
 
 

Opis zmian kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, 

działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR 

 

Zaktualizowany dokument w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji (z dnia  

23 lipca 2018 r.) obejmuje m.in.: 

 

1) oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka:  

a) Działanie 1.1 Infrastruktura B+R jednostek naukowych:  

 aktualizacja kryteriów formalnych standardowych – projekty konkursowe,  

 usunięcie kryteriów specyficznych formalnych,  

 aktualizacja kryteriów merytorycznych standardowych dla projektów konkursowych 

oraz kryteriów finansowych ocenianych tylko przez eksperta ds. analizy finansowej  

i ekonomicznej i kryteriów technicznych ocenianych tylko przez eksperta ds. 

technicznych,  

 usunięcie kryteriów merytorycznych specyficznych,  

 modyfikacja kryteriów merytorycznych jakościowych.  

b) Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: 

Rozwój MŚP, gdzie podstawą udzielenia pomocy jest regionalna pomoc 

inwestycyjna:  

 aktualizacja kryteriów formalnych standardowych – projekty konkursowe,  

 aktualizacja kryteriów merytorycznych standardowych dla projektów konkursowych 

oraz kryteriów finansowych ocenianych tylko przez eksperta ds. analizy finansowej  

i ekonomicznej i kryteriów technicznych ocenianych tylko przez eksperta ds. 

technicznych, 

 modyfikacja kryteriów merytorycznych jakościowych.  

c) Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: 

Rozwój MŚP, gdzie podstawą udzielenia pomocy jest pomoc de minimis:  

 aktualizacja kryteriów formalnych standardowych – projekty konkursowe,  

 aktualizacja kryteriów merytorycznych standardowych dla projektów konkursowych 

oraz kryteriów finansowych ocenianych tylko przez eksperta ds. analizy finansowej  

i ekonomicznej i kryteriów technicznych ocenianych tylko przez eksperta ds. 

technicznych,  

 dodanie kryteriów merytorycznych jakościowych.  

d) Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: 

Rozwój MŚP:  usunięcie kryteriów specyficznych formalnych,  

 usunięcie kryteriów merytorycznych specyficznych.  

e) Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typ projektu: 

TIK:  

 aktualizacja kryteriów formalnych standardowych – projekty konkursowe.  

f) Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne, typ projektu Strefy aktywności gospodarczej:  

 aktualizacja kryteriów formalnych standardowych – projekty konkursowe,  

 aktualizacja kryteriów merytorycznych standardowych dla projektów konkursowych 

oraz kryteriów finansowych ocenianych tylko przez eksperta ds. analizy finansowej  

i ekonomicznej i kryteriów technicznych ocenianych tylko przez eksperta ds. 

technicznych,  

 usunięcie kryteriów specyficznych formalnych.  



g) modyfikacja Kryteriów zgodności ze strategią ZIT ROF.  

2) oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 

3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – konkurs ogólny, Typ 5 projektu: Projekty w 

zakresie budowy lub modernizacji budynków użyteczności publicznej, które będą spełniać 

standardy budownictwa pasywnego:  

 modyfikacja kryteriów formalnych specyficznych, merytorycznych specyficznych  

i merytorycznych jakościowych.  

3) oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 

4.2 Gospodarka odpadami – konkurs ogólny:  

 modyfikacja kryteriów formalnych specyficznych,  

 dodanie kryteriów merytorycznych specyficznych dla Projektów z zakresu 

gospodarki odpadami komunalnymi oraz Projektów z zakresu gospodarki 

odpadami innymi niż komunalne,  

 modyfikacja kryteriów merytorycznych jakościowych.  

4) oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna:  

a) Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa:  

 modyfikacja kryterium specyficznego formalnego pn. „Położenie inwestycji” 

określonego dla projektów z zakresu dróg wojewódzkich,  

b) Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa:  

 modyfikacja kryteriów specyficznych formalnych i kryteriów merytorycznych 

specyficznych poprzez wprowadzenie kryteriów dla projektów z zakresu 

dokumentacji przedprojektowej i projektowej kolejowej infrastruktury technicznej  

o znaczeniu regionalnym,  

 wprowadzenie kryteriów merytorycznych standardowych - projekty 

pozakonkursowe z zakresu dokumentacji przedprojektowej i projektowej kolejowej 

infrastruktury technicznej o znaczeniu regionalnym.  

5) uszczegółowienie definicji kryteriów merytorycznych standardowych dla osi I-VI  

RPO WP 2014-2020 pn. Logika projektu oraz Logika projektu i zarządzanie ryzykiem 

poprzez dodanie zapisu wynikającego z preambuły w załączniku nr 3a do SZOOP RPO 

WP 2014-2020. 


