnia 19 września 2007 r. 

� Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ z 19 
grudnia 2007 r. 
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Przydatne adresy internetowe:
� Generator wniosków: http://generator-poiis.pl/intro
� Ekoportal – portal zawierający informacje na temat PO IiŚ i wszelkich 

działań Ministerstwa Środowiska: http://www.ekoportal.pl
� Portal MRR poświęcony PO IiŚ: 

http://www.funduszspojnosci.gov.pl/20072013/
� Portal zawierający wytyczne MRR: 

http://www.mrr.gov.pl/Dokumenty+oficjalne/Okres+programowania+20
07-2013/Wytyczne+MRR/Horyzontalne+obowiazujace/

� Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (IW/IP 
II dla projektów o wartości powyŜej 25 mln euro): 
http://www.nfosigw.gov.pl

� Strony internetowe wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej (IW/IP II dla projektów o wartości poniŜej 25 mln 
euro)

� Ministerstwo Środowiska: http://www.mos.gov.pl
� Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://mrr.gov.pl
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Dziękuj ę za uwagę

KONTAKT
e-mail: info.fundusze@mos.gov.pl
tel.(22) 579 28 23
fax. (22) 579 26 29
Więcej informacji na stronach internetowych:
www.mos.gov.pl 
Zakładka Infrastruktura i Środowisko
www.ekoportal.gov.pl


