Załącznik do uchwały Nr 39/2018
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
z dnia 13 listopada 2018 r.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu
Typ projektu:
1. Projekty polegające na utworzeniu centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o rodzime gatunki, np.: banki genowe, ogrody botaniczne,
ekoparki;
2. Doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej;
3. Inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne – finansowanie uzależnione od
bezpośredniego i silnego związania niniejszej interwencji z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej.
Kryteria formalne I stopnia
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji, gdy
dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu).
Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności z kryteriami formalnymi II stopnia jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych I stopnia. Niespełnienie któregokolwiek
kryterium formalnego I stopnia skutkuje negatywną oceną projektu i jego odrzuceniem.
Lp.
1.

Nazwa kryterium
Kwalifikowalność
Wnioskodawcy
i projektu

Definicja kryterium
WARUNEK nr 1: TYP WNIOSKODAWCY
W ramach niniejszego konkursu, Wnioskodawcy nie będą definiowani ze
względu na formę prawną lub status, a ze względu na branżę oraz
przedmiot działalności. Wsparcie otrzymają podmioty, które z racji

Ocena1
TAK/NIE

Możliwość dokonania korekty2
Brak możliwości korekty na etapie złożenia
o dofinansowanie.

wniosku

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku

1 W przypadku możliwości wprowadzenia poprawy lub uzupełnienia zgodnie z dopuszczalnym zakresem zmian określonym w kolumnie Możliwość dokonania korekty, projekty, które nie zostaną poprawione lub
uzupełnione zgodnie z wezwaniem do uzupełnienia lub poprawy, podlegają odrzuceniu.
2 Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

1

regulacji prawnych oraz działalności statutowej odpowiedzialne są za
ochronę różnorodności biologicznej, tj. m. in.:
− parki krajobrazowe,
− państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu
monitoringu środowiska np. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
− JST, ich związki i stowarzyszenia,
− podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich
związki i stowarzyszenia,
− jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione
wyżej),
− organizacje pozarządowe,
− podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego,
− porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez
lidera,
− przedsiębiorcy,
− parki narodowe.

o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
Możliwość odstępstwa od warunku na etapie realizacji projektu
i okresu trwałości projektu może wynikać ze:
− zmiany struktury organizacyjno-prawnej,
− zmiany statusu Beneficjenta,
− innych zmian organizacyjnych wynikających z naturalnego
rozwoju Beneficjenta,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U.
2015, poz. 2009).
Ponadto w odniesieniu do Wnioskodawcy będzie weryfikowane:
− czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie i wobec niego nie orzeczono zakazu dostępu do
środków funduszy europejskich na podstawie:
a) art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych,
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary,
d) przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020?
− czy Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu
unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności art.
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2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)? (dotyczy
podmiotów objętych pomocą publiczną)?
− czy na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający
z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną
z prawem lub rynkiem wewnętrznym?
WARUNEK nr 2: TYP PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy typ projektu wpisuje
się w założenia programowe, tj. czy przedmiot projektu dotyczy:
1. utworzenia centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu
o rodzime gatunki, np.: banki genowe3, ogrody botaniczne4, ekoparki5;
2. doposażenia i modernizacji ośrodków prowadzących działalność
w zakresie edukacji ekologicznej;
3. inwestycji wykorzystujących naturalne zasoby przyrodnicze, takie jak
tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne – finansowanie uzależnione
będzie od bezpośredniego i silnego związania niniejszej interwencji
z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej.
Ponadto ocenie podlegać będzie, czy projekt jest realizowany na obszarze
objętym formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 15, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018
r. poz. 1614, ze zm.) lub w otulinach form ochrony przyrody, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy. Projekt jest traktowany jako
zlokalizowany na obszarze chronionym, gdy większy rzeczowo jego zakres
jest realizowany na tym obszarze lub/i w jego otulinie.
Ocena będzie prowadzona w oparciu o dokumenty złączone do wniosku,
m. in.:
− kopię aktu prawnego ustanawiającego daną formę ochrony przyrody
zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z
2018 r. poz. 1614, ze zm.),

TAK/NIE

Brak możliwości
o dofinansowanie.

korekty

na

etapie

złożenia

wniosku

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń w trakcie realizacji
projektu oraz w okresie trwałości może wynikać ze:
− zmiany technicznej i/lub technologicznej w stosunku do
założeń przyjętych we wniosku o dofinansowanie,
− zmiany rodzaju nabytych środków trwałych/wartości
niematerialnych i prawnych, w tym ich parametrów
technicznych przy zachowaniu co najmniej nie gorszych
parametrów od założonych pierwotnie,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

3 Bank genowy - miejsce długotrwałego przechowywania zasobów genowych kolekcji nasion roślin użytkowych, wartościowych dla ochrony przyrody, hodowli, badań naukowych oraz dla gospodarki wraz
z monitoringiem materiału genowego; zasób genetyczny rozumiany jako materiał genetyczny (jakikolwiek materiał roślinny, mikrobiologiczny lub innego pochodzenia, zawierający funkcjonalne jednostki
dziedziczności), posiadający faktyczną lub potencjalną wartość; wykorzystanie zasobów genetycznych oznacza prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad genetycznym i/lub biochemicznym składem zasobów
genetycznych, także przez zastosowanie biotechnologii.
4 Ogród botaniczny - urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, będący miejscem ochrony ex situ, uprawy roślin różnych stref klimatycznych
i siedlisk, uprawy roślin określonego gatunku oraz prowadzenia badań naukowych i edukacji; szczególną formą ogrodu botanicznego jest ogród dendrologiczny i arboretum; założenie ogrodu botanicznego musi
odbywać się zgodnie z właściwymi dla tego rodzaju inwestycji przepisami, w szczególności z przepisami ustawy o ochronie przyrody.
5
Ekopark - teren cenny przyrodniczo lub krajobrazowo, który łączy funkcje ekspozycji przyrodniczych z edukacyjnymi; ekspozycją przyrodniczą może być jedna z form ochrony przyrody, np. użytek ekologiczny lub
zespół przyrodniczo-krajobrazowy i ścieżka przyrodnicza.
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−
−

zgodę na realizację projektu organu, zarządzającego obszarem albo
sprawującego nadzór nad tym obszarem,
mapę poglądową z zaznaczeniem miejsca realizacji projektu wraz
z zaznaczeniem występującej formy ochrony przyrody.

Do obowiązku Wnioskodawcy należy jednoznaczne i przejrzyste określenie
przedmiotu projektu, tak by na podstawie przedstawionych informacji
ocenić, czy zaplanowane działania obejmują wyłącznie obszary wsparcia,
które mogą być objęte dofinansowaniem.
WARUNEK nr 3: DZIAŁALNOŚĆ WNIOSKODAWCY
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy przedmiot projektu nie
dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania
wsparcia, o których mowa w:
− art. 1 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr
L 187/1) (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną),
− art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
z 24.12.2013 r.),
− art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na
rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia
(WE) nr 1080/2006) (Dz. Urz. UE z 20.12.2013 r. L 347/289).

TAK/NIE

Brak możliwości
o dofinansowanie.

korekty

na

etapie

złożenia

wniosku

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

W ramach kryterium ocenie podlega również, czy projekt lub jego część nie
obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub
powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania w następstwie
przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem
(zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
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1083/2006)?
Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy oraz
samodzielną weryfikację przez IZ RPOWP.
WARUNEK nr 4: LOKALIZACJA PROJEKTU

TAK/NIE

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy projekt będzie
realizowany w granicach administracyjnych województwa podlaskiego.

Brak możliwości
o dofinansowanie.

korekty

na

etapie

złożenia

wniosku

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku
o dofinansowanie,
które
powinno
znajdować
potwierdzenie
w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu
np. siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na
terenie województwa podlaskiego znajduje potwierdzenie w odpowiednim
rejestrze.

2.

Wartość i poziom
dofinansowania

W przypadku projektu realizowanego w partnerstwie, wszystkie podmioty
uczestniczące w projekcie muszą spełniać warunek posiadania
siedziby/oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na
terenie woj. podlaskiego, co powinno znaleźć potwierdzenie
w dokumentach rejestrowych wszystkich partnerów projektu.
WARUNEK nr 1: KWOTA DOFINANSOWANIA
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy kwota pomocy:
− nie przekracza wartości alokacji przeznaczonej na konkurs, tj. 25 mln
PLN;
− w przypadku projektów realizowanych z pomocą publiczną, nie
przekracza progów określonych w art. 4 ust. 1 pkt. cc) Rozporządzenia
KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L 187/1), tj.
w przypadku pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną 10 mln
EUR lub łączne koszty przekraczają 20 mln EUR na tę samą
infrastrukturę (jeśli dotyczy)?;
− nie przekracza wielkości wyliczonej w oparciu o wskaźnik luki
finansowej (jeśli dotyczy)?
WARUNEK nr 2: POZIOM DOFINANSOWANIA
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy:
− w przypadku projektów realizowanych bez pomocy publicznej, poziom
dofinansowania nie przekracza 85% kosztów kwalifikowalnych (jeśli

TAK/NIE

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Możliwość jednorazowej korekty w zakresie zmniejszenia
wartości dofinansowania projektu o 5 % w stosunku do
pierwotnego poziomu zadeklarowanego w dokumentacji
aplikacyjnej.

TAK/NIE

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Możliwość jednorazowej korekty w zakresie zmniejszenia
poziomu lub wartości pomocy w projekcie w celu zastosowania
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dotyczy)?;
w przypadku pomocy publicznej udzielanej zgodnie z zapisami art. 56
ust. 6 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr
L 187/1), kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami
kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji oraz poziomu
85% (jeśli dotyczy);
− w
przypadku
pomocy
de
minimis
udzielanej
zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020,
maksymalny udział środków UE (EFRR) nie przekracza 85% (jeśli
dotyczy)?
WARUNEK nr 1: TERMIN I OKRES REALIZACJI PROJEKTU

wymogów
właściwego
rozporządzenia
pomocowego
adekwatnego do rodzaju projektu, jednak nie więcej niż
odpowiednio: 5 p.p. lub 5% w stosunku do pierwotnego poziomu
lub wartości zadeklarowanych w dokumentacji aplikacyjnej.

−

3.

Termin i okres
realizacji projektu

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazany przez
Wnioskodawcę termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu jest
zgodny z ramami czasowymi kwalifikowalności, o których mowa
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 obowiązującymi
na moment ogłoszenia konkursu, tj. nie wykracza poza daty graniczne 01
stycznia 2014 r. - 31 grudnia 2023 r.
WARUNEK nr 2: ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PRZED ZŁOŻENIEM
WNIOSKU
W ramach niniejszego warunku, ocenie podlega, czy projekt jest
realizowany zgodnie z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, tj.: czy projekt nie
został fizycznie zakończony (w przypadku dostaw i usług) lub w pełni
zrealizowany (w przypadku robót budowlanych) przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy

TAK/NIE

Brak możliwości korekty.
Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

TAK/NIE

Brak możliwości korekty.
Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.
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publicznej?
Przez projekt zakończony lub zrealizowany należy rozumieć projekt, dla
którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór
ostatnich robót, dostaw lub usług, niezależnie od tego, czy wszystkie
dotyczące tego projektu płatności zostały przez Wnioskodawcę dokonane.

Kryteria formalne II stopnia
UWAGA: Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące (z wyjątkiem
sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego projektu).
Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności z kryteriami merytorycznymi ogólnymi jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych II stopnia. Niespełnienie
któregokolwiek kryterium formalnego II stopnia skutkuje negatywną oceną wniosku i jego odrzuceniem.
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Ocena

Możliwość dokonania korekty

1.

Zgodność
projektu
z założeniami
polityki ochrony
środowiska*

WARUNEK nr 1: ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ SIEDLISKOWĄ ORAZ
DYREKTYWĄ PTASIĄ

TAK/NIE

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie
w zakresie
uzupełnienia
brakującego
uzasadnienia/deklaracji
w zakresie adekwatnym do wymagań niniejszego kryterium
z jednoczesnym zachowaniem niezmienionego zakresu rzeczowego
projektu

W ramach warunku ocenie podlegać będzie, czy projekt wpisuje się
w założenia:
− Dyrektywy siedliskowej (dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory) ustalającej zasady ochrony pozostałych gatunków zwierząt,
a także roślin i siedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony
obszarów szczególnie ważnych przyrodniczo;
− Dyrektywy ptasiej (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa - wcześniej dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia
1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) określającej kryteria do
wyznaczania ostoi dla gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem.
WARUNEK nr 2: ZGODNOŚĆ DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH NA OBSZARZE
NATURA 2000 Z PAF (JEŚLI DOTYCZY)

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

TAK/NIE/
NIE
DOTYCZY

W ramach warunku ocenie podlegać będzie, czy w ramach projektu
działania związane z ochroną siedliskową lub gatunkową lub zwalczaniem
gatunków inwazyjnych obcych realizowane na obszarach Natura 2000
będą zgodne z Priorytetowymi Ramami Działań dla sieci Natura 2000 na
Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020 (dokument
dostępny jest na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl.).
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WARUNEK
nr
3:
SPEŁNIENIE
WYMOGÓW
WŁAŚCIWEGO
GOSPODAROWANIA ZASOBAMI WODNYMI (JEŚLI DOTYCZY)

TAK/NIE/
NIE
DOTYCZY

W ramach warunku ocenie podlegać będzie zgodność projektu
z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE).
Projekty ubiegające się o dofinansowanie nie mogą mieć negatywnego
wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód oraz powinny być
ujęte na listach nr 1 będących załącznikami do Masterplanu dla dorzecza
Odry i Wisły.
2.

Zgodność
projektu
z dokumentami
strategicznymi

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zgodność projektu
z dokumentami strategicznymi, tj.
−

−

Strategią Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - unijna
strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. - czy
projekt oraz działania w nim zaplanowane mają pozytywny wpływ na
zmniejszenie procesów utraty różnorodności biologicznej i/lub na
przywrócenie różnorodności biologicznej?

TAK/NIE

Możliwość
korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o
dofinansowanie
w
zakresie
uzupełnienia
brakującego
uzasadnienia/deklaracji w zakresie adekwatnym do wymagań
niniejszego kryterium z jednoczesnym zachowaniem niezmienionego
zakresu rzeczowego projektu.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

Programem ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności
biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020 – czy projekt
oraz działania w nim zaplanowane przyczyniają się do realizacji celów
strategicznych i operacyjnych ww. dokumentu?

Wyżej wymienione dokumenty strategiczne dostępne są m.in. na stronie
internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl.
∗kryterium do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych

Kryteria merytoryczne ogólne
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji, gdy
dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu).
Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności z kryteriami merytorycznymi różnicującymi/rozstrzygającymi jest spełnienie wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych.
Niespełnienie któregokolwiek kryterium merytorycznego ogólnego skutkuje negatywną oceną projektu i jego odrzuceniem.
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Lp.
1.

Nazwa kryterium
Uzasadnienie
konieczności
realizacji projektu*

Definicja kryterium
WARUNEK nr 1: UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU

Ocena6
TAK/NIE

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy:

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

− uzasadniono konieczność realizacji projektu?
Analizowane będzie przedstawione uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.
W ocenie brane pod uwagę będzie czy:
projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy/potrzeby
Wnioskodawcy,
planowane działania są adekwatne do potrzeb Wnioskodawcy,
planowane działania umożliwią realizację projektu,
potrzeby Wnioskodawcy wynikają ze szczegółowej analizy,
projekt rozwiązuje w pełni zidentyfikowane problemy.
− uzasadniono potrzebę finansowania projektu środkami publicznymi?
WARUNEK nr 2: CELE REALIZACJI PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy określone przez
Wnioskodawcę cele realizacji projektu są zbieżne z celami Osi Priorytetowej VI.
Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działaniem
6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu?
WARUNEK nr 3: WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy:
− wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele projektu?
Określone przez Wnioskodawcę wskaźniki osiągnięcia celów projektu powinny
być adekwatne do zakresu rzeczowego projektu i celów oraz powinny zostać
osiągnięte przy danych nakładach i założonym sposobie realizacji projektu.
−

wybrano wskaźniki obligatoryjne dla danego rodzaju projektu?

Każdy Wnioskodawca adekwatnie do zakresu projektu zobowiązany jest do
wyboru co najmniej jednego ze wskaźników: Liczba wspartych form ochrony
przyrody, Długość szlaków turystycznych, Liczba ośrodków prowadzących
działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem. Dodatkowo, w
przypadku ubiegania się o punkty w ramach kryterium pn. Wpływ projektu na

Możliwość dokonania korekty7
Brak możliwości korekty.

TAK/NIE

Brak możliwości korekty.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

TAK/NIE

Możliwość korekt w zakresie uzupełnienia wskaźników we
wniosku/skorygowania ich wartości docelowych do poziomu
uzasadnionego zapisami dokumentacji aplikacyjnej oraz
wyjaśnieniami na etapie oceny projektu.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
Możliwość odstępstwa od założonych wartości docelowych
i terminu ich osiągnięcia w trakcie realizacji projektu oraz w okresie
trwałości może wynikać z wystąpienia siły wyższej nie leżącej po
stronie Beneficjenta, przy czym każda zmiana powinna być
uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

6 W przypadku możliwości wprowadzenia poprawy lub uzupełnienia zgodnie z dopuszczalnym zakresem zmian określonym w kolumnie „Możliwość dokonania korekty”, projekty, które nie zostaną poprawione lub
uzupełnione zgodnie z wezwaniem do uzupełnienia lub poprawy, podlegają odrzuceniu.
7 Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
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powstanie „zielonych” miejsc pracy obligatoryjnie należy wybrać wskaźnik pn.
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M.

−

2.

Kwalifikowalność
wydatków
projektu*

wskazano metodologię wyliczenia wskaźników, tj. opis szacowania,
pomiaru i monitorowania wskaźnika?

Przedstawiona metodologia powinna być weryfikowalna i oparta o wiarygodne
założenia.
WARUNEK nr 1: KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W KONTEKŚCIE ZAŁOŻEŃ
PROGRAMOWYCH
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki
kwalifikowane projektu są zgodne z zasadami finansowania projektu w ramach
Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego
zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz
krajobrazu.
Weryfikacja
kwalifikowalności
poszczególnych
pozycji
zaplanowanych w budżecie będzie oparta o zapisy:
− Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, obowiązujących
na moment ogłoszenia konkursu, przy czym decydujące jest ujęcie
wydatków kwalifikowalnych stricte związanych z realizacją przedmiotu
projektu;
−

TAK/NIE

Możliwość
korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie zmniejszenia wartości kosztów
kwalifikowalnych na poziomie danego wydatku przy jednoczesnym
zapewnieniu pokrycia zwiększonych wydatków niekwalifikowalnych
ze środków własnych. Decyzja o dopuszczeniu korekty
podejmowana jest każdorazowo przez IOK po uwzględnieniu
wpływu zmiany na spełnienie innych kryteriów wyboru projektów,
lecz ostateczny jej poziom nie może przekroczyć 25% kosztów
kwalifikowalnych projektu.
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

Rozporządzeń pomocowych, w oparciu o które założono realizację projektu,
w tym: Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L
187/1) i/lub Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, maksymalny
udział środków UE.

Za niekwalifikowalne uznaje się wydatki związane z:
przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu, Studium
wykonalności w sytuacji, gdy spełnia jedynie warunek formalny związany
z aplikowaniem o środki unijne;
działaniami informacyjno-promocyjnymi, np. koszty promocji projektu
w postaci tablic informacyjnych;
administrowaniem projektu;
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kosztami pośrednimi;
zakupem samochodów osobowych;
robotami budowlanymi i zakupem środków trwałych dla nowych ośrodków
prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej;
zakupem sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania tylko
i wyłącznie do celów administracyjnych innych niż związane
z działalnością dotyczącą edukacji ekologicznej;
elementami sportowo-rekreacyjnymi, np. bazą noclegową, bazą
gastronomiczną, obiektami sportowymi, obiektami kultury;
infrastrukturą dróg publicznych (np. drogami dojazdowymi, obiektami
mostowymi, węzłami komunikacyjnymi) na skrzyżowaniach tras
turystycznych z drogami, parkingami nie związanymi z ochroną obszarów
cennych przyrodniczo.
WARUNEK nr 2: IDENTYFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

TAK/NIE

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki
kwalifikowane projektu są precyzyjnie określone - są identyfikowalne i są
wystarczająco szczegółowe w stosunku do rodzaju i zakresu projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest do szczegółowego zaprezentowania
wydatków zarówno co do zakresu rzeczowego, jak i finansowego, co powinno
znaleźć potwierdzenie w przedłożonej dokumentacji technicznej oraz
kosztorysach inwestorskich.
WARUNEK nr 3: METODOLOGIA SZACOWANIA WYDATKÓW

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

TAK/NIE

W ramach niniejszego warunku, ocenie podlega, czy wydatki kwalifikowalne
projektu zostały prawidłowo oszacowane. Wartość zadeklarowanych wydatków
w budżecie projektu powinna zostać należycie udokumentowana i
potwierdzona – poprzez dołączenie kosztorysów dla wszystkich pozycji.
Dodatkowo, wymaga się załączenia dokumentacji pozyskanej w trakcie
przeprowadzenia analizy cen rynkowych lub dokumentacji z rozstrzygniętego
postępowania o udzielenie zamówienia – jeżeli przeprowadzono.

WARUNEK nr 4: NIEZBĘDNOŚĆ WYDATKÓW
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie
w zakresie doprecyzowania/uszczegółowienia zakresu rzeczowego
projektu w stosunku do informacji wykazanych w pierwotnej
dokumentacji aplikacyjnej.

Możliwość
korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia brakującej dokumentacji
potwierdzającej wartość wydatków kwalifikowalnych wskazanych w
budżecie projektu, przy czym przedstawione dokumenty powinny
być ważne na moment złożenia pierwotnej dokumentacji
aplikacyjnej i nie mogą prowadzić do zwiększenia wartości.
Możliwość odstępstwa od założonych wartości docelowych
w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości może wynikać
ze
zmiany
wartości
wydatków
kwalifikowalnych
po
przeprowadzeniu procedur wyboru wykonawców/dostawców, przy
czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez Beneficjenta
i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

TAK/NIE

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie
w zakresie zmniejszenia wartości kosztów kwalifikowalnych na
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kwalifikowane projektu są niezbędne do realizacji celów projektu.

poziomie danego wydatku przy jednoczesnym zapewnieniu
pokrycia zwiększonych wydatków niekwalifikowalnych ze środków
własnych. Decyzja o dopuszczeniu korekty podejmowana jest
każdorazowo przez IOK po uwzględnieniu wpływu zmiany na
spełnienie innych kryteriów wyboru projektów, lecz ostateczny jej
poziom nie może przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych
projektu.

Ocenie podlega, czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są niezbędne
do realizacji celów projektu – zarówno co do ich zasadności, jak i racjonalności.
Weryfikacja polega na stwierdzeniu, czy:
dana pozycja budżetowa jest niezbędna i czy jej wartość jest racjonalna,
wydatki kwalifikowalne służą bezpośrednio realizacji celów projektu,
wydatki kwalifikowalne są ekonomicznie uzasadnione oraz czy są efektem
świadomego wyboru, analizy opcji?

3.

Wykonalność
techniczna
projektu*

WARUNEK nr 1: ZASOBY LUDZKIE I TECHNICZNE

Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń w trakcie realizacji
projektu oraz w okresie trwałości może wynikać ze:
− zmiany rodzaju nabytych środków trwałych/wartości
niematerialnych i prawnych, w tym ich parametrów
technicznych przy zachowaniu co najmniej nie gorszych
parametrów od założonych pierwotnie,
− zmiany technicznej i/lub technologicznej w stosunku do
założeń przyjętych we wniosku o dofinansowanie,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

TAK/NIE

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada
zasoby techniczne i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu lub czy
wiarygodnie opisał sposób pozyskania tych zasobów.
Należy scharakteryzować zarówno zasoby ludzkie, jak i techniczne
gwarantujące prawidłową realizację projektu pod względem administracyjnym i
stricte związanym z przedmiotem projektu. W przypadku, gdy Wnioskodawca
nie posiada wszystkich zasobów w momencie składania wniosku
o dofinansowanie, to istnieje możliwość ich pozyskania w trakcie realizacji
projektu, co należy opisać w dokumentacji aplikacyjnej.
WARUNEK nr 2: PRAWA WŁASNOŚCI I POZWOLENIA
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada
prawa własności, pozwolenia, licencje itp. niezbędne do realizacji projektu lub
czy uzyskanie tych praw, pozwoleń, licencji itp. zostało w projekcie
uwzględnione i jest prawdopodobne.

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie
w zakresie doprecyzowania/uszczegółowienia zakresu rzeczowego
projektu w stosunku do informacji wykazanych w pierwotnej
dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.

TAK/NIE

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie
w zakresie doprecyzowania/uszczegółowienia zakresu rzeczowego
projektu w stosunku do informacji wykazanych w pierwotnej
dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze wszystkich niezbędnych
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decyzji, pozwoleń i praw własności powinien w sposób wiarygodny opisać stan
zaawansowania prac nad ich uzyskaniem oraz podać termin uzyskania
przedmiotowych dokumentów.

WARUNEK nr 3: HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy harmonogram realizacji
projektu jest racjonalny i wykonalny.
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie wykonalność projektu według
planowanego harmonogramu, zakresu rzeczowego, złożoności procedur
przetargowych.
Przy szacowaniu harmonogramu należy zwrócić uwagę na konieczność
uwzględnienia zakresu rzeczowego projektu, czasu niezbędnego do
przeprowadzenia postępowań przetargowych (jeżeli nie dokonano wyboru na
moment aplikowania), maksymalnego terminu realizacji projektu oraz innych
okoliczności warunkujących terminową realizację projektu.

TAK/NIE

Możliwość odstępstwa w trakcie realizacji projektu oraz w okresie
trwałości może wynikać z:
− wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym projektu
skutkujących koniecznością uzyskania praw, pozwoleń, licencji
itp.,
− wprowadzenia zmian w zakresie rozwiązań budowlanych
zastosowanych w infrastrukturze, jednakże nie powodujących
zmian funkcjonalno-użytkowych obiektu budowlanego,
wymagających uzyskania nowej decyzji lub oświadczenia
Projektanta
dotyczącego
zgody
na
wprowadzenie
proponowanych zmian przez Beneficjenta,
− zmiany
rozmieszczenia
środków
trwałych/wartości
niematerialnych i prawnych w wyniku realizacji projektu bez
zmiany granic administracyjnych województwa,
− innych zdarzeń nieleżących po stronie Beneficjenta,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.
Możliwość odstępstwa na etapie realizacji projektu może wynikać z:
− braku wyłonienia wykonawców/dostawców z przyczyn
niezależnych od Beneficjenta,
− innych zdarzeń losowych nieleżących po stronie Beneficjenta,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
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WARUNEK nr 4: KWESTIE ŚRODOWISKOWE

4.

Wykonalność
finansowa
i ekonomiczna*

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy dołączona do wniosku
dokumentacja OOŚ jest zgodna z przedmiotem projektu przy jednoczesnym
uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.

Możliwość
korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie przedłożenia prawidłowej
dokumentacji adekwatnej do zakresu rzeczowego projektu, przy
czym dokumenty te muszą być ważne na moment złożenia wniosku
o dofinansowanie.

Obowiązkowym załącznikiem dla wszystkich projektów jest Formularz
w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (Załącznik nr 3 Ia).

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.

W przypadku dostarczenia pozwolenia na budowę, weryfikacji podlega
zgodność decyzji z dokumentacją środowiskową (jeśli projekt wymaga
uzyskania decyzji środowiskowej).

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie realizacji projektu
może wynikać z wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym
projektu skutkujących koniecznością przeprowadzenia ponownej
procedury OOŚ, zmiany decyzji środowiskowej, przy czym każda
zmiana powinna być uzasadniona przez Beneficjenta i
zaakceptowana przez IZ RPOWP.
Możliwość
korekty
w
zakresie
poprawy
błędów
rachunkowych/arytmetycznych.

WARUNEK nr 1: POPRAWNOŚĆ ANALIZY FINANSOWO-EKONOMICZNEJ

TAK/NIE

TAK/NIE

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy prognozy nie zawierają
istotnych błędów rachunkowych.
WARUNEK nr 2: ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI PRZYGOTOWANIA ANALIZ
FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega:
−

czy prognozy zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi we
właściwych przepisach?
Przy opracowaniu części finansowej należy uwzględnić zapisy:
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów
generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
obowiązujących na moment ogłoszenia konkursu,
obowiązujących przepisów i zasad rachunkowości,
ogólnie przyjętych metod analiz finansowych i ekonomicznych.

TAK/NIE

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Możliwość
korekty
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie:
− skorygowania okresu odniesienia w ramach analizy finansowej,
przy czym nie dotyczy to okresu trwałości projektu,
− wielkości zastosowanej stopy dyskontowej,
− wielkości przyjętych stawek amortyzacyjnych,
− uzupełnienia brakujących tabel finansowych w układzie
Wnioskodawca z Projektem,
− ujęcia rozliczenia dofinansowania w przedstawionych
prognozach finansowych,
− wyjaśnień w zakresie przyjętych wielkości oraz założeń.
Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

− czy w prognozach prawidłowo ujęto wszystkie istotne finansowe elementy
projektu?
− czy wskazane w prognozach poszczególne wielkości (wartość przychodów,
kosztów, składników majątku i pasywów) są uzasadnione?
Prognozy finansowe i ekonomiczne powinny być oparte o wiarygodne założenia
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uprawdopodabniające osiągnięcie wykazanych efektów. Brak powyższych
informacji może skutkować tym, iż nie będzie możliwa ocena wiarygodności
założeń, a tym samym nie będzie można potwierdzić wykonalności finansowej.
Szczególną uwagę przy uzasadnieniu przyjętych wartości należy zwrócić na
pozycje, które ulegają istotnym zmianom w stosunku do danych historycznych.
Dokonanie rzetelnej analizy opartej o wiarygodne założenia ma kluczowe
znaczenie przy określeniu poziomu intensywności, a tym samym kwoty
dofinansowania.
Zgodnie z art. 61 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oszczędności kosztów
działalności osiągnięte przez operacje są traktowane jako dochody, chyba że są
skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalności.
Weryfikacji dokonuje się na podstawie informacji podanych w tabelach
finansowych oraz w części opisowej do analizy finansowej.
WARUNEK nr 3: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

TAK/NIE

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy źródła finansowania
projektu są jednoznaczne oraz wiarygodne.

5.

Trwałość projektu

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy zapewniona jest płynność
finansowa realizacji projektu.
WARUNEK nr 1: UTRZYMANIE CELÓW PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy z przedstawionych przez
Wnioskodawcę dokumentów wynika, że cele projektu zostaną utrzymane po
zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości oraz że projekt nie będzie w tym

oceny

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.

Wnioskodawca powinien jednoznacznie i precyzyjnie określić źródła
finansowania oraz potwierdzić, że posiada środki na realizację projektu lub
wiarygodnie wykazać sposób ich pozyskania.
WARUNEK nr 4: PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PROJEKTU

Możliwość
jednorazowej
korekty
na
etapie
w zakresie wskazania źródeł finansowania projektu.

TAK/NIE

Istnieje możliwość zmiany źródeł finansowania na etapie realizacji
projektu, przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
Brak możliwości korekty.

TAK/NIE

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.
Brak możliwości korekty.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
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czasie poddany znaczącym modyfikacjom?

Odstępstwa od warunku w okresie trwałości projektu muszą być
zgodne z art. 71 Rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r., tzn. nie mogą prowadzić do powstania następujących
okoliczności:
− zmiany własności elementu infrastruktury, która daje
przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne
korzyści;
− istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub
warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia
jej pierwotnych celów,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

Sprawdzeniu podlega możliwość zapewnienia przez Wnioskodawcę trwałości
operacji, zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE )nr 1083/2006.
Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca posiada zdolność do utrzymania
rezultatów projektu pod względem organizacyjnym, finansowym i technicznym
przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta lub w okresie
ustalonym zgodnie z zasadami pomocy publicznej. Ocenie podlegać będzie
także to, czy Wnioskodawca planuje wykorzystywać produkty projektu zgodnie
z przeznaczeniem, a projekt w pełni spełnia założone w nim cele.
WARUNEK nr 2: ANALIZA RYZYKA

TAK/NIE

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca dokonał
analizy ryzyk dotyczących utrzymania trwałości projektu i czy zaplanował
odpowiednie działania w przypadku ich wystąpienia.

6.

Zgodność projektu
z zasadami
horyzontalnymi

Wnioskodawca powinien dokonać analizy ryzyka wraz z podaniem informacji,
czy jest zdolny do odpowiedniego przeciwdziałania w przypadku wystąpienia
zagrożeń.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy projekt zakłada, zgodnie z
przepisami art. 7 i art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006:
pozytywny wpływ w zakresie zrównoważonego rozwoju?
pozytywny wpływ w zakresie równości szans i niedyskryminacji?
Poprzez pozytywny wpływ należy zrozumieć zapewnienie dostępności

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie uzupełnienia
brakujących zapisów w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

TAK/NIE

Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia brakujących zapisów
w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
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infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów
informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów projektów dla
wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności,
stanowiącymi załącznik do Wytycznych zakresie realizacji zasady równości szans
i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020.
co najmniej neutralny wpływ w zakresie równości płci?
pozytywny wpływ w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i ładu
przestrzennego?
co najmniej neutralny wpływ w zakresie współpracy?

7.

Pomoc publiczna
w projekcie
(jeśli dotyczy)

Ocena wpływu projektu jest dokonywana na podstawie informacji podanych
przez Wnioskodawcę, które powinny być użyteczne i wiarygodne. Samo
stwierdzenie Wnioskodawcy, że projekt jest zgodny z daną zasadą horyzontalną
jest niewystarczające. Należy pamiętać, że zaproponowanie działań
wynikających jedynie z wymogów prawnych świadczy o neutralnym wpływie.
Należy zaznaczyć, że pozytywny wpływ polega na podjęciu określonych działań,
które przyczynią się do założonych efektów – postawa czynna, nie bierna.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega czy:
−
−

−
−

Wnioskodawca właściwie przeprowadził test pomocy publicznej
i prawidłowo zakwalifikował projekt pod względem występowania pomocy
publicznej?
projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi stosowania
pomocy publicznej oraz pomocy de minimis wydanymi na podstawie
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis?
Wnioskodawca i projekt spełnia wszystkie wymogi wynikające
z rozporządzeń pomocowych krajowych i unijnych?
w odniesieniu do obiektów, w których obok działalności statutowej nie
mającej charakteru komercyjnego jest również prowadzona działalność
gospodarcza, prawidłowo zastosowano przepisy o pomocy publicznej?

TAK/NIE/
NIE
DOTYCZY

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie uzupełnienia
brakującego testu pomocy publicznej, przy czym wynik testu nie
może prowadzić do zmiany pierwotnej deklaracji we wniosku
o dofinansowanie, co do wystąpienia/nie wystąpienia pomocy
publicznej w projekcie.
Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

Obowiązek zastosowania tzw. mechanizmu monitorowania i wycofania
w odniesieniu do działalności prowadzonej na infrastrukturze otrzymującej
finansowanie publiczne uregulowano w Pkt. 207 Komunikatu Komisji,
Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art.
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107 ust. 1 TFUE (2016/C 262/01).
W rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej o pomocy publicznej
w przypadku obiektów, w których obok działalności statutowej nie mającej
charakteru komercyjnego jest również prowadzona działalność gospodarcza,
pod warunkiem, że użytkowanie do celów działalności gospodarczej ma
charakter czysto pomocniczy, stanowi to wyjątek od obowiązku stosowania
przepisów pomocowych. Działalność gospodarcza wynikająca z wykorzystania
infrastruktury całkowicie zachowa swój dodatkowy charakter, w sytuacji, gdy
wydajność przydzielona co roku na taką działalność nie przekracza 20%
całkowitej rocznej wydajności infrastruktury.

8.

Informacje zawarte
w różnych
częściach wniosku
oraz załączników
są ze sobą spójne
i jednoznaczne*

Wkład własny w projektach objętych pomocą publiczną (nie dotyczy projektów
objętych pomocą de minimis) powinien być pozbawiony znamion środków
publicznych, co będzie każdorazowo weryfikowane przez osoby sprawdzające
dany wniosek. Za wkład własny jednostek samorządu terytorialnego nie mogą
być uznane daniny publiczne, do których zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 Ustawy
o finansach publicznych zalicza się: podatki, składki, opłaty, a także inne
świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych
wynika z odrębnych ustaw. Natomiast za wkład własny można uznać między
innymi takie dochody jak: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki
budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, dochody
z majątku gminy, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy czy też odsetki od
pożyczek udzielanych przez gminę, odsetki od środków finansowych
gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy informacje niezbędne do
dokonania oceny projektu i sposobu jego realizacji zawarte w dokumentach
złożonych w ramach konkursu są jednoznaczne i spójne oraz czy możliwe jest
dokonanie na ich podstawie oceny projektu w ramach wymaganych kryteriów
merytorycznych.

Kryterium spójności odnosi się do oceny, czy informacje w złożonym wniosku
oraz załącznikach nie są ze sobą sprzeczne oraz czy nie występują sprzeczności
wewnątrz poszczególnych dokumentów. Celem zastosowania tego kryterium
jest zabezpieczenie jednoznaczności opisu projektu, jego założeń, działań
i rezultatów.
∗kryterium do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych

TAK/NIE

Możliwość korekt w zakresie wyjaśnienia/skorygowania
rozbieżności występującej w ramach złożonej dokumentacji
aplikacyjnej w odpowiedzi na wezwanie/-a IZ RPOWP, o ile nie
wpłynie to na ocenę kryteriów różnicujących/rozstrzygających.
Spełnienie kryterium weryfikowane jest do zakończenia oceny
projektu.

Kryteria merytoryczne różnicujące/rozstrzygające
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W przypadku projektów, które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach konkursu, o pozycji na liście rankingowej będą decydować kryteria rozstrzygające określone poniżej.
Lp.
Nazwa kryterium
Definicja kryterium
Maksymalna liczba punktów
Możliwość dokonania korekty8
1.
Lokalizacja na
W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie położenie obszaru
12
Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku
obszarze NATURA
chronionego, którego dotyczy projekt względem obszaru NATURA 2000.
o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia
Kryterium rozstrzygające nr 2 brakującego uzasadnienia/deklaracji w zakresie
2000
Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób:
adekwatnym do wymagań niniejszego kryterium
W przypadku nierozstrzygnięcia
− obszar chroniony objęty projektem w całości pokrywa się z
z jednoczesnym
zachowaniem
niezmienionego
kolejności na liście w wyniku
obszarem NATURA 2000 – 12 pkt.;
zakresu rzeczowego projektu
zastosowania kryterium
− obszar chroniony objęty projektem w części pokrywa się z obszarem
rozstrzygającego nr 1, analizie
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
NATURA 2000 – 9 pkt.;
zostanie poddana lokalizacja
− obszar chroniony objęty projektem nie pokrywa się z obszarem projektu. Wyższą pozycję uzyska złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
trwałości projektu.
NATURA 2000 – 6 pkt.
projekt, którego obszar realizacji

2.

Skala
oddziaływania
projektu

Punkty nie podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów to 12.
W ramach kryterium ocenie będzie podlegać zasięg oddziaływania
projektu i zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań. Punktacja
przyznawana będzie w następujący sposób:
−
−
−
−

3.

Komplementarność
podejmowanych
działań z innymi
działaniami
realizowanymi na
obszarze objętym
projektem

Punkty nie podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów to 15.
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie powiązanie inwestycji
z działaniami ochronnymi (inwestycjami) już zrealizowanymi, będącymi
w trakcie realizacji lub zaakceptowanymi do realizacji, podejmowanymi
na obszarze objętym projektem (w okresie ostatnich 5 lat). Punktacja
przyznawana będzie w następujący sposób:
−
−

8

pozytywny wpływ przedsięwzięcia na rozwój wspólnego dziedzictwa
przyrodniczego w ramach bramy na wschód – 15 pkt.;
zasięg regionalny przedsięwzięcia (obszar całego województwa
podlaskiego) – 12 pkt.;
zasięg ponadlokalny przedsięwzięcia (na terenie więcej niż jednej
gminy) – 9 pkt.;
zasięg lokalny przedsięwzięcia (na terenie gminy, w której
zlokalizowany jest projekt) – 6 pkt.

powiązanie projektu z 2 lub więcej działaniami ochronnymi
(inwestycjami) – 15 pkt.;
powiązanie z projektu z 1 działaniem ochronnym (inwestycją) – 10
pkt.;

w większym stopniu pokrywa się
z obszarem NATURA 2000.

15
Kryterium rozstrzygające nr 1
W przypadku nierozstrzygnięcia
kolejności na liście w wyniku
zastosowania kryteriów wyboru
projektów w pierwszej kolejności
o pozycji na liście decydować
będzie skala oddziaływania
projektu. Wyższą pozycję uzyska
projekt, w którym zaplanowano
działania o większej skali
oddziaływania.

15

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia
brakującego uzasadnienia/deklaracji w zakresie
adekwatnym do wymagań niniejszego kryterium
z jednoczesnym
zachowaniem
niezmienionego
zakresu rzeczowego projektu.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
trwałości projektu.

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia
brakującego uzasadnienia/deklaracji w zakresie
adekwatnym do wymagań niniejszego kryterium
z jednoczesnym
zachowaniem
niezmienionego
zakresu rzeczowego projektu.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
trwałości projektu.

Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
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−

Wnioskodawca nie wykazał komplementarności – 0 pkt.

Komplementarność rozumiana jest jako powiązanie przedmiotowego
projektu z innymi działaniami pośrednio – obszarowo, lub bezpośrednio
dotyczącymi obszaru chronionego objętego projektem.
Projekty komplementarne powinny być projektami powiązanymi ze sobą
tematycznie (niekoniecznie podmiotowo), które wpływają na osiągnięcie
założonego celu i likwidację problemu na danym obszarze, w danym
zakresie.

4.

Wpływ projektu na
wzrost potencjału
rozwojowego
regionu*

Punkty nie podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów to 15.
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt pozytywnie
wpływa na wzrost potencjału rozwojowego w zakresie ekorozwoju.
Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób:
−
−
−
−

5.

Wpływ projektu na
powstanie
„zielonych” miejsc
pracy9

w projekcie zaplanowano działania obejmujące inżynierię
ekologiczną – 2 pkt.;
w projekcie zaplanowano działania związane z ekologicznym
zarządzaniem środowiskiem – 2 pkt.;
projekt swoim zakresem z dotyczy ekoturystyki – 2 pkt.;
w ramach projektu zaplanowano badania nad bioróżnorodnością –
2 pkt.

Punkty podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów to 8.
W ramach kryterium ocenie będzie podlegać wpływ planowanej
inwestycji na rozwój „zielonych” miejsc pracy w województwie
podlaskim. Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób:
−
−

8

projekt wpływa na powstanie nowych „zielonych” miejsc pracy
w województwie podlaskim (łącznie co najmniej 1 etat w pełnym
wymiarze czasu pracy) – 10 pkt.;
w ramach projektu nie powstaną nowe „zielone” miejsca pracy –
0 pkt.

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia
brakującego uzasadnienia/deklaracji w zakresie
adekwatnym do wymagań niniejszego kryterium
z jednoczesnym
zachowaniem
niezmienionego
zakresu rzeczowego projektu
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
trwałości.

10

Możliwość korekt w zakresie uzupełnienia wskaźnika
we wniosku/skorygowania jego wartości docelowej
do poziomu uzasadnionego zapisami dokumentacji
aplikacyjnej oraz wyjaśnieniami na etapie oceny
projektu.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
trwałości.

Warunkiem spełnienia kryterium jest wybór odpowiedniego wskaźnika
do monitorowania, tj. Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiębiorstwach O/K/M.

9

Zielone miejsca pracy to miejsca pracy przyjazne środowisku naturalnemu, które mogą powstać w jakimkolwiek dziale gospodarki z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju (zgodnie z postanowieniami
Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 2 lipca 2017 r. – Inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia: pełne
wykorzystanie potencjału zielonej gospodarki pod względem tworzenia miejsc pracy).
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6.

Zakres ochrony w
ramach projektu

Maksymalna liczba punktów to 10.
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zakres ochrony przyrody
będący przedmiotem przedsięzięcia.
W przypadku projektów polegających na utworzeniu centrów ochrony
różnorodności biologicznej w oparciu o rodzime gatunki, punktacja
przyznawana będzie w zależności od liczby gatunków objętych
działaniami ochronnymi oraz ważności ich ochrony.
1) Punkty przyznawane będą w zależności od liczby gatunków, do
których będą skierowane działania projektu, wymienionych
w rozporządzeniach Ministra Środowiska:
− z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt,
− z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roślin,
− z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybów.
Za każdy chroniony gatunek przyznaje się 3 punkty, jednak łącznie
nie więcej niż 12 punktów.

15

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie
w
zakresie
uzupełnienia
brakującego uzasadnienia/deklaracji w zakresie
adekwatnym do wymagań niniejszego kryterium z
jednoczesnym
zachowaniem
niezmienionego
zakresu rzeczowego projektu
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
trwałości.

2) Dodatkowo przyznawane będą 3 punkty, jeżeli projekt przewiduje
działania związane z ochroną minimum jednego gatunku, który jest
wymieniony w zał. II do Dyrektywy nr 92/43/EWG i/lub w zał. I do
Dyrektywy nr 2009/147/WE. Punkty nie są sumowane, jeżeli projekt
dotyczy więcej niż jednego gatunku w danej kategorii.
W ramach oceny kryterium uwzględniane będą tylko gatunki będące
przedmiotem projektu w ramach działalności banków genowych i
ogrodów botanicznych. W przypadku lecznic i ośrodków rehabilitacji dla
zwierząt dzikich i chronionych uwzględniane będą tylko te gatunki, w
ochronie których dany ośrodek będzie się specjalizował i posiadał
odpowiednie wyposażenie weterynaryjne i rehabilitacyjne.
Punkty w ramach podkryterium 1) i 2) podlegają sumowaniu.
Maksymalna liczba punktów to 15.
lub
W przypadku projektów polegających na wykorzystaniu naturalnych
zasobów przyrodniczych punkty przyznawane będą w zależności od
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długości ścieżek dydaktycznych/powierzchni terenów wypoczynkowych:
− do 1 km ścieżek włącznie / 0,5 ha terenów włącznie – 3 pkt.;
− powyżej 1 km do 3 km ścieżek włącznie / od 0,5 ha do 1,5 ha
terenów włącznie – 6 pkt.;
− powyżej 3 km do 5 km ścieżek włącznie / od 1,5 ha do 3 ha terenów
włącznie – 9 pkt.;
− powyżej 5 km do 7 km ścieżek włącznie / od 3 ha do 5 ha terenów
włącznie – 12 pkt.;
− powyżej 7 km ścieżek/ powyżej 5 ha terenów – 15 pkt.
lub
W przypadku projektów polegających na doposażeniu i modernizacji
ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej
punkty przyznawane będą w zależności od:
1) ilości działań edukacyjnych przeprowadzonych w ramach realizacji
projektu - za każde działanie przyznaje się 2 pkt., jednak łącznie nie
więcej niż 8 punktów;
2) wzrostu liczby uczestników objętych działaniami edukacyjnymi:
− wzrost do 30% – 2 pkt.;
− powyżej 30% do 40% – 4 pkt.;
− powyżej 40% do 60% – 6 pkt.;
− powyżej 60% – 7 pkt.
Punkty w ramach podkryterium 1) i 2) podlegają sumowaniu.
Maksymalna liczba punktów to 15.
Podstawą otrzymania punktów jest wybranie do monitorowania
odpowiedniego wskaźnika.

7.

Rozwój
infrastruktury
służącej ochronie
przyrody

W przypadku projektów realizujących więcej niż 1 typ projektu punkty
podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów wynosi 15.
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie ukierunkowanie działań na
rzecz ochrony zasobu przyrodniczego. Punkty przyznawane będą
w następujący sposob
− efekty projektu zapewniają przechowywanie i/lub rozmnażanie
rodzimych zasobów genetycznych – 6 pkt.;
− efekty projektu umożliwią ochronę gatunków zagrożonych – 4 pkt.;
− efekty projektu umożliwią ochronę zasobu genetycznego roślin –
2 pkt.;
− żadne z powyższych – 0 pkt.

6

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia
brakującego uzasadnienia/deklaracji w zakresie
adekwatnym do wymagań niniejszego kryterium
z jednoczesnym
zachowaniem
niezmienionego
zakresu rzeczowego projektu
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
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trwałości.

8.

Rodzaj ochrony

Punkty w ramach kryterium nie podlegają sumowaniu. Maksymalna
liczba punktów to 6.
W ramach kryterium ocenie będzie podlegać, w który rodzaj ochrony
wpisują się działania zaplanowane przez Wnioskodawcę w projekcie.
Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób:
− projekt dotyczy ochrony in situ10 – 6 pkt.;
− projekt dotyczy ochrony ex situ11 – 3 pkt.;
− projekt nie dotyczy powyższych obszarów - 0 pkt.

6

Punkty nie podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów to 6.
9.

Wpływ projektu na
ograniczenie
antropopresji

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy w ramach
przedsięwzięcia Wnioskodawca zaplanował działania niwelujące
niekorzystne oddziaływanie człowieka na wybrane komponenty
środowiska (np. rozdeptanie szlaków, wydeptywanie gatunków roślin,
wzmożenie procesów erozyjnych). Punktacja przyznawana będzie
w następujący sposób:
−
−

10.

Wykorzystanie
nowoczesnych
technologii

7

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
trwałości.
Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia
brakującego uzasadnienia/deklaracji w zakresie
adekwatnym do wymagań niniejszego kryterium
z jednoczesnym
zachowaniem
niezmienionego
zakresu rzeczowego projektu
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
trwałości.

zakres projektu obejmuje zastosowanie minimum 1 narzędzia
niwelującego negatywne oddziaływanie – 7 pkt.;
zakres projektu nie obejmuje powyższych elementów – 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów to 7.
W ramach kryterium oceniane będzie, czy projekt wykorzystuje
nowoczesne technologie dotyczące przekazu informacji, w tym w
zakresie poprawiającym dostęp osób z niepełnosprawnościami do
obiektów, zasobów przyrodniczych).
− w
projekcie
zaplanowano
wykorzystanie
dostępnych,
nowoczesnych technologi przekazu informacji, w tym w zakresie
poprawiającym dostęp osób z niepełnosprawnościami do obiektów,
zasobów przyrodniczych) – 6 pkt.;
− Wnioskodawca nie zaplanował wykorzystania nowowczesnych
technologii – 0 pkt.

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia
brakującego uzasadnienia/deklaracji w zakresie
adekwatnym do wymagań niniejszego kryterium
z jednoczesnym
zachowaniem
niezmienionego
zakresu rzeczowego projektu

6

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia
brakującego uzasadnienia/deklaracji w zakresie
adekwatnym do wymagań niniejszego kryterium
z jednoczesnym
zachowaniem
niezmienionego
zakresu rzeczowego projektu
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
trwałości.

10
W rozumieniu ustawy o ochronie przyrody ochrona in situ dotyczy działań podejmowanych w przyrodzie, takich jak: ochrona, odtworzenie i zwiększenie obszaru środowisk, w których dany gatunek występuje;
wprowadzenie (reintrodukcja) gatunku na tereny, w których już wyginął; ograniczenie eksploatacji gatunków, wydanie zakazów niszczenia, zabijania, poławiania; itp.
11 Ochrona ex situ dotyczy przetrzymywania i rozmnażania gatunków poza jego naturalnym środowiskiem, jak hodowla w specjalnych fermach lub ogrodach botanicznych i zoologicznych; rozmnażanie przy doborze
osobników do krzyżowania o jak najmniejszym spokrewnieniu; konserwowanie nasion i zarodków roślin w niskich temperaturach, tak by można było ich użyć do odtworzenia; itp.
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Maksymalna liczba punktów to 6.
Razem
∗kryterium

100

do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych

UWAGA: Projekt otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 40% maksymalnej liczby punktów przewidzianych w ramach kryteriów różnicujących/rozstrzygających.
UWAGA: Dopuszczenie możliwości dokonania korekt na etapie oceny formalno-merytorycznej projektu w ramach danego kryterium może jednocześnie w sposób bezpośredni przełożyć się na
informacje podlegające ocenie w ramach innych kryteriów wyboru projektów. W związku z powyższym, Wnioskodawca zobowiązany jest do rzetelnego i starannego skorygowania pierwotnej
dokumentacji aplikacyjnej w niezbędnym zakresie wynikającym z wezwania IZ RPOWP do poprawy przy jednoczesnym wskazaniu zakresu wprowadzonych zmian w piśmie przewodnim.
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