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Uwagi członków Komitetu Monitorującego do kryteriów wyboru 
projektów w ramach I osi priorytetowej RPO WP 2014-2020

Uwagi dotyczą kryteriów wyboru projektów realizowanych w trybie

pozakonkursowym ZIT (kryteria standardowe i specyficzne) – Działanie 1.5

Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Zgłoszone uwagi:

 3 uwagi Komisji Europejskiej,

 1 autokorekta IZ RPO WP 2014-2020.



Dokument, do którego odnosi 

się uwaga

Treść

uwagi/opinii

wraz z uzasadnieniem

Propozycja

zmienionego zapisu

DZIAŁANIE 1.5 Promowanie 

przedsiębiorczości - ZIT

Kryterium dopuszczające 

specyficzne  nr 4.Zapewnienie 

właściwego dostępu do terenów 

inwestycyjnych

Kryterium dopuszczające 

specyficzne nr 4.Zapewnienie 

właściwego dostępu do terenów 

inwestycyjnych bada 

skomunikowanie terenu z 
istniejącymi drogami publicznymi. 

Punkty przyznawane być mogą 

również za bliskość terenu 

inwestycyjnego do węzłów 
kolejowych.

Stanowisko IZ RPO WP 2014-2020

Uwaga wyjaśniona

Kryteria specyficzne dla działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – ZIT zostały przygotowane na bazie

już zatwierdzonych kryteriów dla Działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości.

Projekty ZIT w ramach EFRR realizowane będą w trybie pozakonkursowym, zatem nie będą podlegać

ocenie w oparciu o kryteria merytoryczne jakościowe. Podejście takie jest zgodne ze stanowiskiem Komisji

Europejskiej, która wskazuje, że w przypadku trybu pozakonkursowego stosowanie kryteriów punktowych,

nie jest uzasadnione, gdyż nie występuje w tym przypadku element konkurencji.



Dokument, do którego odnosi 
się uwaga

Treść

uwagi/opinii

wraz z uzasadnieniem

Propozycja

zmienionego zapisu

DZIAŁANIE 1.5 Promowanie 

przedsiębiorczości - ZIT

Dodane powinno być kryterium badające, czy istnieje udokumentowane 

zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne

Stanowisko IZ RPO WP 2014-2020

Uwaga wyjaśniona

Kryteria specyficzne dla działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – ZIT zostały przygotowane na bazie

już zatwierdzonych kryteriów dla Działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości.

Kwestia poruszona w uwadze jest przedmiotem weryfikacji w ramach kryterium nr 1 pn. „Dostępność

infrastruktury” (kryterium formalne specyficzne dopuszczające).

W ramach kryterium weryfikowane jest między innymi czy projekt jest realizowany pod warunkiem nie

powielania dostępnej infrastruktury (…) lub limit wolnego terenu nie odpowiada zapotrzebowaniu

zgłaszanemu przez potencjalnych inwestorów.

Brak zasadności dla tworzenia podobnych/ dublujących się kryteriów



Dokument, do którego 

odnosi się uwaga

Treść

uwagi/opinii

wraz z uzasadnieniem

Propozycja

zmienionego zapisu

DZIAŁANIE 1.5 

Promowanie 

przedsiębiorczości - ZIT

Sugerujemy dodanie kryterium badającego kompleksowość uzbrojenia

terenów inwestycyjnych:

Zapewniono, iż parametry techniczne tworzonej infrastruktury zaplanowanej

do realizacji, są zgodne z jej przeznaczeniem (w tym np. nośność drogi,

przepustowość kanalizacji, parametry dot. odbioru zanieczyszczeń

przemysłowych, przepustowość wodociągu, moc linii energetycznych itp.).

Zaplanowana inwestycja umożliwi uzyskanie kompleksowo uzbrojonego

terenu inwestycyjnego.

Zdefiniowane przeszkody, zagrożenia lub bariery w osiągnięciu celów

projektów (w tym np. infrastruktura podziemna biegnąca przez teren,

zdegradowane budynki i budowle, cieki wodne, zagrożenie obsunięć terenu,

duże różnice poziomu terenu, itp.). zostaną usunięte albo zneutralizowane.



Stanowisko IZ RPO WP 2014-2020

Uwaga wyjaśniona

W odniesieniu do projektów pozakonkursowych ZIT, IZ RPO WP proponuje zastosowanie w Działaniu 1.5 RPO WP

2014-2020 kryteriów merytorycznych dopuszczających standardowych (zatwierdzonych przez KM RPO WP 2014-

2020), mających zastosowanie dla projektów konkursowych, gdzie załącznikiem jest studium wykonalności.

W tym celu, nazwa tabeli:

„Kryteria merytoryczne dopuszczające standardowe dla projektów konkursowych, gdzie załącznikiem jest studium

wykonalności”

otrzyma brzmienie:

„Kryteria merytoryczne dopuszczające standardowe dla projektów konkursowych i dla projektów pozakonkursowych

realizowanych w ramach działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, gdzie

załącznikiem jest studium wykonalności”

Natomiast, tabela:

„Kryteria merytoryczne dopuszczające standardowe dla projektów pozakonkursowych

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu 4 Potencjał RIS

Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu 4 Promocja gospodarcza

Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”

otrzyma brzmienie:

„Kryteria merytoryczne dopuszczające standardowe dla projektów pozakonkursowych

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu 4 Potencjał RIS

Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu 4 Promocja gospodarcza”



Stanowisko IZ RPO WP 2014-2020 cd.

Uwaga wyjaśniona

W wyniku wprowadzonej modyfikacji, kwestia poruszona w uwadze KE będzie przedmiotem weryfikacji w

ramach kryterium merytorycznego dopuszczającego standardowego nr 10 pn. „Wykonalność techniczna i

technologiczna projektu”.

W ramach kryterium weryfikacji podlega między innymi czy:

 wybrano optymalny wariant realizacji projektu,

 proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne: zapewniają wykonanie projektu przy (…)

zachowaniu należytej jakości,

 spełniają obowiązujące wymogi (normy, zasady sztuki budowlanej) i zapewniają gwarancję efektywnego

wykonania i eksploatacji inwestycji,

 zaproponowane w projekcie rozwiązania technologiczne, zakres prac, obiekty, wyposażenie i ich

parametry są poprawne oraz optymalne pod względem osiągnięcia zaplanowanych produktów, rezultatów

i realizacji celów projektu,

 zaproponowane rozwiązania będą trwałe pod względem technicznym?



Dokument, do którego odnosi się 

uwaga

Treść

uwagi/opinii

wraz z uzasadnieniem

Propozycja

zmienionego zapisu

DZIAŁANIE 1.5 Promowanie 

przedsiębiorczości – ZIT

Kryteria formalne 

dopuszczające specyficzne –

kryterium  nr 5 „Występowanie 

pomocy publicznej”

W działaniu 1.5 Promowanie

Przedsiębiorczości – ZIT w kryterium nr 5

„Występowanie pomocy publicznej” jest:

„W ramach kryterium będzie badane, czy

projekt podlegać będzie regulacjom pomocy

publicznej lub pomocy de minimis na I lub II

poziomie.

W przypadku gdy w konkursie

o dofinansowanie będą mogły ubiegać się

wyłącznie projekty nie podlegające zasadom

pomocy publicznej – wówczas projekt otrzyma

ocenę negatywną.

W przypadku gdy w konkursie

o dofinansowanie będą mogły ubiegać się

projekty podlegające zasadom pomocy

publicznej - uzyskanie oceny twierdzącej

będzie warunkowane badaniem zgodność

planowanej interwencji z danym środkiem

pomocowym.’’

Propozycja zmiany:

„W przypadku gdy w naborze projektów

realizowanych w trybie pozakonkursowym

będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty

nie podlegające zasadom pomocy publicznej

– wówczas projekt podlegający zasadom

pomocy publicznej otrzyma ocenę negatywną.

W przypadku gdy w naborze projektów

realizowanych w trybie pozakonkursowym

będą mogły ubiegać się projekty podlegające

zasadom pomocy publicznej - uzyskanie

oceny twierdzącej będzie warunkowane

badaniem zgodności zgodnością planowanej

interwencji z danym środkiem pomocowym.

Stanowisko IZ RPO WP 2014-2020
Z uwagi na fakt, iż projekty ZIT (zakres EFRR) realizowane będą w trybie pozakonkursowym, konieczne jest przeformułowanie

treści kryterium.

Ponadto, proponowane zmiany mają na celu doprecyzowanie zapisów kryterium.

Autokorekta IZ RPO WP 2014-2020



Dziękuję za uwagę


