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Lp. 
Podmiot 

zgłaszający 

 
Dokument, do 

którego odnosi się 
uwaga 

 

Treść 
uwagi/opinii 

wraz z uzasadnieniem 

Propozycja 
zmienionego zapisu 

 
Stanowisko IZ RPO WP 

1.  Przemysław 
Herman  

- IK EFS - 
Departament 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego 
Ministerstwo 
Rozwoju 

Załącznik EFRR Zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
rozważenie stworzenia możliwości  
skierowania wniosku do poprawy w 
przypadku oceny spełniania  kryteriów 
dot. zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn oraz zasady równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami. 
Stanowiłoby to uproszczenie dla 
wnioskodawców. 
Należy zaznaczyć, że np. w ramach PO 
WER zapisy projektu związane z 
kryterium dot. zasady równości podlegały 
możliwości doprecyzowania nawet przed 
zmianą ustawy i nadal będą możliwe do 
korygowania. W celu zachowania 
spójności z punktu widzenia 
wnioskodawcy wskazane byłoby 
zapewnienie takiej możliwości poprawy 
projektu w zakresie ww. kryt. także na 
poziomie RPO. 

- Uwaga wyjaśniona 
 
Wstępny opis kryteriów (formalnych, 
merytorycznych oraz formalno-
merytorycznych) zawiera zapis w brzmieniu: 
„Istnieje możliwość dokonania poprawy / 
uzupełnienia w ramach każdego z kryteriów”. 
Zatem również kryteria dotyczące zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
objęto możliwością poprawy/uzupełnienia. 

2.  Aleksandra 
Sztetyłło-
Budzewska, 
DRP, MR 

Załącznik 3a do 
SzOOP KRYTERIA 
WYBORU 
PROJEKTÓW DLA 
POSZCZEGÓLNYCH 
OSI 
PRIORYTETOWYCH, 

IK UP w zakresie RPO podtrzymuje 
uwagi zgłoszone w trakcie prac nad 
wersją roboczą SzOOP do kryteriów 
formalnych, merytorycznych i formalno 
merytorycznych w tzw. preambule,  

W zakresie zmian kryteriów 
proponujemy zastosowanie 
zapisów ustawowych z art. 52a 
ustawy wdrożeniowej. 

Uwaga częściowo uwzględniona 
 
Zapisy w tzw. preambule do kryteriów 
formalnych, merytorycznych i formalno-
merytorycznych w brzmieniu: „Na etapie 
realizacji projektów kryteria [….] mogą być nie 
spełnione w zakresie w jakim zmiana nie 
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DZIAŁAŃ I 
PODDZIAŁAŃ RPO 
WP 2014-2020 – 
ZAKRES EFRR 

Proszę o uzasadnienie braku 
wprowadzenia zmian, a dodatkowo 
uzupełnienia zapisu sformułowaniem 
„m.in.”, otwierający katalog możliwych 
zmian nie precyzując ich dopuszczalnego 
zakresu 

„Na etapie realizacji projektów kryteria 
[….] mogą być nie spełnione w zakresie 
w jakim zmiana nie wpływa na wybór 
projektu do dofinansowania. Nie uznaje 
się za zmiany w zakresie spełniania 
kryteriów modyfikacji które wystąpią na 
etapie realizacji projektów i wynikać będą 
m.in. z aktów prawa powszechnie 
obowiązującego lub siły wyższej.” 

wpływa na wybór projektu do dofinansowania.” 
zostaną zastąpione zapisem zaproponowanym 
przez IK UP, tj.: 
„Na etapie realizacji projektów IZ może wyrazić 
zgodę na zmiany w projekcie w zakresie kwestii 
będących przedmiotem oceny na podstawie 
kryteriów formalnych / merytorycznych / 
formalno-merytorycznych, o ile nie wpłynęłoby 
to na fakt wyboru projektów do finansowania. 
Zakres możliwych modyfikacji umowy zostanie 
uwzględniony w zapisach umowy lub decyzji o 
dofinansowaniu”. 
 
Wprowadzenie sformułowania „m.in.” wynika z 
potrzeby pozostawienia katalogu szerszym niż 
tylko dwie wskazane przesłanki. Nie jest 
możliwe przewidzenie wszystkich przypadków 
z których wynika konieczność modyfikacji a 
które nie są uzależnione od Beneficjenta oraz 
IZ. Np. na etapie realizacji projektu nie są już 
dostępne rozwiązania/ maszyny/ urządzenia 
zaplanowane na etapie naboru. 

3.  Aleksandra 
Sztetyłło-
Budzewska, 
DRP, MR 

Załącznik 3a do 
SzOOP KRYTERIA 
WYBORU 
PROJEKTÓW DLA 
POSZCZEGÓLNYCH 
OSI 
PRIORYTETOWYCH, 
DZIAŁAŃ I 
PODDZIAŁAŃ RPO 
WP 2014-2020 – 
ZAKRES EFRR 

IK UP w zakresie RPO podtrzymuje 
uwagi zgłoszone w trakcie prac nad 
wersją roboczą. SzOOP do kryteriów 
formalnych standardowych I Osi 
Priorytetowej oraz Osi Priorytetowych II –
VI, a także kryteriów formalno- 
merytorycznych standardowych.  

Proszę o uzasadnienie niewprowadzenia 
zmian. 

Nie zostały m.in.  

1. usunięte sformułowanie takie 
jak „wytyczne krajowe”, 
„zgodność projektu z SZOOP 
lub regulaminem konkursu”,  

2. nie przeniesiono kryteriów 
„prawidłowość sporządzenia 
wniosku” i „prawidłowość 
załączników do wniosków” 
do wymogów formalnych,  

Uwaga częściowo uwzględniona 
 

1. Sformułowanie „wytyczne krajowe” zostanie 
zastąpione zapisem: „wytyczne wydane 
przez ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego”. 
Sformułowanie „zgodność projektu z SzOOP 
lub regulaminem konkursu” zostanie 
zastąpione zapisem: „zgodność projektu z 
SZOOP oraz regulaminem konkursu”. 

2. W ramach kryteriów pn. „prawidłowość 
sporządzenia wniosku” i „prawidłowość 
załączników do wniosków” nie jest 
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3. nie przedstawiono wyjaśnień w 
zakresie zapisów ”Kryterium 
dotyczy wyłącznie etapu 
oceny, dopuszcza się zmianę 
wyżej wskazanych wartości na 
dalszych etapach np. w wyniku 
rozstrzygnięcia przetargu”,  

4. nie uzupełniono zapisów 
kryterium „Kwalifikowalność 
wnioskodawcy / partnera” o 
podanie informacji jakim 
momencie muszą być 
spełnione przesłanki,  

5. w kryterium „Kwalifikowalność 
zakresu rzeczowego projektu” 
nie wyznaczono 
zakresu/obszaru 
dopuszczalnych przez Komitet 
Monitorujący zmian w ramach 
regulaminu, 

6. w kryterium „Okres realizacji 
projektu” nie zmieniono zapisu 
na „W uzasadnionych 
przypadkach IZ może wyrazić 
zgodę na zmianę okresu 
realizacji projektu”, który 
wskazuje, kto ma uprawnienie 
do zmiany okresu realizacji. 

oceniana kompletność wniosku i 
załączników, prawidłowość ich formy oraz 
termin ich złożenia, których weryfikacja 
odbywa się na etapie weryfikacji warunków 
formalnych. W ramach przedmiotowych  
kryteriów ocenie podlega natomiast 
poprawność informacji w nich zawartych 
(zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku”, 
treścią ogłoszenia o naborze wniosków oraz 
regulaminem konkursu) oraz spójność 
zapisów wniosku i załączników 
(podczas spotkania z przedstawicielami tut. 
Urzędu w dniu 27.09.2017r. P. Dyr. 
P. Zygadło z MR przyjął wyjaśnienia IZ RPO 
WP 2014-2020 w przedmiotowej kwestii). 

3. Wyjaśnienie: Sformułowanie „Dalszy etap” w 
opisie kryterium dotyczy etapu realizacji 
projektu po podpisaniu umowy o 
dofinansowanie. 

4. Zapis kryterium „Kwalifikowalność 
wnioskodawcy / partnera” zostanie 
uzupełniony o podanie informacji w jakim 
momencie muszą być spełnione przesłanki, 
tj. „na dzień złożenia wniosku”.  

5. W regulaminie danego konkursu/naboru 
wskazywane są zasady, warunki 
charakterystyczne dla danego działania które 
jest bardzo trudno wskazać w kryteriach.  
Pozostawienie kryterium jest zasadne 
ponieważ w Regulaminie konkursu wybrane 
kwestie są doprecyzowywane. 

6. Zapis zostanie zmodyfikowany zgodnie 
z propozycją MR. 
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4.  Aleksandra 
Sztetyłło-
Budzewska, 
DRP, MR 

Załącznik 3a do 
SzOOP KRYTERIA 
WYBORU 
PROJEKTÓW DLA 
POSZCZEGÓLNYCH 
OSI 
PRIORYTETOWYCH, 
DZIAŁAŃ I 
PODDZIAŁAŃ RPO 
WP 2014-2020 – 
ZAKRES EFRR 

Działanie 1.2 

Proszę o podanie uzasadnienia dla 
wprowadzonych zmian w kryteriach dla 
projektów w działaniu 1.2 

 Uwaga wyjaśniona 
 
Kryteria dla Działania 1.2, typ projektu „Prace 
B+R” wymagały zmian z uwagi na 
doświadczenia z przeprowadzonego w roku 
2016 konkursu który wykazał, że:  
1) zasadnym jest, aby wnioski z zakresu prac 

B+R w większym stopniu były oceniane 
przez niezależnych ekspertów, w 
szczególności w zakresie zakresu 
rzeczowego projektu, zgodności z celami 
działania, weryfikacji projektów pod kątem 
tego czy zakres prac objętych projektem to 
rzeczywiście prace o charakterze 
badawczym. W zamierzeniu ma to 
przyspieszyć proces oceny wniosków, z 
uwagi na fakt, że niezależni eksperci z 
danej dziedziny z natury rzeczy posiadają 
większą wiedzę i doświadczenie w danej 
dziedzinie. Ponadto celem jest 
wyeliminowanie zarzutów, że w procesie 
oceny formalnej pracownicy DWP, którzy 
weryfikowali zgodność projektu z celem 
odpowiedniego działania / poddziałania, 
typem projektu możliwym do realizacji 
w ramach danego działania / poddziałania 
wymienionych w SZOOP wchodzą w 
zakres oceny merytorycznej. 

2) w kryteriach należy uwypuklić wybrane 
kwestie, które były wprawdzie 
przedmiotem oceny w ramach 
dotychczasowych kryteriów, ale nie były 
dookreślone w treści kryterium w sposób 
jednoznaczny (np. logika projektu), co 
narażało IZ na protesty; 
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3) w kryteriach merytorycznych niektóre 
kwestie wymagały uszczegółowienia  

4) w przypadku kryteriów jakościowych: 
a) z uwagi na zapisy SZOOP, część 

dotychczasowych kryteriów nie miała 
zastosowania – np. kryterium 
merytoryczne jakościowe nr 1, 

b) część kryteriów rodziła szereg 
wątpliwości dotyczących ich spełnienia 
w zderzeniu z wymogami np. 
rozporządzenia 651 lub była prosta do 
spełnienia i nie promowała wyraźnie 
lepszych projektów/wnioskodawców 
(np. udział w klastrach), 

c) zasadnym jest wprowadzenie kryteriów 
bardziej promujących lepiej 
przygotowane projekty i 
wnioskodawców dysponujących 
większym potencjałem (co w 
zamierzeniu ma czynić np. 
proponowane kryterium 
„Samodzielność wnioskodawcy w 
realizacji projektu” lub „Dotychczasowe 
nakłady na działalność B+R)”. 

5.  Aleksandra 
Sztetyłło-
Budzewska, 
DRP, MR 

Załącznik 3a do 
SzOOP KRYTERIA 
WYBORU 
PROJEKTÓW DLA 
POSZCZEGÓLNYCH 
OSI 
PRIORYTETOWYCH, 
DZIAŁAŃ I 
PODDZIAŁAŃ RPO 
WP 2014-2020 – 
ZAKRES EFRR 

W przypadku kryterium Zgodność 
z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej 
(dla działania 3.3.) oraz kryterium 
Zgodność z dokumentem o charakterze 
planistycznym zawierającym odniesienia 
do kwestii przechodzenia na bardziej 
ekologiczne i zrównoważone systemy 
transportowe w miastach obowiązującym 
na terenie gminy (dla działań 5.4. i 5.5.) 
pojawiły się zbliżone zapisy: Kryterium 
będzie oceniane w oparciu 

W świetle interpretacji art. 50a 
ustawy wdrożeniowej (przesłanej 
pismem z dnia 4pażdziernika) 
instytucja organizująca konkurs 
może prosić o wskazanie adresu 
strony internetowej np. w 
regulaminie, ale w przypadku 
braku takiego odniesienia (linku) 
nie może odrzucić projektu. 
Instytucja powinna pozyskać 
strategiczne/planistyczne 

Uwaga uwzględniona 
 
Z opisu kryteriów w działaniach 3.3, 5.4 oraz 5.5 
zostanie usunięty zapis: „Kryterium będzie 
oceniane w oparciu o dokumentację 
konkursową, w której wskazane będzie miejsce 
(adres strony internetowej), gdzie znajduje się 
obowiązujący Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej”. 
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DZIAŁANIE 3.3 
POPRAWA JAKOŚCI 
POWIETRZA, 
Poddziałanie 3.3.1 
Realizacja planów 
niskoemisyjnych  

DZIAŁANIE 5.4 
NISKOEMISYJNY 
TRANSPORT 
MIEJSKI – KONKURS 
DEDYKOWANY 

DZIAŁANIE 5.5 
NISKOEMISYJNY 
TRANSPORT 
MIEJSKI – 
ZINTEGROWANE 
INWESTYCJE 
TERYTORIALNE 

o dokumentację konkursową, w której 
wskazane będzie miejsce (adres strony 
internetowej), gdzie znajduje się 
obowiązujący Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej. (lub równoważne zapisy 
w innym dokumencie, o którym mowa 
powyżej). 

dokumenty na podstawie wymiany 
informacji z innymi podmiotami 
publicznymi. 

Natomiast prośba o wskazanie adresu strony 
internetowej, na której zamieszczony został 
PGN zawarta zostanie w zapisach regulaminu 
naboru wniosków. 

6.  Aleksandra 
Sztetyłło-
Budzewska, 
DRP, MR 

Załącznik 3a do 
SzOOP KRYTERIA 
WYBORU 
PROJEKTÓW DLA 
POSZCZEGÓLNYCH 
OSI 
PRIORYTETOWYCH, 
DZIAŁAŃ I 
PODDZIAŁAŃ RPO 
WP 2014-2020 – 
ZAKRES EFRR 

W kryteriach „Prawidłowość 
metodologiczna i rachunkowa analizy 
finansowej”  pojawia się w pkt e 
odwołanie do Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju – proszę podać, 
jakie są to wytyczne. Proponujemy 
ponadto odwoływać się do wytycznych 
wydanych przez ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego, jak w przypadku 
innych wytycznych. 

Na str 118 w pkt. e pojawiają się 
ponownie „zalecenia IZ”, które są zbyt 

Zmiana ustawy wdrożeniowej 
w zakresie wytycznych 
programowych. Dążenie do 
usunięcia zapisów blankietowych 
w kryteriach oceny projektów, 
na które KM nie ma wpływu.  

Uwaga uwzględniona 
 
Opis kryterium zostanie dookreślony  
 
Litera e) otrzyma brzmienie:  
e) czy wartość rezydualną określono 
i uzasadniono zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie zagadnień związanych z 
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w 
tym projektów generujących dochód i projektów 
hybrydowych na lata 2014-2020 wydanymi 
przez ministra właściwego ds. rozwoju 
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KRYTERIA 
FINANSOWE 
OCENIANE TYLKO 
PRZEZ EKSPERTA 
DS. ANALIZY 
FINANSOWEJ I 
EKONOMICZNEJ str. 
113 i 118 

elastycznym  instrumentem, aby na ich 
podstawie oceniać projekty. Prosimy o 
usunięcie zaleceń IZ. 

Na str 113 i 118 w pkt l pojawia się zapis 
odwołujący się do wytycznych Instytucji 
Zarządzającej RPO WP 2014-2020.  

regionalnego i Instrukcją Instytucji 
Zarządzającej RPO WP 2014-2020? 
 
Litera l otrzyma brzmienie:  
l) czy wyliczenie dochodów generowanych 
przez projekt zostało wykonane rzetelnie 
i w sposób zgodny z metodologią określoną 
w  Wytycznych w zakresie zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących 
dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-
2020 wydanych przez ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego i Instytucji Zarządzającej 
RPO WP 2014-2020? 
 
Odniesienia do wytycznych/zaleceń IZ zostały 
usunięte z zapisów kryteriów. 

7.  IŻ RPO WP 
2014-2020 

Kryteria jakościowe 
dla Poddziałania 3.3.2 
Redukcja emisji 

Autokorekta mająca na celu wykreślenie 
kryterium nr 6 pn. Zastosowanie ciepła 
sieciowego i przeniesienie punktów z ww. 
kryterium do kryterium nr 1 
pn. Efektywność kosztowa. 

Uzasadnienie: 

W ramach Poddziałania 3.3.2 nie przewiduje się wsparcia w zakresie przyłączy do 
sieci ciepłowniczych (mogą one być przedmiotem wsparcia w ramach Poddziałania 
3.3.1), zatem nie jest zasadne premiowane tego typu rozwiązań w Poddziałaniu 
3.3.2. 

 


