
 

Załącznik  
do Decyzji Pełnomocnika Zarządu ds. Wdrażania PO IiŚ 

nr ………………... 
z dnia ……………. 

 
Regulamin 

Grupy Roboczej ds. oceny projektów w ramach IV priorytetu 
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 

 

§ 1 

1. Grupa Robocza ds. oceny projektów powoływana jest przez Zarząd NFOŚiGW lub 
Pełnomocnika Zarządu ds. wdrażania PO IiŚ, zwanego dalej „Pełnomocnikiem Zarządu”, 
na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko dla priorytetów: I – Gospodarka wodno-ściekowa (projekty o wartości powyżej 
25 mln euro), II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości 
powyżej 25 mln euro), III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom 
środowiska oraz IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony 
środowiska, z dnia 26 czerwca 2007 r. z późn. zm. pomiędzy Instytucją Pośredniczącą - 
Ministrem Środowiska (IP) a Instytucją Wdrażającą – NFOŚiGW (IW) – określającego 
zasady wdrażania PO IiŚ. 

2. Grupa Robocza ds. oceny projektów, zwana dalej „Grupą Roboczą”, powoływana jest w 
terminie do 14 dni roboczych po dacie zakończenia pierwszego naboru wniosków, podanej w 
ogłoszeniu o naborze. W kolejnych naborach wniosków, Instytucja Wdrażająca przedkłada do 
IP zatwierdzony skład Grupy Roboczej w terminie 18 dni roboczych od dnia zakończenia 
naboru. Skład osobowy Grupy Roboczej może być zmieniany na bieżąco. Każda zmiana 
składu osobowego Grupy Roboczej jest dokonywana z zachowaniem zasad, warunków i 
procedur powoływania jej członków, określonych w § 2 niniejszego Regulaminu. 

3. Do zadań Grupy Roboczej należy: 

1) dokonywanie merytorycznej oceny I i II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych 
do NFOŚiGW, pełniącego rolę Instytucji Wdrażającej w ramach IV priorytetu; 

2) przygotowywanie list rankingowych ocenionych wniosków o dofinansowanie, wraz z 
uzasadnieniem dokonanej oceny i rekomendacją udzielania bądź odmowy dofinansowania 
ze środków PO IiŚ i przedkładanie ich, po uzyskaniu akceptacji Zarządu NFOŚiGW, do 
zatwierdzenia przez IP; 

3) przygotowywanie Raportu z prac Grupy Roboczej;  

4) występowanie do Zarządu NFOŚiGW z propozycją powołania ekspertów zewnętrznych, o 
których mowa w § 3. 

§ 2 

1. W skład Grupy Roboczej wchodzą: 

1) Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego Grupy Roboczej – odpowiednio 
upoważnieni pracownicy NFOŚiGW; 

2) Członkowie Oceniający: 



a) Pracownicy komórek merytorycznych NFOŚiGW – w liczbie odpowiedniej do ilości 
ocenianych wniosków, lecz nie mniej niż po dwóch pracowników do każdego 
kryterium w ramach IV priorytetu; 

b) w razie potrzeby eksperci zewnętrzni, w tym pracownicy komórek merytorycznych 
Ministerstwa Środowiska; 

3) Sekretarz oraz co najmniej 2 jego Zastępców – pracownicy Departamentu Przedsięwzięć 
Przemysłowych (DG) NFOŚiGW; 

4) Obserwatorzy: 

a) przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej – Ministra Środowiska - pracownicy 
Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;  

b) przedstawiciele Instytucji Wdrażającej – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej; 

c) obserwatorzy są uprawnieni do zgłaszania uwag do prac Grupy Roboczej  

2. Powołanie Zastępcy Przewodniczącego Grupy Roboczej nie jest obowiązkowe. 

3. Członków Grupy Roboczej będących pracownikami NFOŚiGW wyznacza i odwołuje Zarząd 
NFOŚiGW lub Pełnomocnik Zarządu. 

4. Obserwatorów - przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej powołuje i odwołuje Urzędnik 
Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej lub jego Zastępca. 

§ 3 

1. Grupa Robocza może korzystać z pomocy ekspertów zewnętrznych. 

2. Ekspertów będących pracownikami merytorycznymi Ministerstwa Środowiska wyznacza 
Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej lub jego Zastępca.  

3. Ekspertów do udziału w pracach Grupy Roboczej (w tym pracowników merytorycznych 
Ministerstwa Środowiska) powołuje Zarząd NFOŚiGW lub Pełnomocnik Zarządu na 
wniosek Przewodniczącego Grupy Roboczej. 

4. Ekspertem nie może być osoba ubiegająca się o dotację lub pozostająca z podmiotem 
ubiegającym się o dotację w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje 
uzasadniona wątpliwość, co do jej bezstronności. 

5. Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie zgodnie z Zasadami wynagradzania ekspertów, 
które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 4 

1. Przed przystąpieniem do oceny wszyscy członkowie Grupy Roboczej oraz eksperci wydający 
opinie o wnioskach, i obserwatorzy zobowiązani są do podpisania deklaracji bezstronności i 
poufności,  stanowiącej załącznik nr 2A do niniejszego Regulaminu. 

2. Przed wydaniem opinii Członkowie Oceniający oraz eksperci są zobowiązani do podpisania 
oświadczenia o bezstronności, oraz deklaracji poufności, które stanowią odpowiednio 
załącznik nr 2B i 2C do niniejszego Regulaminu. 



3. Członek Grupy Roboczej, który pozostaje z podmiotem ubiegającym się o przyznanie dotacji 
w ramach priorytetu IV w stosunku prawnym lub faktycznym, o których mowa w załączniku 
nr 2B, ma obowiązek poinformować o tym Przewodniczącego Grupy Roboczej, który 
decyduje o jego wyłączeniu z prac dotyczących danego wniosku. 

§ 5 

1.  Pracami Grupy Roboczej kieruje Przewodniczący lub w przypadku nieobecności jego 
Zastępca. 

2.  W razie nieobecności Przewodniczącego i jego Zastępcy jego obowiązki pełni wyznaczony 
przez Przewodniczącego członek Sekretariatu Grupy Roboczej. 

3.  Do zadań Przewodniczącego należy: 

1) zapewnienie prawidłowego przebiegu prac Grupy Roboczej zgodnie z procedurami 
zawartymi w Instrukcji Wykonawczej IW ze szczególnym uwzględnieniem Regulaminu 
Grupy Roboczej; 

2) ustalanie planu pracy i terminów posiedzeń Grupy Roboczej; 

3) przewodniczenie posiedzeniom Grupy Roboczej; 

4) zapraszanie na posiedzenia Grupy Roboczej ekspertów, o których mowa w § 3; 

5) reprezentowanie Grupy Roboczej wobec Zarządu NFOŚiGW, Pełnomocnika Zarządu, 
kierownictwa Ministerstwa Środowiska oraz w kontaktach zewnętrznych; 

6) podpisywanie protokołów Grupy Roboczej oraz Kart Merytorycznej Oceny Projektu, list 
rankingowych wniosków oraz Raportów z prac Grupy Roboczej. 

§ 6 

Do zadań Sekretarza Grupy Roboczej należy w szczególności: 

1) koordynacja przygotowania oraz dostarczenia materiałów i projektów dokumentów 
przeznaczonych do rozpatrzenia; 

2) weryfikacja kompletności materiałów przedkładanych do oceny merytorycznej 
(wniosek, załączniki, wyniki oceny formalnej, korespondencja); 

3) udostępnianie członkom Grupy Roboczej oraz obserwatorom wniosków o 
dofinansowanie wraz z załącznikami; 

4) przekazywanie do IP wersji elektronicznych wniosków skierowanych do oceny 
merytorycznej w ramach prac Grupy Roboczej. 

5) zapewnienie przygotowania i sprawnej obsługi posiedzeń Grupy Roboczej; 

6) sporządzanie i przechowywanie dokumentacji Grupy Roboczej, w szczególności 
protokołów i raportów z prac Grupy Roboczej wraz z załącznikami; 

7) sporządzanie wniosków do Zarządu NFOŚiGW; 

8) sporządzanie Kart Oceny Merytorycznej wniosku;  



9) parafowanie Kart Oceny Projektów, protokołów, Raportu z prac Grupy Roboczej oraz 
list rankingowych wniosków; 

10) sprawdzenie czy wszystkie wnioski przekazane Grupie Roboczej zostały poddane 
ocenie merytorycznej; 

11) przesyłanie Raportu z prac Grupy Roboczej wraz z listą rankingową wniosków 
do właściwej komórki organizacyjnej IP;  

12) koordynowanie spraw formalnych związanych z przygotowaniem i rozliczaniem 
usług ekspertów opiniujących wnioski; 

13) monitorowanie obowiązku wypełniania przez członków oceniających i ekspertów 
oraz obserwatorów deklaracji bezstronności i poufności, oświadczeń o bezstronności, 
deklaracji poufności, zgodnie z § 4 ust. 1 i 2, oraz poszczególnych Kart (opinii) oceny 
merytorycznej, ich aktualizacja i przechowywanie; 

14) koordynowanie przepływu informacji pomiędzy Grupą Roboczą a kierującym 
Departamentem Przedsięwzięć Przemysłowych, w przypadku gdy Przewodniczący 
Grupy Roboczej nie jest pracownikiem Departamentu Przedsięwzięć Przemysłowych; 

15) wykonywanie innych zadań na potrzeby Grupy Roboczej lub polecenie 
Przewodniczącego Grupy Roboczej. 

§ 7 

1. Grupa Robocza pracuje na bieżąco, oceniając wnioski, które przeszły ocenę formalną z 
wynikiem pozytywnym. Wnioski po ocenie formalnej są przekazywane do Sekretarza Grupy 
Roboczej na bieżąco. 

2. Po zakończonej ocenie formalnej Sekretarz Grupy Roboczej otrzymuje raport z oceny 
formalnej. 

3. Sekretarz Grupy Roboczej wyznacza według kompetencji członków Grupy, którzy oceniają 
poszczególne projekty pod względem: 

1) oceny merytorycznej I stopnia (ocena tak/nie) 

2) oceny merytorycznej II stopnia (punktowa). 

4. Sekretarz Grupy Roboczej przekazuje wyznaczonym członkom wnioski do oceny 
merytorycznej I stopnia. 

5. Wnioski w wersji elektronicznej skierowane do oceny merytorycznej są na bieżąco 
przekazywane do Instytucji Pośredniczącej. 

6. Członkowie oceniający Grupy Roboczej dokonują oceny merytorycznej wniosków o 
dofinansowanie w oparciu o kryteria oceny zatwierdzone przez Komitet Monitorujący, 
zgodnie z procedurami ustanowionymi w niniejszym Regulaminie.   

7. Ocena merytoryczna I stopnia obejmuje następujące elementy: 

1) Wykonalność finansowa projektu 

2) Kondycja finansowa beneficjenta 



3) Dopuszczalność pomocy publicznej 

4) Wykonalność techniczna i prawna w tym gotowość do rozpoczęcia inwestycji w ciągu 
10 miesięcy od daty zatwierdzenia listy rankingowej 

5) Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów 

6) Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska  

8. Ocenę wniosków na etapie oceny merytorycznej I stopnia przeprowadza się według zakresu i 
w trybie zgodnym z załącznikami nr 4, 5, 6 do niniejszego Regulaminu. Opinie podpisywane 
są przez osoby oceniające oraz osoby weryfikujące opinie. 

9. Ocena merytoryczna I stopnia pod kątem spełnienia kryterium wykonalności technicznej i 
prawnej, przeprowadzana w trybie zgodnym z odpowiednim dla Działania załącznikiem nr 3 
(etap I – ocena merytoryczna I stopnia), oraz weryfikacja wniosku pod katem kryterium 
zgodności projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska, przeprowadzana 
w trybie zgodnym z załącznikiem nr 8, dokonywana jest przez dwóch członków oceniających 
działających niezależnie. 

10. W ramach oceny merytorycznej I stopnia, osoby oceniające wniosek pod względem 
dopuszczalności pomocy publicznej oraz wykonalności techniczno-prawnej, dodatkowo 
weryfikują wniosek w zakresie kwalifikowalności wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 7 do 
niniejszego Regulaminu. 

11. Ocenę merytoryczną II stopnia przeprowadza się według zakresu i w trybie zgodnym z częścią 
2 załącznika nr 3, odpowiedniego dla Działania  (etap II – ocena merytoryczna II stopnia) do 
niniejszego Regulaminu.  

12. W uzasadnionych przypadkach, członek Grupy Roboczej oceniający dany wniosek 
o dofinansowanie przygotowuje wystąpienie do wnioskodawcy o wyjaśnienia w danym 
zakresie. Wystąpienia do wnioskodawcy są formułowane przez poszczególnych członków 
oceniających lub ekspertów zewnętrznych, i przekazywane do Wnioskodawców na piśmie, za 
pośrednictwem Przewodniczącego Grupy Roboczej. Uzyskana od wnioskodawcy odpowiedź 
przekazywana jest wszystkim członkom Grupy Roboczej oceniającym dany projekt. 

13. Uzupełnienie dokumentacji odbywa się zgodnie z zapisami obowiązującego dla danego 
konkursu Regulaminu, w każdym przypadku z poszanowaniem „zasady równego 
traktowania”, co oznacza, że wzywani do złożenia wyjaśnień wnioskodawcy, znajdujący się w 
analogicznej sytuacji, są potraktowani w jednakowy sposób.  

14. Z zastrzeżeniem ust. 12 nie przyjmuje się do wiadomości uzupełnień i zmian dostarczanych 
przez wnioskodawcę bez wezwania.  

§ 8 

1. Wyniki oceny merytorycznej wniosku są przedstawiane wraz z uzasadnieniem na 
posiedzeniach Grupy Roboczej.  

2. W przypadku wystąpienia wątpliwości przy ocenie wniosku pod kątem kryteriów, o których 
mowa w § 7 ust 8, Przewodniczący może przekazać wniosek do oceny innemu oceniającemu. 
W takim przypadku oceną ostateczną jest ocena będąca wynikiem uzgodnienia dwóch opinii w 
sprawie spełnienia przez projekt określonego kryterium.  



3. W przypadku wystąpienia znacznych rozbieżności przy ocenie pod kątem spełnienia 
kryteriów, o których mowa w § 7 ust 9 Przewodniczący może przekazać wniosek do oceny 
trzeciemu oceniającemu. W takim przypadku oceną ostateczną jest ocena dokonana w  
zbieżnych ze sobą opiniach.  

4. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zlecić wykonanie opinii w sprawie 
spełnienia przez projekt kryterium/kryteriów wyboru projektów ekspertowi zewnętrznemu 
niebędącemu członkiem oceniającym. Wydana przez eksperta opinia ma charakter 
pomocniczy i nie jest wiążąca dla Grupy Roboczej. 

5. Oceniający może uwarunkować wydanie pozytywnej oceny wniosku od spełnienia 
określonych wymagań przez Wnioskodawcę przed podpisaniem umowy bądź wpisanie 
odpowiednich zapisów do umowy o dofinansowanie. Decyzja w tej sprawie zapada 
większością głosów w wyniku głosowania przewodniczącego i jego zastępcy oraz członków 
Grupy Roboczej oceniających dany wniosek. W przypadku równowagi głosów, głos 
Przewodniczącego (lub jego Zastępcy) jest głosem decydującym. Warunek, pod jakim została 
udzielona pozytywna opinia zostaje w takim przypadku wpisany do karty oceny projektu, a po 
pozytywnym przejściu przez ocenę merytoryczną I i II stopnia zostaje wpisany do 
uzasadnienia oceny projektów w zał.1 do Listy rankingowej projektów rekomendowanych do 
wsparcia. 

6. Wyniki ocen są przenoszone do Karty Oceny Merytorycznej Projektu stanowiącej załącznik nr 
9 do niniejszego regulaminu przez Sekretarza Grupy Roboczej. 

7. Po sporządzeniu Kart Oceny Merytorycznej, Sekretarz Grupy Roboczej przygotowuje listy 
rankingowe projektów - oddzielne dla każdego działania w danej rundzie aplikacyjnej, 
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu. 

8. NFOŚiGW informuje na piśmie wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie 
z powodu niespełnienia kryteriów merytorycznych I stopnia, wraz z uzasadnieniem, 
w terminie do 7 dni od zatwierdzenia listy rankingowej przez Instytucję Pośredniczącą.  

9. Jeśli w ocenie merytorycznej II stopnia wniosek nie uzyskał wymaganego minimum, a tym 
samym nie został rekomendowany przez Grupę Roboczą do dofinansowania, NFOŚiGW 
informuje o tym fakcie wnioskodawcę na piśmie w terminie do 7 dni od zatwierdzenia listy 
rankingowej przez Instytucję Pośredniczącą. 

§ 9 

1. Z każdego posiedzenia Grupy Roboczej sporządza się protokół. 

2. Protokół powinien zawierać: 

1) informację o terminie posiedzenia Grupy Roboczej oraz listę członków 
uczestniczących w posiedzeniu; 

2) informację o ważności posiedzenia  

3) listę  omówionych wniosków o dofinansowanie z podaniem: 

a) numeru wniosku, 

b) nazwy projektu, 

c) nazwy wnioskodawcy, 

d) statusu wniosku w procedurze oceny przed i po posiedzeniu (w tym lista ocen 
cząstkowych); 



4) listę prezentowanych ekspertyz zewnętrznych;  

3. Przewodniczący Grupy Roboczej może z własnej inicjatywy lub na wniosek, zgłoszony 
przez co najmniej 2 członków oceniających, zamieścić w protokole inne informacje.  

4. Protokół z posiedzenia Grupy Roboczej zatwierdzany jest na kolejnym/kolejnych 
posiedzeniu/posiedzeniach Grupy.  

§ 10 

1. Po zakończeniu oceny merytorycznej I i II stopnia wszystkich wniosków w ramach jednego 
działania sporządza się listę rankingową według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do 
niniejszego Regulaminu.  

2. Lista rankingowa zawiera dodatkowo: 

1) listę wszystkich wniosków o dofinansowanie, które nie spełniły kryteriów merytorycznych 
I stopnia z podaniem numeru wniosku (wg KSI), nazwy wnioskodawcy, tytułu projektu, 
jego lokalizacji (województwo) oraz powodu odrzucenia, zgodnie z wzorem stanowiącym 
załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu. 

2) listę wniosków, które nie spełniły kryterium II stopnia, tj. nie uzyskały przynajmniej 1% 
mediany wskaźnika efektywności WK projektów zgłoszonych w danej rundzie w 
poszczególnych Działaniach, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 a do niniejszego 
Regulaminu. 

3) Raport z prac Grupy Roboczej w zakresie działania, którego dotyczy lista rankingowa, 
sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do niniejszego Regulaminu 

3. Listę rankingową wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 zatwierdza Zarząd 
NFOŚiGW. 

§ 11 

1. Za przechowywanie aktualnej wersji Regulaminu oraz jego wersji archiwalnych, a także 
aktualizację i opracowanie zmian do Regulaminu odpowiada Departament Przedsięwzięć 
Przemysłowych. 

2. Każda zmiana Regulaminu jest zatwierdzana przez Zarząd NFOŚiGW lub Pełnomocnika 
Zarządu, a informacja o zmianie jest przekazywana do IP. 

3. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd NFOŚiGW lub Pełnomocnika 
Zarządu. 



Załączniki: 

Załącznik 1 Zasady wynagradzania ekspertów 

Załącznik 2A Deklaracja bezstronności i poufności 

Załącznik 2B Oświadczenie Członka Oceniającego/Eksperta  o bezstronności 

Załącznik 2C Deklaracja poufności Członka Oceniającego/Eksperta   

Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej I i II stopnia nr 1 (WYKONALNOŚĆ TECHNICZNA I 
PRAWNA) - wzór  

 
Załącznik 4 Karta oceny merytorycznej I stopnia nr 2 (POMOC PUBLICZNA) - wzór  
 
Załącznik 5 Karta oceny merytorycznej I stopnia nr 3 (FINANSOWA) - wzór  
 
Załącznik 6 Karta oceny merytorycznej I stopnia nr 4 (PROCEDURY ZAWIERANIA UMÓW) 

– wzór 
 
Załącznik 7 Lista sprawdzająca (weryfikacja wniosku w zakresie kwalifikowalności wydatków) 
 
Załącznik 8 Lista sprawdzająca (weryfikacja wniosku w zakresie zgodności z wymaganiami 

prawa dotyczącego ochrony środowiska) 
 

Załącznik 9 Karta oceny merytorycznej II stopnia (podsumowanie stopnia spełnienia kryteriów 
oceny) – wzór 

Załącznik 10 Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie – wzór 

Załącznik 11 Lista wniosków, które nie spełniły kryteriów techniczno-ekonomicznych 
(merytorycznych I stopnia) – wzór 

Załącznik 11A Lista wniosków, które nie spełniły kryterium II stopnia – wzór  

Załącznik 12 Raport z prac Grupy Roboczej ds. oceny projektów – wzór  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 1 
Zasady wynagradzania ekspertów 

 
 
Zasady wynagradzania ekspertów zaangażowanych do udziału w pracach Grupy Roboczej ds. 
oceny projektów w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko”  

§1 

1. Ekspertów zewnętrznych powołuje Zarząd NFOŚiGW lub Pełnomocnik Zarządu na wniosek 
Przewodniczącego Grupy Roboczej. 

2. Ekspert jest zobowiązany do zachowania bezstronności i poufności, co potwierdza pisemnym 
oświadczeniem (Załączniki do Regulaminu Grupa Robocza: 2A, 2B, 2C). 

3. Ekspertem nie może być osoba ubiegająca się o dofinansowanie lub pozostająca z podmiotem 
ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje 
uzasadniona wątpliwość co do jej bezstronności. 

§2 

1. Opinia eksperta przekazywana jest Sekretarzowi Grupy Roboczej ds. oceny wniosków 
w formie pisemnej i elektronicznej 

2. Sekretarz niezwłocznie udostępnia opinię członkom oceniającym dany projekt. 
3. Ekspert może uczestniczyć w posiedzeniach Grupy Roboczej na prośbę jej Przewodniczącego. 
4. W razie konieczności, Ekspert może zostać poproszony o uzupełnienie opinii o elementy 

wskazane przez członków Grupy Roboczej. 

§3 

1. Opinia eksperta dotyczyć będzie jednego, części lub wszystkich kryteriów merytorycznych  
I i II stopnia. Opinia może dotyczyć m.in.: 
− Poprawności analizy finansowej i ekonomicznej 
− Wiarygodności prognoz beneficjenta odnośnie spodziewanych dochodów i kosztów 

utrzymania projektu oraz uzasadnienia trwałości projektu, 
− Wykonalności instytucjonalnej i technicznej, 
− Pomocy publicznej, 
− Oceny oddziaływania na środowisko. 

§4 

1. Ekspertowi za jego pracę przysługuje wynagrodzenie.  
2. Decyzję o wysokości wynagrodzenia podejmuje Przewodniczący Grupy Roboczej. 
3. Koszty usługi eksperta mogą być pokrywane ze środków pomocy technicznej PO IiŚ. 
4. W celu realizacji usługi doradczej zawiera się z ekspertami umowy, które zawierają 

szczegółowe warunki wykonania pracy oraz wypłaty wynagrodzenia. 
 
 
 



Załącznik 2A 
Deklaracja bezstronności i poufności 

 
Ja, niżej podpisany / podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze 

oceny i rekomendacji projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że 

zapoznałem / zapoznałam się z dostępnymi do dnia dzisiejszego informacjami dotyczący oceny i 

wyboru projektów. 

Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki. 

Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny / wyboru projektów zaistnieją okoliczności 

mogące budzić wątpliwości, co do bezstronnej oceny wybranych projektów z mojej strony, ze 

względu na mój stopień pokrewieństwa lub służbowy związek z podmiotem zgłaszającym projekt 

lub też osobisty udział w procesie przygotowania projektu, bezzwłocznie wstrzymam się 

z wyrażaniem opinii i dokonaniem oceny tego projektu. Fakt taki zgłoszę Przewodniczącemu 

Grupy Roboczej ds. oceny projektów. 

Zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały 

mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny wniosków lub wynikające z 

procesu oceny. 

Zgadzam się również, aby nabyte przeze mnie informacje i sporządzane dokumenty były używane 

wyłącznie w procesie oceny projektów zgłoszonych w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko oraz kontroli upoważnionych instytucji realizowanych w ramach 

POIiŚ. 

 
Imię i nazwisko 
 

 
 
 

Podpis 
 

 
 
 

Data  
 

 
 
 

 
 

      

 



Załącznik 2B 
Oświadczenie Członka Oceniającego/Eksperta o bezstronności 

 
CZŁONEK OCENIAJĄCY / EKSPERT: ……..………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O DOFINANSOWANIE: ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

PODMIOT SKŁADAJĄCY WNIOSEK / PROJEKT (jeśli inny niż wskazany powyżej):……...… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie dotyczy wniosku/projektu ………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………… 

złożonego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

POUCZENIE: Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 

712, z późn. zm.)* w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)**. 

 

Zgodnie z postanowieniami art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju 

 

oświadczam, że: 

 
1) nie zachodzi żadna z okoliczności określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczących 
wyłączenia pracownika oraz organu***, które stosownie do art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 6 
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju skutkują wyłączeniem mnie z 
udziału w procesie oceny wniosku/projektu,  

2) nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej 
bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu, który 
złożył wniosek będący przedmiotem oceny oraz innych wniosków/projektów złozonych w 
ramach tego samego konkursu, 

w tym, że: 

a) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu wniosku/projektu będącego 
przedmiotem oceny, 

b) z osobą przygotowującą wniosek/projekt będący przedmiotem oceny: 
– nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i 

powinowactwa do drugiego stopnia, 



– nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

c) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie 
byłem związany stosunkiem pracy z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie 
lub podmiotem składającym wniosek/projekt będący przedmiotem oceny, 

d) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia 
nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla podmiotu 
ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu składającego wniosek/projekt 
będący przedmiotem oceny, 

e) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie 
byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych podmiotu ubiegającego się o 
dofinansowanie lub podmiotu składającego wniosek/projekt będący przedmiotem 
oceny, 

f)   nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie 
byłem wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu ubiegającego się o 
dofinansowanie lub podmiotu składającego wniosek/projekt będący przedmiotem 
oceny, działającego w formie spółki prawa handlowego, 

g) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu wniosku/projektu konkurującego o 
dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny, 

h) z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie lub podmiotem składającym 
wniosek/projekt, którego wniosek/projekt konkuruje o dofinansowanie z 
wnioskiem/projektem będącym przedmiotem oceny: 

– nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i 
powinowactwa do drugiego stopnia, 

– nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

i)   nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie 
byłem związany stosunkiem pracy z którymkolwiek podmiotem ubiegającym się o 
dofinansowanie lub podmiotem składającym wniosek/projekt, którego 
wniosek/projekt konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem/projektem będącym 
przedmiotem oceny, 

j)   nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia 
nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla któregokolwiek 
podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu składającego 
wniosek/projekt, którego wniosek/projekt konkuruje o dofinansowanie z 
wnioskiem/projektem będącym przedmiotem oceny, 

k) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie 
byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych któregokolwiek podmiotu 
ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu składającego wniosek/projekt, 
którego wniosek/projekt konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem/projektem będącym 
przedmiotem oceny, 

l)   nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie 
byłem wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem któregokolwiek podmiotu 
ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu składającego wniosek/projekt 
działającego w formie spółki prawa handlowego, którego wniosek/projekt konkuruje 
o dofinansowanie z wnioskiem/projektem będącym przedmiotem oceny, 



m) z osobą przygotowującą wniosek/projekt konkurujący o dofinansowanie z 
wnioskiem/projektem będącym przedmiotem oceny: 

– nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i 
powinowactwa do drugiego stopnia, 

– nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

n) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie 
byłem związany stosunkiem pracy z którymkolwiek podmiotem przygotowującym  
wniosek/projekt będący przedmiotem oceny lub wniosek/projekt konkurujący o  
dofinansowanie z wnioskiem/projektem będącym przedmiotem oceny, 

o) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia 
nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla któregokolwiek 
podmiotu przygotowującego wniosek/projekt, będący przedmiotem oceny lub 
wniosek/projekt konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem/projektem będącym 
przedmiotem oceny, 

p) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie 
byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych któregokolwiek podmiotu 
przygotowującego wniosek/projekt będący przedmiotem oceny lub wniosek/projekt 
konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem/projektem będącym przedmiotem oceny, 

r)   nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie 
byłem wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem któregokolwiek podmiotu 
przygotowującego wniosek/projekt będący przedmiotem oceny lub wniosek/projekt 
konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem/projektem będącym przedmiotem oceny. 

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić 
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny 
wniosku/projektu, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie instytucji 
organizującej konkurs oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w procesie oceny. 

 

…..……………………………………. dnia …….………r.  
                             (miejscowość) 

 
………………………………..… 

(podpis) 
 
 

______________________________________________________________________________ 

* Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

Art. 31 ust. 4. Ekspert, przed przystąpieniem do oceny projektu, składa instytucji korzystającej z jego usługi 
oświadczenie, że nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie go z udziału w ocenie projektu na 
podstawie ustawy, o której mowa w ust. 3, oraz że nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione 
wątpliwości co do jego bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu, który 
złożył wniosek będący przedmiotem oceny. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań, o czym należy składającego pouczyć przed złożeniem oświadczenia. 

 

** Kodeks karny 

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 
3. 



§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził 
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 
§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytanie, składa fałszywe 
zeznanie  z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. 
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód 
w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli: 
1) fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie 

sprawy, 
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby 

nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy. 
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy 
przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.   
 

*** Kodeks postępowania administracyjnego – rozdział 5: Wyłączenie pracownika oraz organu 

Art. 24. § 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie: 
1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć 

wpływ  na jego prawa lub obowiązki, 
2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, 
3) osoby zwiazanejz nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 
4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której 

przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3, 
5) w której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji, 
6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne, 
7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej. 
§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt 2), 
przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3). 
§ 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć 
go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w § 1, 
które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika. 
§ 4. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności nie cierpiące włoki ze względu na interes społeczny 
lub ważny interes stron.   
Art. 25. § 1. Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów 
majątkowych: 
1) jego kierownika lub pozostających z tym kierownikiem w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3, 
2) osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających z nim 

w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3. 
§ 2. Przepis art. 24 §  4 stosuje się odpowiednio.  

 

 



Załącznik 2C 
Deklaracja poufności Członka oceniającego/Eksperta 

 
Deklaracja dotyczy projektu pn. „ …………………………………………………………….”, 
 
złożonego przez Beneficjenta: …………………………………………………………………… 
 

 
Ja, niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i 

poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały  mi ujawnione, przygotowane przeze 

mnie w trakcie procedury oceny wniosków lub wynikające z procesu oceny i rekomendacji 

projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko. 

 

Zgadzam się również, aby nabyte przeze mnie informacje i sporządzane dokumenty były używane 

wyłącznie w procesie oceny projektów zgłoszonych w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko oraz kontroli upoważnionych instytucji realizowanych w ramach 

POIiŚ. 

 
 
Imię i nazwisko 
 

 
 
 

Podpis 
 

 
 
 

Data  
 

 
 
 

 



Załącznik 3-4.2 
           

Karta oceny merytorycznej I stopnia nr 1 
(WYKONALNOŚĆ TECHNICZNA I PRAWNA) - wzór 

 
 
OCENA MERYTORYCZNA I i II stopnia 
 
OPINIA nr 1 – WYKONALNOŚĆ TECHNICZNA I PRAWNA 
 
DO OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU  
DLA DZIAŁANIA 4.2 PO IiŚ 
 

NUMER WNIOSKU: 

TYTUŁ PROJEKTU: 

WNIOSKODAWCA:  

OCENIAJĄCY:  

 

 ETAP I (Ocena merytoryczna I stopnia) 
Kryterium merytoryczne I stopnia TAK NIE UWAGI 

Wykonalność techniczno-prawna  

Gotowość do rozpoczęcia inwestycji w ciągu 10-ciu miesięcy 
od daty zatwierdzenia listy rankingowej 

  

 

 
Opinia w zakresie wykonalności projektu pod względem technicznym i prawnym: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Opinia w zakresie gotowości do rozpoczęcia inwestycji w ciągu 10-ciu miesięcy od daty zatwierdzenia listy 
rankingowej: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Uzasadnienie (w przypadku odrzucenia wniosku na podstawie ww. kryteriów – w celu powiadomienia 
wnioskodawcy): 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Wyniki tego etapu oceny należy przekazać do sekretariatu Grupy Roboczej, drogą elektroniczną, jak również w wersji  opatrzonej 
podpisem po wydrukowaniu.. 

 
Jeśli wniosek nie przechodzi do dalszego etapu oceny (którekolwiek z powyższych kryteriów zostało niespełnione) – pozostałej części 

listy nie wypełnia się (należy przekreślić całą poniższą część listy). 
 

Jeśli kryteria merytoryczne I stopnia są spełnione wniosek przechodzi do etapu II (Oceny merytorycznej II stopnia) 
 



ETAP II (Ocena merytoryczna II stopnia) 
Dalszą część karty  należy wypełnić w  terminie do 3 dni roboczych i przesłać, drogą elektroniczną do sekretariatu GR. Karta jest 

podpisywana przez oceniającego  
 
 

Przeliczenie WK: 
 

Wartość unikniętych opłat ekologicznych 
 
Opis przypadku i uzasadnienie przyjętych założeń i zastosowanej metody : 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

A 
Ochrona 
powietrza 

Nazwa 
redukowanego 

zanieczyszczenia 

 

Początkowa 
wielkość emisji  

W  Mg/rok 

 Planowana 
wielkość emisji 
zanieczyszczeń 

po realizacji 
przedsięwzięcia 

w Mg/rok 

Zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń po 

realizacji 
przedsięwzięcia lub 
emisja uniknięta w 

Mg/rok - Z 
 

Jednostkowa 
podstawowa 

stawka opłaty 
ekologicznej 
O[zł/1 kg] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 

c*O*Z*1000 
[5]x[6]x[7]x1000 

1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 
 …..       
 …..       
 
 
 

B 
Ochrona wód 

 

Wskaźnik 
zanieczyszczeń 

 

Poczatkowa 
wielkość emisji  

[kg/rok] 

 Planowana 
wielkość emisji 

[kg/rok] 

Ilość 
zredukowanego 

zanieczyszczenia w 
pierwszym roku po 

realizacji 
inwestycji 
Z [kg/rok] 

Jednostkowa 
podstawowa 

stawka opłaty 
ekologicznej 

O[zł/kg] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 
c*O*Z 

[5]x[6]x[7] 

 …..       
 …..       
 
 

C 
Ochrona 

powierzchni 
ziemi 

 

Kod odpadu 

 

Początkowa ilość 
odpadów  
[Mg/rok] 

Planowana ilość 
odpadów 
[Mg/rok] 

Ilość 
zredukowanego  

Z [Mg/rok] 

Jednostkowa 
podstawowa 

stawka opłaty za 
składowanie 

O[zł/Mg] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 
c*O*Z 

[5]x[6]x[7]  
 …..       
 …..       
 
 

D 
Hałas 

 

 

Natężenie hałasu 
przed realizacją 
przedsięwzięcia 

[dB] 

Natężenie hałasu 
po realizacji 

przedsięwzięcia 
[dB] 

Wielkość efektu 
ekologicznego – 

ograniczenie hałasu 
Z [dB] 

Jednostkowa 
stawka za 

ograniczenie 
hałasu (przyjęta 

zgodnie z 
instrukcją) 
O[zł/dB] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 
c*O*Z 

[5]x[6]x[7] 

 Hałas       
 
 

E 
Oszczędność 

energii 

 
 
 
 

Zapotrzebowanie 
na energię przed 

realizacją 
przedsięwzięcia 

[MWh/rok] 

Zapotrzebowanie 
na energię przed 

realizacją 
przedsięwzięcia 

[MWh/rok] 

Wielkość efektu 
ekologicznego - 
przewidywana w 
wyniku realizacji 
przedsięwzięcia 

roczna oszczędność 
energii 

Z [MWh/rok] 

Jednostkowa 
stawka za 

oszczędność 
energii (przyjęta 

zgodnie z 
instrukcją) 
O[zł/kWh] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 

c*O*Z*1000 
[5]x[6]x[7]x1000 

 Oszczędność  
energii 

      

 
 

F 
Oszczędność 

wody 

 
 
 
 

Zużycie wody 
przed realizacją 
przedsięwzięcia 

[m3/rok] 

Zużycie wody po 
realizacji 

przedsięwzięcia 
[m3/rok] 

Wielkość efektu 
ekologicznego – 

zmniejszenie ilości 
zużywanej wody 

Z [m3/rok] 

Jednostkowa 
podstawowa 

stawka opłaty za 
pobór wody  

O[zł/m3] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 
c*O*Z 

[5]x[6]x[7] 
 Oszczędność wody       

 
 

RAZEM                Σ ci*Oi *Zi =  

 



Koszty  przedsięwzięcia 

 

Zannualizowane Koszty Przedsięwzięcia ZKK = 

Roczne Koszty Eksploatacji instalacji RKE   =  

Wyliczenie Wskaźnika Efektywności Kosztowej WK: 

RKEZKK

ZOc

WK

ni

i
iii

+

=

∑
=

=1

**

 = 

 
 
KRYTERIUM MERYTORYCZNE II 
stopnia 

 SPOSÓB OCENY Wartość wskaźnika 

Efektywność kosztowa 

Inwestycja ekologiczna jest efektywna 
kosztowo  

 wskaźnik efektywności kosztowej (WK)  

KRYTERIUM MERYTORYCZNE II 
stopnia 

LICZBA 
PUNKTÓW 
maksymaln

a 

SPOSÓB OCENY 
Liczba przyznanych 

punktów 

 

Projekt dotyczy odpadów, dla których 
obowiązują limity odzysku lub recyklingu  

1 
Według listy kodów zawartej w „Kryteriach 
wyboru projektów” (Zał. nr 1 do „Szczegółowego 
opisu priorytetów”) 

 

Przedsiębiorstwo posiada certyfikat 
zarzadzania zasobami środowiska w 
przedsiębiorstwie  

2 
Kopia certyfikatu ISO 14001 (1 punkt) lub EMAS 
(2 punkty)  

Udział powierzchni obszaru chronionego 
Natura 2000 

4 

Udział powierzchni obszaru chronionego NATURA 
2000 do ogólnej powierzchni gminy, na terenie 
której realizowana będzie inwestycja (w %): 
4 p. – 55% -100% 
2 p. – 30% - 54% 
1 p. – 10% - 29% 
0 p. – do 10% 

 

 
Niniejszym oświadczam, że przed wydaniem niniejszej opinii podpisałam/podpisałem i złożyłam/złożyłem w 
sekretariacie Grupy Roboczej oświadczenie o bezstronności oraz deklarację poufności, stanowiące odpowiednio 
Załącznik nr 2B i nr 2C do Regulaminu Grupy Roboczej ds. oceny projektów w ramach IV priorytetu POIiŚ.  
 
W przypadku spełnienia wszystkich ww. kryteriów techniczno-ekonomicznych proszę przedstawić:  

1) zwięzłe uzasadnienie rekomendacji (celem zamieszczenia na liście rankingowej): 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2) propozycję zapisu w umowie o dofinansowanie definicji oraz sposobu potwierdzenia efektu 

ekologicznego: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
imię i nazwisko, data, podpis osoby oceniającej  
 
 



Załącznik 3-4.3 
      

Karta oceny merytorycznej I stopnia nr 1 
(WYKONALNOŚĆ TECHNICZNA I PRAWNA) - wzór 

 
 
OCENA MERYTORYCZNA I i II stopnia 
 
OPINIA nr 1 – WYKONALNOŚĆ TECHNICZNA I PRAWNA 
 
DO OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU  
DLA DZIAŁANIA 4.3 PO IiŚ 
 

NUMER WNIOSKU: 

TYTUŁ PROJEKTU: 

WNIOSKODAWCA:  

OCENIAJĄCY:  

 

ETAP I (Ocena merytoryczna I stopnia) 
Kryterium merytoryczne I stopnia TAK NIE UWAGI 

Wykonalność techniczno-prawna,  

Gotowość do rozpoczęcia inwestycji w ciągu 10-ciu miesięcy 
od daty zatwierdzenia listy rankingowej 

  

 

 
Opinia w zakresie wykonalności projektu pod względem technicznym i prawnym: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Opinia w zakresie gotowości do rozpoczęcia inwestycji w ciągu 10-ciu miesięcy od daty zatwierdzenia listy 
rankingowej: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Uzasadnienie (w przypadku odrzucenia wniosku na podstawie ww. kryteriów – w celu powiadomienia 
wnioskodawcy): 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Wyniki tego etapu oceny należy przekazać do sekretariatu Grupy Roboczej, drogą elektroniczną, jak również w wersji  opatrzonej 
podpisem po wydrukowaniu. 

 
Jeśli wniosek nie przechodzi do dalszego etapu oceny (którekolwiek z powyższych kryteriów zostało niespełnione) – pozostałej części 

listy nie wypełnia się (należy przekreślić całą poniższą część listy). 
 

Jeśli kryteria merytoryczne I stopnia są spełnione wniosek przechodzi do etapu II (Oceny merytorycznej II stopnia) 



ETAP II (Ocena merytoryczna II stopnia) 
Dalszą część karty należy wypełnić w  terminie do 3 dni roboczych i przesłać, drogą elektroniczną do sekretariatu GR. Karta jest 

podpisywana przez oceniającego 
 

 

Przeliczenie WK: 
 

Wartość unikniętych opłat ekologicznych 
 

Opis przypadku i uzasadnienie przyjętych założeń i zastosowanej metody (zgodnie z załączoną instrukcją): 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
................ 
……………………………… 
 
 
 

A 
Ochrona 
powietrza 

Nazwa 
redukowanego 

zanieczyszczenia 

 

Początkowa 
wielkość emisji  

W  Mg/rok 

 Planowana 
wielkość emisji 
zanieczyszczeń 

po realizacji 
przedsięwzięcia 

w Mg/rok 

Zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń po 

realizacji 
przedsięwzięcia lub 
emisja uniknięta w 

Mg/rok - Z 
 

Jednostkowa 
podstawowa 

stawka opłaty 
ekologicznej 
O[zł/1 kg] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 

c*O*Z*1000 
[5]x[6]x[7]x1000 

1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 
 …..       
 …..       
 
 
 

B 
Ochrona wód 

 

Wskaźnik 
zanieczyszczeń 

 

Poczatkowa 
wielkość emisji  

[kg/rok] 

 Planowana 
wielkość emisji 

[kg/rok] 

Ilość 
zredukowanego 

zanieczyszczenia w 
pierwszym roku po 

realizacji 
inwestycji 
Z [kg/rok] 

Jednostkowa 
podstawowa 

stawka opłaty 
ekologicznej 

O[zł/kg] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 
c*O*Z 

[5]x[6]x[7] 

 …..       
 …..       
 
 

C 
Ochrona 

powierzchni 
ziemi 

 

Kod odpadu 

 

Początkowa ilość 
odpadów  
[Mg/rok] 

Planowana ilość 
odpadów 
[Mg/rok] 

Ilość 
zredukowanego 

odpadu  
Z [Mg/rok] 

Jednostkowa 
podstawowa 

stawka opłaty za 
składowanie 

O[zł/Mg] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 
c*O*Z 

[5]x[6]x[7]  
 …..       
 …..       
 
 

D 
Hałas 

 

 

Natężenie hałasu 
przed realizacją 
przedsięwzięcia 

[dB] 

Natężenie hałasu 
po realizacji 

przedsięwzięcia 
[dB] 

Wielkość efektu 
ekologicznego – 

ograniczenie hałasu 
Z [dB] 

Jednostkowa 
stawka za 

ograniczenie 
hałasu (przyjęta 

zgodnie z 
instrukcją) 
O[zł/dB] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 
c*O*Z 

[5]x[6]x[7] 

 Hałas       
 
 

E 
Oszczędność 

energii 

 
 
 
 

Zapotrzebowanie 
na energię przed 

realizacją 
przedsięwzięcia 

[MWh/rok] 

Zapotrzebowanie 
na energię przed 

realizacją 
przedsięwzięcia 

[MWh/rok] 

Wielkość efektu 
ekologicznego - 
przewidywana w 
wyniku realizacji 
przedsięwzięcia 

roczna oszczędność 
energii 

Z [MWh/rok] 

Jednostkowa 
stawka za 

oszczędność 
energii (przyjęta 

zgodnie z 
instrukcją) 
O[zł/kWh] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 

c*O*Z*1000 
[5]x[6]x[7]x1000 

 Oszczędność  
energii 

      

 
 

F 
Oszczędność 

wody 

 
 
 
 

Zużycie wody 
przed realizacją 
przedsięwzięcia 

[m3/rok] 

Zużycie wody po 
realizacji 

przedsięwzięcia 
[m3/rok] 

Wielkość efektu 
ekologicznego – 

zmniejszenie ilości 
zużywanej wody 

Z [m3/rok] 

Jednostkowa 
podstawowa 

stawka opłaty za 
pobór wody  

O[zł/m3] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 
c*O*Z 

[5]x[6]x[7] 
 Oszczędność wody       

 
 

RAZEM                Σ ci*Oi *Zi =  

 



Koszty  przedsięwzięcia 

 

Zannualizowane Koszty Przedsięwzięcia ZKK = 

Roczne Koszty Eksploatacji instalacji RKE   =  

Wyliczenie Wskaźnika Efektywności Kosztowej WK: 

RKEZKK

ZOc

WK

ni

i
iii

+

=

∑
=

=1

**

 = 

 
 
KRYTERIUM MERYTORYCZNE II 
stopnia 

 SPOSÓB OCENY Wartość wskaźnika 

Efektywność kosztowa 

Inwestycja ekologiczna jest efektywna 
kosztowo  

 wskaźnik efektywności kosztowej (WK)  

KRYTERIUM MERYTORYCZNE II 
stopnia 

LICZBA 
PUNKTÓW 
maksymaln

a 

SPOSÓB OCENY 
Liczba przyznanych 

punktów 

 
Projekt dot. zakładów wymienionych w 
zał. nr XII, rozdział 13 cz. D „Kontrola 
zanieczyszczeń przemysłowych i 
zarządzanie ryzykiem” ust. 1 Traktatu 
Akcesyjnego (z wyjątkiem jednostek 
prowadzących składowiska odpadów 
komunalnych)  

2 Zakład wymieniony w TA – 2 punkty  

Przedsiębiorstwo posiada certyfikat 
zarzadzania zasobami środowiska w 
przedsiębiorstwie  

2 
Kopia certyfikatu ISO 14001 (1 punkt) lub EMAS 
(2 punkty)  

Udział powierzchni obszaru chronionego 
Natura 2000 

4 

Udział powierzchni obszaru chronionego NATURA 
2000 do ogólnej powierzchni gminy, na terenie 
której realizowana będzie inwestycja (w %): 
4 p. – 55% -100% 
2 p. – 30% - 54% 
1 p. – 10% - 29% 
0 p. – do 10% 

 

 
Niniejszym oświadczam, że przed wydaniem niniejszej opinii podpisałam/podpisałem i złożyłam/złożyłem w 
sekretariacie Grupy Roboczej oświadczenie o bezstronności oraz deklarację poufności, stanowiące odpowiednio 
Załącznik nr 2B i nr 2C do Regulaminu Grupy Roboczej ds. oceny projektów w ramach IV priorytetu POIiŚ.  
 
W przypadku spełnienia wszystkich ww. kryteriów techniczno-ekonomicznych proszę przedstawić:  

1) zwięzłe uzasadnienie rekomendacji (celem zamieszczenia na liście rankingowej): 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2) propozycję zapisu w umowie o dofinansowanie definicji oraz sposobu potwierdzenia efektu 

ekologicznego: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko, data, podpis osoby oceniającej  
 



Załącznik 3-4.4 
      

Karta oceny merytorycznej I stopnia nr 1 
(WYKONALNOŚĆ TECHNICZNA I PRAWNA) - wzór 

 
 
OCENA MERYTORYCZNA I i II stopnia 
 
OPINIA nr 1 – WYKONALNOŚĆ TECHNICZNA I PRAWNA 
 
DO OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU  
DLA DZIAŁANIA 4.4 PO IiŚ 
 

NUMER WNIOSKU: 

TYTUŁ PROJEKTU: 

WNIOSKODAWCA:  

OCENIAJĄCY:  
 

 

ETAP I (Ocena merytoryczna I stopnia) 
Kryterium merytoryczne I stopnia TAK NIE UWAGI 

Wykonalność techniczno-prawna   

Gotowość do rozpoczęcia inwestycji w ciągu 10-ciu miesięcy 
od daty zatwierdzenia listy rankingowej 

  

 

 
 
Opinia w zakresie wykonalności projektu pod względem technicznym i prawnym: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Opinia w zakresie gotowości do rozpoczęcia inwestycji w ciągu 10-ciu miesięcy od daty zatwierdzenia listy 
rankingowej: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Uzasadnienie (w przypadku odrzucenia wniosku na podstawie ww. kryteriów – w celu powiadomienia 
wnioskodawcy): 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Wyniki tego etapu oceny należy przekazać do sekretariatu Grupy Roboczej, drogą elektroniczną, jak również w wersji  opatrzonej 
podpisem po wydrukowaniu.. 

 
Jeśli wniosek nie przechodzi do dalszego etapu oceny (którekolwiek z powyższych kryteriów zostało niespełnione) – pozostałej części 

listy nie wypełnia się (należy przekreślić całą poniższą część listy). 
Jeśli kryteria merytoryczne I stopnia są spełnione wniosek przechodzi do etapu II (Oceny merytorycznej II stopnia) 

 
 



ETAP II (Ocena merytoryczna II stopnia) 
Dalszą część karty należy wypełnić w  terminie do 3 dni roboczych i przesłać, drogą elektroniczną do sekretariatu GR. Karta jest 

podpisywana przez oceniającego 
 

Przeliczenie WK: 
 

Wartość unikniętych opłat ekologicznych 
 

Opis przypadku i uzasadnienie przyjętych założeń i zastosowanej metody: 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
................……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

A 
Ochrona 
powietrza 

Nazwa 
redukowanego 

zanieczyszczenia 

 

Początkowa 
wielkość emisji  

W  Mg/rok 

 Planowana 
wielkość emisji 
zanieczyszczeń 

po realizacji 
przedsięwzięcia 

w Mg/rok 

Zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń po 

realizacji 
przedsięwzięcia lub 
emisja uniknięta w 

Mg/rok - Z 
 

Jednostkowa 
podstawowa 

stawka opłaty 
ekologicznej 
O[zł/1 kg] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 

c*O*Z*1000 
[5]x[6]x[7]x1000 

1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 
 …..       
 …..       
 
 
 

B 
Ochrona wód 

 

Wskaźnik 
zanieczyszczeń 

 

Poczatkowa 
wielkość emisji  

[kg/rok] 

 Planowana 
wielkość emisji 

[kg/rok] 

Ilość 
zredukowanego 

zanieczyszczenia w 
pierwszym roku po 

realizacji 
inwestycji 
Z [kg/rok] 

Jednostkowa 
podstawowa 

stawka opłaty 
ekologicznej 

O[zł/kg] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 
c*O*Z 

[5]x[6]x[7] 

 …..       
 …..       
 
 

C 
Ochrona 

powierzchni 
ziemi 

 

Kod odpadu 

 

Początkowa ilość 
odpadów  
[Mg/rok] 

Planowana ilość 
odpadów 
[Mg/rok] 

Ilość 
zredukowanego 

odpadu  
Z [Mg/rok] 

Jednostkowa 
podstawowa 

stawka opłaty za 
składowanie 

O[zł/Mg] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 
c*O*Z 

[5]x[6]x[7]  
 …..       
 …..       
 
 

D 
Hałas 

 

 

Natężenie hałasu 
przed realizacją 
przedsięwzięcia 

[dB] 

Natężenie hałasu 
po realizacji 

przedsięwzięcia 
[dB] 

Wielkość efektu 
ekologicznego – 

ograniczenie hałasu 
Z [dB] 

Jednostkowa 
stawka za 

ograniczenie 
hałasu (przyjęta 

zgodnie z 
instrukcją) 
O[zł/dB] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 
c*O*Z 

[5]x[6]x[7] 

 Hałas       
 
 

E 
Oszczędność 

energii 

 
 
 
 

Zapotrzebowanie 
na energię przed 

realizacją 
przedsięwzięcia 

[MWh/rok] 

Zapotrzebowanie 
na energię przed 

realizacją 
przedsięwzięcia 

[MWh/rok] 

Wielkość efektu 
ekologicznego - 
przewidywana w 
wyniku realizacji 
przedsięwzięcia 

roczna oszczędność 
energii 

Z [MWh/rok] 

Jednostkowa 
stawka za 

oszczędność 
energii (przyjęta 

zgodnie z 
instrukcją) 
O[zł/kWh] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 

c*O*Z*1000 
[5]x[6]x[7]x1000 

 Oszczędność  
energii 

      

 
 

F 
Oszczędność 

wody 

 
 
 
 

Zużycie wody 
przed realizacją 
przedsięwzięcia 

[m3/rok] 

Zużycie wody po 
realizacji 

przedsięwzięcia 
[m3/rok] 

Wielkość efektu 
ekologicznego – 

zmniejszenie ilości 
zużywanej wody 

Z [m3/rok] 

Jednostkowa 
podstawowa 

stawka opłaty za 
pobór wody  

O[zł/m3] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 
c*O*Z 

[5]x[6]x[7] 
 Oszczędność wody       

 
 

RAZEM                Σ ci*Oi *Zi =  

 



Koszty  przedsięwzięcia 

 

Zannualizowane Koszty Przedsięwzięcia ZKK = 

Roczne Koszty Eksploatacji instalacji RKE   =  

Wyliczenie Wskaźnika Efektywności Kosztowej WK: 

RKEZKK

ZOc

WK

ni

i
iii

+

=

∑
=

=1

**

 = 

 
 
KRYTERIUM MERYTORYCZNE II 
stopnia 

 SPOSÓB OCENY Wartość wskaźnika 

Efektywność kosztowa 

Inwestycja ekologiczna jest efektywna 
kosztowo  

 wskaźnik efektywności kosztowej (WK)  

KRYTERIUM MERYTORYCZNE II 
stopnia 

LICZBA 
PUNKTÓW 
maksymaln

a 

SPOSÓB OCENY 
Liczba przyznanych 

punktów 

 
Przedsiębiorstwo posiada certyfikat 
zarzadzania zasobami środowiska w 
przedsiębiorstwie  

2 
Kopia certyfikatu ISO 14001 (1 punkt) lub EMAS 
(2 punkty)  

 
Niniejszym oświadczam, że przed wydaniem niniejszej opinii podpisałam/podpisałem i złożyłam/złożyłem w 
sekretariacie Grupy Roboczej oświadczenie o bezstronności oraz deklarację poufności, stanowiące odpowiednio 
Załącznik nr 2B i nr 2C do Regulaminu Grupy Roboczej ds. oceny projektów w ramach IV priorytetu POIiŚ.  
 
W przypadku spełnienia wszystkich ww. kryteriów techniczno-ekonomicznych proszę przedstawić:  

1) zwięzłe uzasadnienie rekomendacji (celem zamieszczenia na liście rankingowej): 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2) propozycję zapisu w umowie o dofinansowanie definicji oraz sposobu potwierdzenia efektu 

ekologicznego: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
imię i nazwisko, data, podpis osoby oceniającej  
 
 



Załącznik 3-4.5 
      

Karta oceny merytorycznej I stopnia nr 1 
(WYKONALNOŚĆ TECHNICZNA I PRAWNA) - wzór 

 
 
OCENA MERYTORYCZNA I i II stopnia 
 
OPINIA nr 1 – WYKONALNOŚĆ TECHNICZNA I PRAWNA 
 
DO OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU  
DLA DZIAŁANIA 4.5 PO IiŚ 
 

NUMER WNIOSKU: 

TYTUŁ PROJEKTU: 

WNIOSKODAWCA:  

OCENIAJĄCY:: 
 

 

ETAP I (Ocena merytoryczna I stopnia) 
Kryterium merytoryczne I stopnia TAK NIE UWAGI 

Wykonalność techniczno-prawna   

Gotowość do rozpoczęcia inwestycji w ciągu 10-ciu miesięcy 
od daty zatwierdzenia listy rankingowej 

  

 

 
 
Opinia w zakresie wykonalności projektu pod względem technicznym i prawnym: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Opinia w zakresie gotowości do rozpoczęcia inwestycji w ciągu 10-ciu miesięcy od daty zatwierdzenia listy 
rankingowej: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Uzasadnienie (w przypadku odrzucenia wniosku na podstawie ww. kryteriów – w celu powiadomienia 
wnioskodawcy): 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Wyniki tego etapu oceny należy przekazać do sekretariatu Grupy Roboczej, drogą elektroniczną, jak również w wersji  opatrzonej 
podpisem po wydrukowaniu. 

Jeśli wniosek nie przechodzi do dalszego etapu oceny (którekolwiek z powyższych kryteriów zostało niespełnione) – pozostałej części 
listy nie wypełnia się (należy przekreślić całą poniższą część listy). 

 
Jeśli kryteria merytoryczne I stopnia są spełnione wniosek przechodzi do etapu II (Oceny merytorycznej II stopnia) 



ETAP II (Ocena merytoryczna II stopnia) 
 

Dalszą część karty należy wypełnić w  terminie do 3 dni roboczych i przesłać, drogą elektroniczną do sekretariatu GR. Karta jest 
podpisywana przez oceniającego 

 

Przeliczenie WK: 
 

Wartość unikniętych opłat ekologicznych 
 
Opis przypadku i uzasadnienie przyjętych założeń i zastosowanej metody: 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

A 
Ochrona 
powietrza 

Nazwa 
redukowanego 

zanieczyszczenia 

 

Początkowa 
wielkość emisji  

W  Mg/rok 

 Planowana 
wielkość emisji 
zanieczyszczeń 

po realizacji 
przedsięwzięcia 

w Mg/rok 

Zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń po 

realizacji 
przedsięwzięcia lub 
emisja uniknięta w 

Mg/rok - Z 
 

Jednostkowa 
podstawowa 

stawka opłaty 
ekologicznej 
O[zł/1 kg] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 

c*O*Z*1000 
[5]x[6]x[7]x1000 

1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 
 …..       
 …..       
 
 
 

B 
Ochrona wód 

 

Wskaźnik 
zanieczyszczeń 

 

Poczatkowa 
wielkość emisji  

[kg/rok] 

 Planowana 
wielkość emisji 

[kg/rok] 

Ilość 
zredukowanego 

zanieczyszczenia w 
pierwszym roku po 

realizacji 
inwestycji 
Z [kg/rok] 

Jednostkowa 
podstawowa 

stawka opłaty 
ekologicznej 

O[zł/kg] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 
c*O*Z 

[5]x[6]x[7] 

 …..       
 …..       
 
 

C 
Ochrona 

powierzchni 
ziemi 

 

Kod odpadu 

 

Początkowa ilość 
odpadów  
[Mg/rok] 

Planowana ilość 
odpadów 
[Mg/rok] 

Ilość 
zredukowanego 

odpadu  
Z [Mg/rok] 

Jednostkowa 
podstawowa 

stawka opłaty za 
składowanie 

O[zł/Mg] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 
c*O*Z 

[5]x[6]x[7]  
 …..       
 …..       
 
 

D 
Hałas 

 

 

Natężenie hałasu 
przed realizacją 
przedsięwzięcia 

[dB] 

Natężenie hałasu 
po realizacji 

przedsięwzięcia 
[dB] 

Wielkość efektu 
ekologicznego – 

ograniczenie hałasu 
Z [dB] 

Jednostkowa 
stawka za 

ograniczenie 
hałasu (przyjęta 

zgodnie z 
instrukcją) 
O[zł/dB] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 
c*O*Z 

[5]x[6]x[7] 

 Hałas       
 
 

E 
Oszczędność 

energii 

 
 
 
 

Zapotrzebowanie 
na energię przed 

realizacją 
przedsięwzięcia 

[MWh/rok] 

Zapotrzebowanie 
na energię przed 

realizacją 
przedsięwzięcia 

[MWh/rok] 

Wielkość efektu 
ekologicznego - 
przewidywana w 
wyniku realizacji 
przedsięwzięcia 

roczna oszczędność 
energii 

Z [MWh/rok] 

Jednostkowa 
stawka za 

oszczędność 
energii (przyjęta 

zgodnie z 
instrukcją) 
O[zł/kWh] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 

c*O*Z*1000 
[5]x[6]x[7]x1000 

 Oszczędność  
energii 

      

 
 

F 
Oszczędność 

wody 

 
 
 
 

Zużycie wody 
przed realizacją 
przedsięwzięcia 

[m3/rok] 

Zużycie wody po 
realizacji 

przedsięwzięcia 
[m3/rok] 

Wielkość efektu 
ekologicznego – 

zmniejszenie ilości 
zużywanej wody 

Z [m3/rok] 

Jednostkowa 
podstawowa 

stawka opłaty za 
pobór wody  

O[zł/m3] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 
c*O*Z 

[5]x[6]x[7] 
 Oszczędność wody       

 
 

RAZEM                Σ ci*Oi *Zi =  

 



Koszty  przedsięwzięcia 

Zannualizowane Koszty Przedsięwzięcia ZKK = 

Roczne Koszty Eksploatacji instalacji RKE   =  

Wyliczenie Wskaźnika Efektywności Kosztowej WK: 

RKEZKK

ZOc

WK

ni

i
iii

+

=

∑
=

=1

**

 = 

 
KRYTERIUM MERYTORYCZNE II 
stopnia 

 SPOSÓB OCENY Wartość wskaźnika 

Efektywność kosztowa 

Inwestycja ekologiczna jest efektywna 
kosztowo  

 wskaźnik efektywności kosztowej (WK)  

KRYTERIUM MERYTORYCZNE II 
stopnia 

LICZBA 
PUNKTÓW 
maksymaln

a 

SPOSÓB OCENY 
Liczba przyznanych 

punktów 

 
Projekt dot. instalacji wymienionej na 
liście odstępstw od wymogów  dyrektywy 
2001/80/WE umieszczonej w zał. nr XII, 
rozdział 13 cz. D „Kontrola 
zanieczyszczeń przemysłowych i 
zarządzanie ryzykiem” ust. 2 Traktatu 
Akcesyjnego  

1 
Projekty dotyczące wypełnienia derogacji 
zawartych w Traktacie Akcesyjnym – 1 punkt  

 

Projekt dotyczy obiektów spalania paliw o 
mocy większej niż 50 MW 

1 
Projekty dotyczące największych instalacji spalania 
paliw – 1 punkt  

Przedsiębiorstwo posiada certyfikat 
zarzadzania zasobami środowiska w 
przedsiębiorstwie  

2 
Kopia certyfikatu ISO 14001 (1 punkt) lub EMAS 
(2 punkty)  

Udział powierzchni obszaru chronionego 
Natura 2000 

4 

Udział powierzchni obszaru chronionego NATURA 
2000 do ogólnej powierzchni gminy, na terenie 
której realizowana będzie inwestycja (w %): 
4 p. – 55% -100% 
2 p. – 30% - 54% 
1 p. – 10% - 29% 
0 p. – do 10% 

 

 
Niniejszym oświadczam, że przed wydaniem niniejszej opinii podpisałam/podpisałem i złożyłam/złożyłem w 
sekretariacie Grupy Roboczej oświadczenie o bezstronności oraz deklarację poufności, stanowiące odpowiednio 
Załącznik nr 2B i nr 2C do Regulaminu Grupy Roboczej ds. oceny projektów w ramach IV priorytetu POIiŚ.  
 
W przypadku spełnienia wszystkich ww. kryteriów techniczno-ekonomicznych proszę przedstawić:  

1) zwięzłe uzasadnienie rekomendacji (celem zamieszczenia na liście rankingowej): 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2) propozycję zapisu w umowie o dofinansowanie definicji oraz sposobu potwierdzenia efektu 

ekologicznego: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
imię i nazwisko, data, podpis osoby oceniającej



Załącznik 3-4.6 
      

Karta oceny merytorycznej I stopnia nr 1 
(WYKONALNOŚĆ TECHNICZNA I PRAWNA) - wzór 

 
 
OCENA MERYTORYCZNA I i II stopnia 
 
OPINIA nr 1 – WYKONALNOŚĆ TECHNICZNA I PRAWNA 
 
DO OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU  
DLA DZIAŁANIA 4.6 PO IiŚ 
 

NUMER WNIOSKU: 

TYTUŁ PROJEKTU: 

WNIOSKODAWCA:  

OCENIAJĄCY:  
 

 

ETAP I (Ocena merytoryczna I stopnia) 
Kryterium merytoryczne I stopnia TAK NIE UWAGI 

Wykonalność techniczno-prawna,  

Gotowość do rozpoczęcia inwestycji w ciągu 10-ciu miesięcy 
od daty zatwierdzenia listy rankingowej 

  

 

 
 
Opinia w zakresie wykonalności projektu pod względem technicznym i prawnym: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Opinia w zakresie gotowości do rozpoczęcia inwestycji w ciągu 10-ciu miesięcy od daty zatwierdzenia listy 
rankingowej: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Uzasadnienie (w przypadku odrzucenia wniosku na podstawie ww. kryteriów – w celu powiadomienia 
wnioskodawcy): 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Wyniki tego etapu oceny należy przekazać do sekretariatu Grupy Roboczej, drogą elektroniczną, , jak również w wersji  opatrzonej 
podpisem po wydrukowaniu. 

Jeśli wniosek nie przechodzi do dalszego etapu oceny (którekolwiek z powyższych kryteriów zostało niespełnione) – pozostałej części 
listy nie wypełnia się (należy przekreślić całą poniższą część listy). 

 
Jeśli kryteria merytoryczne I stopnia są spełnione wniosek przechodzi do etapu II (Oceny merytorycznej II stopnia) 



ETAP II (Ocena merytoryczna II stopnia) 
Dalszą część karty należy wypełnić w  terminie do 3 dni roboczych i przesłać, drogą elektroniczną do sekretariatu GR. Karta jest 

podpisywana przez oceniającego 
 

Przeliczenie WK: 
 

Wartość unikniętych opłat ekologicznych 
 

Opis przypadku i uzasadnienie przyjętych założeń i zastosowanej metody: 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

A 
Ochrona 
powietrza 

Nazwa 
redukowanego 

zanieczyszczenia 

 

Początkowa 
wielkość emisji  

W  Mg/rok 

 Planowana 
wielkość emisji 
zanieczyszczeń 

po realizacji 
przedsięwzięcia 

w Mg/rok 

Zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń po 

realizacji 
przedsięwzięcia lub 
emisja uniknięta w 

Mg/rok - Z 
 

Jednostkowa 
podstawowa 

stawka opłaty 
ekologicznej 
O[zł/1 kg] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 

c*O*Z*1000 
[5]x[6]x[7]x1000 

1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 
 …..       
 …..       
 
 
 

B 
Ochrona wód 

 

Wskaźnik 
zanieczyszczeń 

 

Poczatkowa 
wielkość emisji  

[kg/rok] 

 Planowana 
wielkość emisji 

[kg/rok] 

Ilość 
zredukowanego 

zanieczyszczenia w 
pierwszym roku po 

realizacji 
inwestycji 
Z [kg/rok] 

Jednostkowa 
podstawowa 

stawka opłaty 
ekologicznej 

O[zł/kg] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 
c*O*Z 

[5]x[6]x[7] 

 …..       
 …..       
 
 

C 
Ochrona 

powierzchni 
ziemi 

 

Kod odpadu 

 

Początkowa ilość 
odpadów  
[Mg/rok] 

Planowana ilość 
odpadów 
[Mg/rok] 

Ilość 
zredukowanego  

Z [Mg/rok] 

Jednostkowa 
podstawowa 

stawka opłaty za 
składowanie 

O[zł/Mg] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 
c*O*Z 

[5]x[6]x[7]  
 …..       
 …..       
 
 

D 
Hałas 

 

 

Natężenie hałasu 
przed realizacją 
przedsięwzięcia 

[dB] 

Natężenie hałasu 
po realizacji 

przedsięwzięcia 
[dB] 

Wielkość efektu 
ekologicznego – 

ograniczenie hałasu 
Z [dB] 

Jednostkowa 
stawka za 

ograniczenie 
hałasu (przyjęta 

zgodnie z 
instrukcją) 
O[zł/dB] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 
c*O*Z 

[5]x[6]x[7] 

 Hałas       
 
 

E 
Oszczędność 

energii 

 
 
 
 

Zapotrzebowanie 
na energię przed 

realizacją 
przedsięwzięcia 

[MWh/rok] 

Zapotrzebowanie 
na energię przed 

realizacją 
przedsięwzięcia 

[MWh/rok] 

Wielkość efektu 
ekologicznego - 
przewidywana w 
wyniku realizacji 
przedsięwzięcia 

roczna oszczędność 
energii 

Z [MWh/rok] 

Jednostkowa 
stawka za 

oszczędność 
energii (przyjęta 

zgodnie z 
instrukcją) 
O[zł/kWh] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 

c*O*Z*1000 
[5]x[6]x[7]x1000 

 Oszczędność  
energii 

      

 
 

F 
Oszczędność 

wody 

 
 
 
 

Zużycie wody 
przed realizacją 
przedsięwzięcia 

[m3/rok] 

Zużycie wody po 
realizacji 

przedsięwzięcia 
[m3/rok] 

Wielkość efektu 
ekologicznego – 

zmniejszenie ilości 
zużywanej wody 

Z [m3/rok] 

Jednostkowa 
podstawowa 

stawka opłaty za 
pobór wody  

O[zł/m3] 

Współczynnik 
korygujący 

c 

Wartość unikniętej 
opłaty [zł] 

 (z uwzględnieniem 
korekty) 
c*O*Z 

[5]x[6]x[7] 
 Oszczędność wody       

 
 

RAZEM                Σ ci*Oi *Zi =  

 



Koszty  przedsięwzięcia 

 

Zannualizowane Koszty Przedsięwzięcia ZKK = 

Roczne Koszty Eksploatacji instalacji RKE   =  

Wyliczenie Wskaźnika Efektywności Kosztowej WK: 

RKEZKK

ZOc

WK

ni

i
iii

+

=

∑
=

=1

**

 = 

 
 
KRYTERIUM MERYTORYCZNE II 
stopnia 

 SPOSÓB OCENY Wartość wskaźnika 

Efektywność kosztowa 

Inwestycja ekologiczna jest efektywna 
kosztowo  

 wskaźnik efektywności kosztowej (WK)  

KRYTERIUM MERYTORYCZNE II 
stopnia 

LICZBA 
PUNKTÓW 
maksymaln

a 

SPOSÓB OCENY 
Liczba przyznanych 

punktów 

 

Projekt dotyczy odpadów, dla których 
obowiązują limity odzysku lub recyklingu  

1 
Według listy kodów zawartej w „Kryteriach 
wyboru projektów”  (Zał. 4.1 do „Szczegółowego 
opisu priorytetów” 

 

Przedsiębiorstwo posiada certyfikat 
zarzadzania zasobami środowiska w 
przedsiębiorstwie  

2 
Kopia certyfikatu ISO 14001 (1 punkt) lub EMAS 
(2 punkty)  

 
Niniejszym oświadczam, że przed wydaniem niniejszej opinii podpisałam/podpisałem i złożyłam/złożyłem w 
sekretariacie Grupy Roboczej oświadczenie o bezstronności oraz deklarację poufności, stanowiące odpowiednio 
Załącznik nr 2B i nr 2C do Regulaminu Grupy Roboczej ds. oceny projektów w ramach IV priorytetu POIiŚ.  
 
W przypadku spełnienia wszystkich ww. kryteriów techniczno-ekonomicznych proszę przedstawić:  

1) zwięzłe uzasadnienie rekomendacji (celem zamieszczenia na liście rankingowej): 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2) propozycję zapisu w umowie o dofinansowanie definicji oraz sposobu potwierdzenia efektu 

ekologicznego: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
imię i nazwisko, data, podpis osoby oceniającej 
 
 
 
 
 



Załącznik 4 
Karta oceny merytorycznej I stopnia nr 2 

(POMOC PUBLICZNA) - wzór 
 
 
 
OCENA MERYTORYCZNA I stopnia 
 
 
OPINIA nr 2 – POMOC PUBLICZNA 
 
DO OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU  
DLA DZIAŁANIA 4...... PO IiŚ 
 
 

NUMER WNIOSKU: 

TYTUŁ PROJEKTU: 

WNIOSKODAWCA:  

OCENIAJĄCY: (imię i nazwisko) 

Data otrzymania materiałów do oceny: dd.mm.rrrr 
 

Opinię należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu GR drogą elektroniczną, oraz w wersji opatrzonej podpisami po wydrukowaniu. 
 

Opinia oceniającego: 
Wnioskowane wsparcie stanowi pomoc, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej i tym samym podlega regulacjom zawartym w prawie 
wspólnotowym.  
 
Pomoc publiczna na omawiane przedsięwzięcie jest oceniana zgodnie z warunkami 
dopuszczalności pomocy określonymi w programie pomocowym: ……...  
Efekt zachęty: 
Przedsięwzięcie objęte wnioskiem (jest / nie jest) nową inwestycją.1 
Wielkość przedsiębiorstwa: (MŚP/duże) 
Województwo: ……….. 
Dopuszczalna intensywność pomocy wynosi: …..%  
Koszty kwalifikowane do pomocy: 
Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą:   
 
Wnioskowana pomoc:  
Ekwiwalent dotacji brutto (EDB):   
 
Przewidywana inna pomoc publiczna: 
Ekwiwalent dotacji brutto (EDB):  
  
Całkowita wartość pomocy (EDB): … (…% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą) 
 

ni 
1 Dotyczy dofinansowania wnioskowanego w ramach pomocy regionalnej 



Inne: 

Uwagi: …... 

 

Podsumowanie oceny 

Kryterium techniczno – ekonomiczne TAK NIE UWAGI 

Dopuszczalność pomocy publicznej (w tym 
kwalifikowanie wydatków) pod kątem jej zgodności z 
warunkami określonymi w obowiązującym programie 
pomocowym 

   

    
 

Uzasadnienie (w przypadku odrzucenia wniosku na podstawie ww. kryteriów – w celu 
powiadomienia wnioskodawcy): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
 
Niniejszym oświadczam, że przed wydaniem niniejszej opinii podpisałam/podpisałem i złożyłam/złożyłem w 
sekretariacie Grupy Roboczej oświadczenie o bezstronności oraz deklarację poufności, stanowiące odpowiednio 
Załącznik nr 2B i nr 2C do Regulaminu Grupy Roboczej ds. oceny projektów w ramach IV priorytetu POIiŚ.  
 
 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian mających wpływ na wartość planowanej 
pomocy, konieczna jest weryfikacja oceny. 

 
 
 
 
…………………………………………………. 
imię i nazwisko, data, podpis osoby oceniającej 
 
 
 
……………………………………………….. 
imię i nazwisko, data, podpis osoby weryfikującej 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 5 
Karta oceny merytorycznej I stopnia nr 3 

(FINANSOWA) - wzór 
 
OCENA MERYTORYCZNA I stopnia 
 
OPINIA nr 3 (FINANSOWA) 
 
DO OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU  
DLA DZIAŁANIA 4...... PO IiŚ 
 

NUMER WNIOSKU: ………………………. 

TYTUŁ PROJEKTU: ……………………… 

WNIOSKODAWCA: ………………………. 

DZIAŁANIE: 4. ………PO IiŚ  

OCENIAJĄCY: (imię i nazwisko) 

 

DATA OTRZYMANIA WNIOSKU DO OCENY: (dd.mm.rrrr) 

OPINIA OCENIAJĄCEGO 

Lp. Kryterium Tak Nie 
Nie 

dotyczy 
Uwagi 

I. Założenia i struktura modelu finansowego         

  
Zgodnie z dokumentem "Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w 
zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 
projektów generujących dochód”. 

  

1. 
Poprawność przyjętych założeń 
makroekonomicznych 

  
 w tym: inflacja, PKB, wzrost płacy, kursy wymiany, 

stawki podatkowe, stopy finansowe, itp. 

  
  

  
  

  
  

  

2. 
Poprawność stosowanych założeń do analizy 
finansowej 

  
 w tym: ciągłość wyników finansowych, okres 

prognozy, ceny stałe/zmienne, finansowa i 
ekonomiczna stopa dyskontowa, itp. 

  
  

  
  

  
  

  

3. Poprawność struktury modelu finansowego 

  
 w tym: aktywny model finansowy, załączony w 

wersji elektronicznej (plik xls). 

  
  

  
  

  
  

  

4. Czy sporządzono analizę wrażliwości i ryzyka         



  

 w tym: analiza wrażliwości sporządzona w dwóch 
wariantach podstawowym i pesymistycznym, 
właściwa identyfikacja czynników ryzyka, jakościowa 
ocena czynników ryzyka. 

       

5. 
Czy sporządzono analizę efektywności 
finansowej 

  
FNPV/c – finansowa bieżąca wartość netto 

inwestycji 

  FRR/c – finansowa stopa zwrotu z inwestycji 

  
FNPV/k – finansowa bieżąca wartość netto 

kapitału – obliczana dla tzw. „dużych projektów” 

  
FRR/k – finansowa stopa zwrotu z kapitału – 

obliczana dla tzw. „dużych projektów” 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

6. Czy sporządzono analizę CBA 

  
w tym: czy dla tzw. dużych projektów sporządzono 

pełną analizę CBA 

  
  

  
  

  
  

  

II. Wykonalność i trwałość finansowa Projektu       

1. Zbilansowanie źródeł finansowania Projektu 

  

czy załączono dokumenty potwierdzające pozostałe 
źródła finansowania (promesa, umowa kredytowa, 
oświadczenie o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia 
przez inne niż bank instytucje finansowe, itp..) 

  
  

  
  

  
  

  

2. Wskaźnik stanu nadwyżki finansowej 

  
 - wartość dopuszczalna: > sumy spłat kapitału 

kredytów i pożyczek w każdym roku prognozy 

  
  

  
  

   - formuła liczenia: suma zysku netto i amortyzacji     

  
  
  

  

3. Wskaźnik płynności II stopnia 

   - wartość dopuszczalna: >=0,75 

  
 - formuła liczenia: (aktywa obrotowe-zapasy / 

zobowiązania krótkoterminowe 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

4. Wskaźnik stanu środków pieniężnych 

  
 - wartość dopuszczalna: >0 w każdym roku 

prognozy 

  
 - formuła liczenia: skumulowane, 

niezdyskontowane saldo środków pieniężnych na 
koniec każdego roku prognozy 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

5. Wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia (WPOD) 

  
 - wartość dopuszczalna: >1,20 (w każdym roku 

prognozy) 

  
  

  
  

  
  

  



  

 - formuła liczenia: (środki pieniężne z działalności 
operacyjnej + środki pieniężne z działalności 
inwestycyjnej + wpływy z działalności finansowej + 
środki pieniężne na początek okresu) / wydatki z 
działalności finansowej 

      

 

6. Wskaźnik zadłużenia 

   - wartość dopuszczalna w każdym roku prognozy: 

   - dla branży handlowej: =< 0,75 

   - dla pozostałych branży =<0,60 

  
 - formuła liczenia: (zobowiązania ogółem / aktywa 

ogółem) 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

7. 

Potwierdzenie możliwości zwrotu dopłat ze 
środków NF do oprocentowania preferencyjnego 
kredytu bankowego (ze wskazaniem sposobu 
zabezpieczenia dopłat) 

    

III. Kondycja finansowa beneficjenta         

1. Analiza dyskryminacyjna prof. E. Mączyńskiej 

   - wartość dopuszczalna: W >= 0 * 

  
 - formuła liczenia:  W = 1,5 X1 + 0,08 X2 + 10 X3 

+ 5 X4 + 0,3 X5 + 0,1 X6 

  
* Uwaga: w przypadku, gdy wartość W > 2 w każdym 
roku -poprzedzającym rok złożenia Wniosku odstępuje się od 
sporządzenia "Analizy sytuacji finansowej beneficjenta" 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

2. Analiza sytuacji finansowej beneficjenta 

  
ocena sporządzona po przeprowadzeniu 

standardowej analizy sprawozdań finansowych 
beneficjenta 

  
  

  
  

  
  

  

      

      



 

OCENA KOŃCOWA OCENIAJĄCEGO 

      

Lp. Kryterium TAK NIE Uwagi 

1. Założenia i struktura modelu finansowego       

2. Wykonalność i trwałość finansowa Projektu       

3. Kondycja finansowa beneficjenta       

Ocena końcowa - Wniosek spełnia kryteria 
merytoryczne I stopnia* 

      

      

* wniosek zaakceptowany 

* wniosek zwrócony do beneficjenta celem uzupełnienia/poprawy 

* wniosek odrzucony 

 

Niniejszym oświadczam, że przed wydaniem niniejszej opinii podpisałam/podpisałem i złożyłam/złożyłem w 
sekretariacie Grupy Roboczej oświadczenie o bezstronności oraz deklarację poufności, stanowiące odpowiednio 
Załącznik nr 2B i nr 2C do Regulaminu Grupy Roboczej ds. oceny projektów w ramach IV priorytetu POIiŚ.  
 
 
 
 
 
………………………………………… 
imię i nazwisko, data, podpis osoby oceniającej 
 
 
 
 
 
………………………………………… 
imię i nazwisko, data, podpis osoby weryfikującej 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Załącznik 6 
 

Karta oceny merytorycznej I stopnia nr 4 
(PROCEDURY ZAWIERANIA UMÓW) – wzór 

 
 
OCENA MERYTORYCZNA I stopnia 
 
OPINIA nr 4 – PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW DLA ZADAŃ OBJĘTYCH 
PROJEKTEM 
 
DO OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU  
DLA DZIAŁANIA 4...... PO IiŚ 
 

NUMER WNIOSKU: 

TYTUŁ PROJEKTU: 

WNIOSKODAWCA:  

OCENIAJĄCY: 

(imię i nazwisko, specjalizacja) 

1.Beneficjent jest/nie jest* zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 

2. Opinia o gotowości organizacyjno-instytucjonalnej projektu w obszarze zawierania umów 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

Niniejszym oświadczam, że przed wydaniem niniejszej opinii podpisałam/podpisałem i złożyłam/złożyłem w 
sekretariacie Grupy Roboczej oświadczenie o bezstronności oraz deklarację poufności, stanowiące odpowiednio 
Załącznik nr 2B i nr 2C do Regulaminu Grupy Roboczej ds. oceny projektów w ramach IV priorytetu POIiŚ.  
 
 
 
………………………………….. 
imię i nazwisko, data, podpis oceniającego 
 
 
 
………………………………….. 
imię i nazwisko, data, podpis osoby weryfikującej 

* niepotrzebne skreslić



Załącznik nr 7 

Lista sprawdzająca 
(weryfikacja wniosku w zakresie kwalifikowalności wydatków) 

 

LISTA SPRAWDZAJĄCA 

DO WERYFIKACJI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W ZAKRESIE 
KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW 
 
NUMER WNIOSKU: 

TYTUŁ PROJEKTU: 

WNIOSKODAWCA:     

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

 
 
Tabelę wypełniają następujące osoby: 
1 – osoba oceniająca według opinii nr 1 (wykonalność techniczno-prawna) 
2 – osoba oceniająca według opinii nr 2 (pomoc publiczna) 
 
Każdy z oceniających wypełnia tabelę w przypisanym mu zakresie, wydrukowaną i podpisaną listę sprawdzającą przekazuje 
wraz z opinią Sekretarzowi Grupy Roboczej 
 

Lp. Pytanie Tak/Nie 

N/d 
Uwagi Oceniający 

1. Czy potencjalne lub poniesione wydatki 
kwalifikowalne w ramach projektu (na 
podstawie przewidywanego zakresu 
projektu) są niezbędne do realizacji 
projektu? 

  1 

2. Zasięg geograficzny projektu –     
2.1 Czy projekt będzie realizowany na 

terytorium RP?  
 1 

2.2 Jeżeli nie, czy projekt przynosi znaczne 
korzyści dla obszaru objętego wsparciem w 
ramach PO IiŚ? 

 
 1 

3. Czy potencjalne lub poniesione wydatki są 
efektywne (tj. np. wybór odpowiedniej 
technologii, najkorzystniejszego wariantu 
realizacji projektu itp.)? 

 
 1 

4. W przypadku wskazania przez 
beneficjenta podmiotów upoważnionych 
do ponoszenia wydatków 
kwalifikowalnych: 

 
  

4.1 Czy wskazanie tych podmiotów jest 
uzasadnione pod kątem (jeśli dotyczy):  

   

4.1.a efektywności realizacji projektu (jeśli 
dotyczy)?  

  

4.1.b zapewnienia trwałości projektu (jeśli 
dotyczy)?  

  



4.2 Czy podmiot upoważniony został wskazany 
zgodnie z zasadami dotyczącymi (jeśli 
dotyczy): 

   

4.2.a zawierania umów (jeśli dotyczy)? 
 

  

4.2.b pomocy publicznej (jeśli dotyczy)? 
 

  

4.3 Czy w pkt B.4 Wniosku Opis projektu 
zawarto informacje wymagane Wytycznymi 
(tj. strukturę majątku wytworzonego w 
związku z realizacją projektu, strukturę 
przepływów finansowych oraz sposób 
zapewnienia trwałości projektu) (jeśli 
dotyczy)? 

 
  

4.4 Czy przedstawione porozumienie/umowa 
regulujące wzajemne prawa i obowiązki 
podmiotu upoważnionego zabezpiecza 
sprawną realizację projektu i zapewnienie 
trwałości projektu (jeśli dotyczy)? 

 
  

5. Czy projekt jest zgodny z przepisami w 
zakresie pomocy publicznej (w przypadku 
projektów podlegających zasadom pomocy 
publicznej)? 

 
 2 

6. W przypadku projektów 
częściowo/całkowicie zrealizowanych – czy 
wydatki poniesione w związku z realizacją 
kwalifikowalnego zakresu projektu nie 
zostały poniesione przed 1 stycznia 2007 r. 
(a w przypadku projektów podlegających 
zasadom pomocy publicznej nie wcześniej 
niż potencjalna możliwa początkowa data 
kwalifikowania wydatków)? 

 
 1, 2 

7. Zgodność wydatków wskazanych we 
wniosku jako kwalifikowalne z:  
1) zasadami kwalifikowania wydatków 
zawartymi w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ 
(a w przypadku projektów podlegających 
pomocy publicznej również z przepisami 
dot. pomocy publicznej) oraz  
2) ewentualnymi szczegółowymi zasadami 
określonymi dla danego Działania w 
Szczegółowym Opisie Priorytetów  
- w poszczególnych kategoriach 
wydatków: 

 
 1, 2 

7.1 Przygotowanie projektu, w szczególności:     
7.1.a czy wydatki wskazane jako kwalifikowalne 

należą do kategorii „przygotowanie 
projektu”, zgodnie z postanowieniami 
Wytycznych? 

 
 1 

7.1.b czy wydatki w zakresie przygotowania 
projektu, wskazane jako kwalifikowalne, 
zostały szczegółowo opisane? 

 
 1 

7.2 Zarządzanie projektem -w szczególności     

7.2.a Czy planowane zadania są zgodne z 
zakresem kategorii „Zarządzanie projektem” 
określonym w Wytycznych? 

 
 1 

7.2.b Czy planowane zadania są uzasadnione i 
racjonalne?  

 1 



7.2.c Czy opisano szczegółowo jakie zadania 
będą realizowane w ramach kategorii 
„Zarządzanie projektem”? 

 
 1 

7.2.d Czy zachowano limit wydatków określony 
w Wytycznych?  

 1 

7.3 Nabycie nieruchomości w szczególności:    

7.3.a Czy nabycie nieruchomości jest niezbędne 
dla realizacji projektu?  

 1 

7.3.b Czy nabyta nieruchomość będzie 
bezpośrednio wykorzystana do realizacji 
projektu? 

 
 1 

7.3.c Czy zachowano limit wydatków określony 
w Wytycznych?  

 1 

7.4 
Sprzęt i wyposażenie, w szczególności: 

   

7.4.a 
Czy zakup przenośnych środków trwałych 
stanowiących część wydatków 
inwestycyjnych, np. pojazdów, sprzętu 
komputerowego itp. jest niezbędny dla 
realizacji projektu bądź poprawnego 
funkcjonowania infrastruktury wytworzonej 
w związku z realizacją projektu? 

 
 1 

7.4.b 
Czy uwzględnienie w wydatkach 
kwalifikowalnych projektu kosztów 
związanych z korzystaniem ze środków 
trwałych (w tym wartości niematerialnych i 
prawnych), które będą wykorzystywane 
tylko w okresie realizacji projektu jest 
niezbędne dla realizacji projektu? 

 
 1 

7.4.c 
W przypadku uwzględnienia w ramach 
wydatków kwalifikowalnych, wydatków 
związanych z zastosowaniem innych niż 
leasing technik finansowania nie 
powodujących natychmiastowego 
przeniesienia na podmiot użytkujący dane 
dobro prawa własności tego dobra – czy jest 
to racjonalne ekonomicznie i uzasadnione? 

 
 1 

7.5 Działania informacyjno-promocyjne – czy 
działania informacyjno-promocyjne 
planowane przez beneficjenta są zgodne z 
zasadami prowadzenia działań 
informacyjno-promocyjnych wydanymi 
przez IZ? 

 
 1 

7.6 VAT (jeśli dotyczy)    
7.6.a Czy wskazano prawidłową podstawę prawną 

dla braku możliwości odliczenia bądź 
uzyskania zwrotu VAT? 

 
  

7.6.b Czy uzasadniono brak możliwości 
odliczenia lub uzyskania zwrotu VAT, w 
części, która ma być uznana za 
kwalifikowalną? 

 
  

7.6.c Czy przedstawiono kierunki wykorzystania 
majątku wytworzonego w związku z 
realizacją projektu (w okresie trwałości 
projektu) pod kątem możliwości uzyskania 
zwrotu bądź odliczenia VAT? 

 
  

7.6.d Czy załączono oświadczenie o 
kwalifikowalności VAT?  

  



7.7 Niezbędne opłaty (jeżeli informacja na temat 
planowanych opłat została wskazana we 
wniosku) czy opłaty te są niezbędne dla 
realizacji projektu i będą rzeczywiście i 
ostatecznie poniesione przez beneficjenta? 

 
 1 

7.8 W przypadku wskazania innych kategorii 
wydatków, niż opisane w Wytycznych, czy w 
zakresie rzeczowym projektu uzasadniono 
potrzebę ich uwzględnienia? 

 
 1 

7.9 Wydatki niekwalifikowalne – czy z wniosku 
o dofinansowanie wynika, iż zostaną 
poniesione wydatki, które nie mogą być 
uznane za kwalifikowalne zgodnie z 
zasadami określonymi w Wytycznych? 

 
 1 

7.10 Wkład niepieniężny –     
7.10.a Czy dotyczy dóbr lub usług przewidzianych 

w Wytycznych?  
 1 

7.10.b Czy został zachowany limit wskazany 
w Wytycznych?  

 1 

7.11 Wydatki operacyjne – czy w ramach 
wydatków kwalifikowalnych przewiduje się 
poniesienie wydatków operacyjnych? 

 
 1 

 
Wynik oceny/Wnioski 
 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 

Data:         
 
 
Nazwiska, stanowiska i podpisy osób oceniających wniosek: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
1 – osoba oceniająca według opinii nr 1 (wykonalność techniczno-prawnej) 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
2 – osoba oceniająca według opinii nr 2 (pomoc publiczna) 
 
 



 
       Załącznik nr 8 

Lista sprawdzająca 
(weryfikacja wniosku w zakresie zgodności z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony 

środowiska) 

LISTA SPRAWDZAJĄCA 

DO WERYFIKACJI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z 
WYMAGANIAMI PRAWA DOTYCZĄCEGO OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
NUMER WNIOSKU:   

TYTUŁ PROJEKTU: 

WNIOSKODAWCA:     

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

Postępowanie prowadzone na podstawie dyrektywy OOŚ  Tak Nie 
Nie 

dotyczy 
Uwagi 

1. Czy przedsięwzięcie jest objęte zakresem dyrektywy OOŚ? 
Jeśli tak, czy: 

    

a) przedsięwzięcie jest objęte aneksem I dyrektywy OOŚ?     

b) przedsięwzięcie jest objęte aneksem II dyrektywy OOŚ?     

2. Czy wydano zezwolenie na inwestycję w rozumieniu 
dyrektywy OOŚ (jeśli tak, proszę wskazać jakie decyzje 
wydano, podać datę ich wydania lub datę wszczęcia 
postępowania administracyjnego w sprawie danej decyzji)? 

    

3. Czy beneficjent załączył decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach wraz ze stanowiskami właściwych organów 
współdziałających (uzgodnienie organu ochrony środowiska 
oraz opinia organu ochrony zdrowia publicznego)? 

    

a) Czy dla wszystkich przedsięwzięć wchodzących w skład 
projektu uzyskano decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach wraz ze stanowiskami właściwych organów 
współdziałających (uzgodnienie organu ochrony środowiska 
oraz opinia organu ochrony zdrowia publicznego)?2 

    

b) Czy ocena oddziaływania poszczególnych  przedsięwzięć 
wchodzących w skład projektu obejmuje ocenę efektów 
skumulowanych? 2 

    

c) Czy sposób podzielenia projektu wskazuje, że wyodrębnienie 
poszczególnych przedsięwzięć zostało przez beneficjenta 
dokonane świadomie w celu uniknięcia OOŚ? 2 

    

4. Czy w przypadku przedsięwzięcia objętego aneksem I dyrektywy OOŚ beneficjent załączył: 

a) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji 
zawartych w raporcie OOŚ albo cały raport OOŚ? 

    

b) jeżeli zostało wydane, postanowienie ustalające zakres 
raportu OOŚ wraz z opiniami właściwych organów? 

    

ni 
2 Należy wypełnić, jeżeli projekt ubiegający się o dofinansowanie składa się z więcej niż jednego 
przedsięwzięcia w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska 



5. Czy w przypadku przedsięwzięcia objętego aneksem II dyrektywy OOŚ beneficjent: 
a) miał obowiązek przeprowadzenia OOŚ (proszę podać datę 
postanowienia w sprawie potrzeby/braku potrzeby  
przeprowadzenia OOŚ oraz nazwę organu, który je wydał)? 

    

b) załączył postanowienie, o którym mowa w lit. a) wraz z 
opiniami właściwych organów? 

    

c) załączył streszczenie w języku niespecjalistycznym 
informacji zawartych w raporcie OOŚ albo cały raport OOŚ, 
jeśli jego sporządzenie było konieczne? 

    

6. Czy w raporcie OOŚ dostarczonym przez beneficjenta 
organowi prowadzącemu postępowanie OOŚ zawarta została 
analiza wariantów wraz ze wskazaniem powodów dla wyboru 
przyjętego rozwiązania? 

    

7. Czy w postępowaniu OOŚ brały udział organizacje 
pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska 
(organizacje ekologiczne)? Jeżeli nie, proszę wskazać dlaczego 
(nie zgłosiły chęci udziału czy nie zostały dopuszczone do 
postępowania OOŚ?) 

    

8. Czy społeczeństwo zostało poinformowane poprzez ogłoszenia publiczne lub w inny odpowiedni sposób o 
(jeśli tak, proszę wskazać w jaki sposób): 

a) wszczęciu postępowania (złożeniu wniosku) o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? 

    

b) fakcie, że przedsięwzięcie podlega postępowaniu OOŚ?     

c) organie właściwym do: prowadzenia postępowania OOŚ, 
wydania rozstrzygnięcia oraz od którego można uzyskać 
odpowiednie informacje? 

    

d) miejscu, w którym dostępne są informacje dostarczone 
zgodnie z art. 5 dyrektywy OOŚ (raport OOŚ)? 

    

e) terminach, miejscu i sposobie w jakim można składać uwagi i 
wnioski w ramach postępowania OOŚ wraz ze wskazaniem 
organu, do którego można je składać (jeśli, tak proszę podać 
termin od-do, miejsce, sposoby składania uwag i nazwę 
organu)? 

    

f) możliwości zapoznania się z raportem OOŚ oraz wszystkimi 
innymi dokumentami zgromadzonymi w sprawie ze 
wskazaniem terminu, miejsca i sposobu ich udostępnienia? 

    

g) rodzaju i charakterze możliwych rozstrzygnięć w sprawie?     

9. Czy w ramach konsultacji społecznych wpłynęły jakieś uwagi 
i wnioski od społeczeństwa? 
Jeśli tak, czy: 

    

a) organ prowadzący postępowanie OOŚ organ odniósł się do 
każdej z nich? 

    

10. Czy w ramach postępowania OOŚ przeprowadzono 
postępowanie transgraniczne? 
Jeśli tak, czy: 

    

a) beneficjent załączył postanowienie organu o 
przeprowadzeniu postępowania dotyczącego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko? 

  

 
 
 
 

 
 
 



Postępowanie prowadzone na podstawie dyrektywy 
siedliskowej  

 
 
 

 
 
 

  

11. Czy przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia 
na wyznaczone lub potencjalne obszary Natura 2000)? 

    

a) Jeśli tak, czy dla przedsięwzięcia z III grupy beneficjent 
załączył postanowienie uzgadniające wydane przez RDOŚ 
przed uzyskaniem jednej z decyzji inwestycyjnych, o których 
mowa w art. 96 ust. 2 Uooś oraz tą decyzję? 

    

b) Jeśli nie, czy beneficjent załączył zaświadczenie organu 
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 o 
tym, że przedsięwzięcie nie wywrze znaczącego negatywnego 
oddziaływania na obszar Natura 2000? 

    

12. Czy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
i/lub obszar Natura 2000 był przedmiotem konsultacji 
społecznych? 

    

13. Czy ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary 
Natura 2000 wykazała występowanie znaczącego negatywnego 
oddziaływania na obszary Natura 2000? 
Jeśli tak, czy: 

    

 a) wykazano spełnienie łącznie przesłanek, o których mowa w 
art. 6 ust. 4 dyrektywy Siedliskowej? 

    

b) beneficjent załączył kopię formularza „Informacja na temat 
projektów, które mogą wywierać istotny negatywny wpływ na 
obszary NATURA 2000, zgłoszone Komisji (DG ds. 
Środowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG”? 

    

 

Objaśnienia do listy sprawdzającej 
 
Uwagi ogólne:  
 
1. Lista sprawdzająca powinna zostać wypełniona z uwzględnieniem wyników postępowania w 
sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
 
2. W rubryce „Uwagi” należy wskazać właściwy dokument (tam, gdzie to możliwe także stronę, 
akapit) potwierdzający wypełnienie punktu z listy. Jeżeli dane pytanie nie odnosi się do 
przedmiotowego przedsięwzięcia należy wypełnić rubrykę „Nie dotyczy”. 
 
3. Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” w przypadku: 
• pytania 3, 4, 5b i 5c, 10a, 11a i 11b, 13b – powinno skutkować wezwaniem do uzupełnienia 

wniosku o dofinansowanie; 
• pytania 6, 7 (w zakresie nieuzasadnionego niedopuszczenia organizacji ekologicznej do 

postępowania OOŚ), 3a, 3b 8, 9a, 12, 13a – może oznaczać występowanie błędów w 
postępowaniach administracyjnych. W takiej sytuacji organ weryfikujący wniosek o 
dofinansowanie powinien zwrócić się do potencjalnego beneficjenta o przekazanie wyjaśnień; 

 
4. Zaznaczenie odpowiedzi „Tak” w przypadku pytania 3c – może oznaczać występowanie błędów w 
postępowaniach administracyjnych. W takiej sytuacji organ weryfikujący wniosek o dofinansowanie 
powinien zwrócić się do potencjalnego beneficjenta o przekazanie wyjaśnień. Zaznaczenie odpowiedz 
„Tak” może mieć miejsce jedynie w przypadku okoliczności wskazujących na świadome działanie 
beneficjenta mające na celu uniknięcie przeprowadzenia pełnej OOŚ (sporządzenia raportu OOŚ) 
[zob. pkt. 132(3) Wytycznych].. 
 
5. Pozostałe pytania mają charakter informacyjny. 



 
Uwagi szczegółowe: 
 
Uwagi poniższe przedstawiono w ciągu numeracji odpowiadającym liście sprawdzającej.  
 
1. Należy mieć na uwadze, że z punktu widzenia formularza wniosku o dofinansowanie znaczenie ma 
kwalifikacja przedsięwzięcia w świetle dyrektywy OOŚ, a nie polskich przepisów [zob. pkt. 5 
Instrukcji (Załącznika II do Wytycznych)]. 
 
2. Przez „zezwolenie na inwestycję” („development consent”) w rozumieniu dyrektywy OOŚ należy 
rozumieć zbiór niezbędnych decyzji koniecznych do uzyskania w procesie inwestycyjnym 
warunkujących rozpoczęcie prac (od rozstrzygnięć środowiskowych, poprzez dotyczące wyboru 
lokalizacji przedsięwzięcia, po regulujące szczegółowe kwestie techniczne), którego ostatnim etapem 
jest pozwolenie na budowę (ewentualnie inna z decyzji administracyjnych kończących proces 
inwestycyjny, jeżeli dla danego przedsięwzięcia przepisy prawa nie przewidują możliwości uzyskania 
pozwolenia na budowę). W efekcie w przypadku przedsięwzięć z Aneksu I i II dyrektywy OOŚ przez 
„zezwolenie na inwestycję” rozumieć należy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z 
wymaganymi dla danego przedsięwzięcia kolejnymi decyzjami inwestycyjnymi [zob. też pkt. 3 
Instrukcji].  
 
3. W przypadku oceny przedsięwzięć z Aneksu I i II dyrektywy OOŚ prowadzonej na etapie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach stanowiskami organów współdziałających będą: postanowienie 
uzgadniające RDOŚ3 oraz postanowienie opiniujące właściwego organu Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. [zob.: pkt. 61-66 Wytycznych odnośnie oceny na etapie decyzji o środowiskowych]. 
 
4. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie OOŚ jest 
obligatoryjnym elementem raportu [zob. pkt. 57 ppkt. 16 Wytycznych]. Rubrykę oznaczoną lit. b 
należy wypełnić, o ile ustalenie zakresu raportu OOŚ było konieczne albo beneficjent o nie wystąpił – 
w przeciwnym wypadku należy zaznaczyć „Nie dotyczy”. Na temat ustalenia zakresu raportu dla 
przedsięwzięć z Aneksu I zob. pkt. 44-49 Wytycznych.  
 
5. Na temat kwalifikacji do postępowania OOŚ przedsięwzięć z Aneksu II zob. pkt. 50 – 54 oraz pkt. 
87 Wytycznych. Analogicznie jak w przypadku przedsięwzięć z Aneksu I streszczenie w języku 
niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie OOŚ jest obligatoryjnym elementem raportu 
[zob. pkt. 57 ppkt. 16 Wytycznych]. 
 
6. Taka informacja musi się znaleźć w streszczeniu w języku niespecjalistycznym informacji 
zawartych w raporcie OOŚ (jeżeli organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia OOŚ to nie ma 
wymogu analizowania wariantów przedsięwzięcia). 
 
7. Na temat udziału organizacji ekologicznych w postępowaniu OOŚ zob. pkt. 72, 98, 99 Wytycznych. 
Informacje o udziale organizacji ekologicznych w postępowaniu OOŚ powinny zostać przedstawione 
w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych.  
 
8. Na temat podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu OOŚ zob. pkt. 69-70 
Wytycznych. Okoliczności podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu OOŚ 
powinny zostać przedstawione w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
 
9. Na temat możliwości składania uwag i wniosków w postępowaniu OOŚ zob. pkt. 71, 98-99 
Wytycznych. Informacje na temat przebiegu i wyników konsultacji społecznych powinny zostać 
przedstawione w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeżeli w ramach 

ni 
3 Starostowie wykonują zadania RDOŚ, w zakresie dotyczącym uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Nie dotyczy to 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000.  



postępowania OOŚ przeprowadzono rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa należy 
podać termin i miejsce. 
 
10. Na temat transgranicznego postępowania OOŚ zob. pkt. 74-81 Wytycznych. Informacje na temat 
przebiegu i wyników transgranicznego postępowania OOŚ powinny zostać przedstawione w 
uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
11 - 13. W przypadku przedsięwzięć z Aneksu I i II dyrektywy OOŚ informacje o przebiegu i 
wynikach oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 powinny zostać przedstawione w 
uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku przedsięwzięć innych niż z 
Aneksu I i II dyrektywy OOŚ, ale mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 informacje 
o przebiegu i wynikach oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 powinny zostać przedstawione 
w odpowiedniej decyzji inwestycyjnej oraz w poprzedzającym ją postanowieniu uzgadniającym 
RDOŚ [zob. pkt. 108-129 Wytycznych].  
 

Podsumowanie oceny 

Kryterium merytoryczne I stopnia TAK NIE UWAGI 

Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony 
środowiska  

   

 
Niniejszym oświadczam, że przed wydaniem niniejszej opinii podpisałam/podpisałem i złożyłam/złożyłem w 
sekretariacie Grupy Roboczej oświadczenie o bezstronności oraz deklarację poufności, stanowiące odpowiednio 
Załącznik nr 2B i nr 2C do Regulaminu Grupy Roboczej ds. oceny projektów w ramach IV priorytetu POIiŚ.  
 
Imię i nazwisko,  podpis osoby oceniającej wniosek: 
 

 

………………………………….. 
imię i nazwisko, podpis oceniającego 
 
 
………… 
data 
 
 

 
 
 
 

 
 
         



Załącznik 9 
Karta oceny merytorycznej II stopnia 

(podsumowanie stopnia spełnienia kryteriów oceny) – wzór 

 
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ PROJEKTU:  
 
PODSUMOWANIE  STOPNIA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW OCENY WNIOSKU O 
DOFINANSOWANIE PROJEKTU  
 

NUMER WNIOSKU: 

TYTUŁ PROJEKTU: 

WNIOSKODAWCA:     

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

Część A   

Ocena merytoryczna I stopnia 
Kryterium merytoryczne I stopnia (techniczno-ekonomiczne) TAK NIE UWAGI 

Wykonalność finansowa projektu    

Kondycja finansowa beneficjenta    

Dopuszczalność pomocy publicznej 
   

Wykonalnośc techniczna i prawna, w tym gotowość do rozpoczęcia 
inwestycji w ciągu 10-ciu miesięcy od daty zatwierdzenia listy 
rankingowej 

   

Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony 
środowiska w tym zgodności postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko 

   

Gotowośc organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze 
zawierania umów 

   

 

Wniosek przechodzi / nie przechodzi* do etapu oceny merytorycznej II stopnia. 
 
Uzasadnienie (w przypadku odrzucenia wniosku z powodów niespełnienia kryteriów 
merytorycznych I stopnia): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

Jeśli wniosek nie przechodzi do etapu oceny merytorycznej (którekolwiek z kryteriów techniczno-ekonomicznych zostało niespełnione) – 
pozostałej części karty nie wypełnia się (należy przekreślić całą poniższą tabelę). 

 

 
Ocena merytoryczna II stopnia 
 

Lp. Kryterium merytoryczne II 
stopnia 

Opis przeprowadzonej oceny Waga Punkty 
przyznane 

Maks. 
punktacja 

Uzyskana 
ocena 
(=3*4) 

 1 2 3 4 5 6 
1 Projekt dotyczy odpadów, dla 

których obowiązują limity 
odzysku lub recyklingu – 
DZIAłANIE 4.2 i 4.6 

Według listy kodów zawartej w 
„Kryteriach wyboru projektów”  (Zał. 
nr 1 do „Szczegółowego opisu 
priorytetów” 

1 (0,1, 2) 2  

2 Projekt dot. zakładów 
wymienionych w zał. nr XII, 
rozdział 13 cz. D „Kontrola 
zanieczyszczeń przemysłowych i 

Zakład wymieniony w TA – 2 punkty 

2 (0,2) 4  



zarządzanie ryzykiem” ust. 1 
Traktatu Akcesyjnego (z 
wyjątkiem jednostek 
prowadzących składowiska 
odpadów komunalnych) - 
DZIAŁANIE 4.3 

 Projekt dot. instalacji 
wymienionej na liście odstępstw 
od wymogów dyrektywy 
2001/80/WE umieszczonej w 
załączniku nr XII, rozdział 13 
cz. D „Kontrola zanieczyszczeń 
przemysłowych i zarządzanie 
ryzykiem”, ust. 2 Traktatu 
Akcesyjnego - DZIAŁANIE 4.5 

Projekty dotyczące wypełnienia 
derogacji zawartych w Traktacie 
Akcesyjnym – 1 punkt 

2 (0,1) 2  

 Projekt dot. obiektów spalania 
paliw o mocy większej od 50 
MW - DZIAŁANIE 4.5 

Projekty dotyczące największych 
instalacji spalania paliw – 1 punkt 

2 (0,1) 2  

 Przedsiębiorstwo posiada 
certyfikat zarzadzania zasobami 
środowiska w przedsiębiorstwie 
- DZIAŁANIA 4.2 – 4.6 

Kopia certyfikatu ISO 14001 (1 punkt) 
lub EMAS (2 punkty) 

1 (0,1,2) 2  

 

Udział powierzchni obszaru 
chronionego Natura 2000 – 
DZIAŁANIA 4.2, 4.3, 4.5 

Udział powierzchni obszaru 
chronionego NATURA 2000 do 
ogólnej powierzchni gminy, na terenie 
której realizowana będzie inwestycja (w 
%): 
4 p. – 55% -100% 
2 p. – 30% - 54% 
1 p. – 10% - 29% 
0 p. – do 10% 

1 (0,1,2,4) 4  

     Razem 
bez WK 

 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu grupy roboczej ds. oceny projektów w dniu ……. 
Sekretarz / Zastępca Sekretarza GR* (data, podpis) 
Przewodniczący / Zastępca Przewodniczącego GR* (data, podpis, pieczątka) 
 

Część B 
 
wg Protokołu z posiedzenia grupy roboczej ds. oceny projektów z dnia … 
 
wartość WK:       
 
mediana (1% mediany): ……….. (……..) 
 
wartość WK < 1% mediany: …………….    Projekt nie kwalifikuje się na listę rankingową 
(dalszej części karty nie wypełnia się) 
 
wartość WK ≥ 1%  mediany: ……………..  Projekt kwalifikuje się na listę rankingową 
 
przeliczenie WK na punkty rankingowe (rzeczywiste i zaokrąglone do wartości całkowitej):
   
 
przeliczenie WK z uwzględnieniem wagi kryterium (=4):  
 
suma punktów rankingowych po przeliczeniu WK:   
 
 
Wniosek otrzymał / nie otrzymał* rekomendację/i grupy roboczej ds. oceny projektów 
 



Uzasadnienie rekomendacji (wg ocen cząstkowych): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
  
Sekretarz / Zastępca Sekretarza* GR (data, podpis) 
Przewodniczący / Zastępca Przewodniczącego* GR (data, podpis, pieczątka) 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 



:  

   

 

Załącznik 10  

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie – wzór 

PO IiŚ Priorytet IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

Działanie nr 4....:

Minimum w rundzie (1% mediany wartości wskaźnika WK): .............

Rekomendowany 
koszt kwalifikowany 

projektu PLN

1

2

0,00 0,00 0,00 0,00

Rekomendowana 
kwota dofinansowania 

PLN

Wnioskowana kwota 
dofinansowania                  

PLN

Numer Konkursu: …..

Data ogłoszenia o naborze: ..............

Alokacja dostępna w rundzie: ……………. zł

       w tym wielkość  rezerwy zabezpieczającej: ………………….. zł

Koszt całkowity 
projektu 

PLN

Koszt 
kwalifikowany 

projektu
PLN

RAZEM   

LISTA RANKINGOWA  PROJEKTÓW  REKOMENDOWANYCH  DO  WSPARCIA

Nazwa wnioskodawcyNumer wnioskuLp Tytuł projektuWojewództwo
Liczba 

przyznanych 
punktów

 



 

 

 

PO IiŚ Priorytet IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

Działanie nr 4....:

W
ar

to
ść

 p
u

n
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w

a 
W

K

W
ar

to
ść

 p
u

n
kt

o
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a 
W
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o
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o
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ąg

le
n

iu
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o
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b

 
ca
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o

w
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h

…
…

…
…

..

…
…

…
…

..

…
…

…
…

..

…
…

…
…

..

1

2

Minimum w rundzie (1% mediany wskaźnika WK): ……..

W "uzasadnieniu oceny" należy podać m.in.: informację, czy projekt wstępnie kwalifikuje się jako duży (jeśli dotyczy); % wsparcia POIiŚ w stosunku do 

kosztów kwalifikowanych; informację o innej pomocy publicznej uzyskiwanej przez projekt (jeśli dotyczy), ewentualną informację o warunkach pod jakimi 

udzielone zostanie wsparcie zgodnie z § 8 ust 5 Regulaminu Grupy Roboczej.

Załącznik nr 1 do LISTY RANKINGOWEJ PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA 

Lp. Numer Wniosku Nazwa wnioskodawcy

W
ar

to
ść

 W
K

Uzasadnienie oceny projektu

Oceny cząstkowe wg kryteriów oceny 
merytorycznej

Punktowe oceny cząstkowe za poszczególne kryteria merytoryczne 

Numer Konkursu: ….

 



 

 

Załącznik 11  

Lista wniosków o dofinansowanie, które nie spełniły kryteriów techniczno-ekonomicznych (merytorycznych I stopnia)  – wzór 

 

LISTA WNIOSKÓW, KTÓRE NIE SPEŁNIŁY KRYTERIÓW TECHNICZNO-
EKONOMICZNYCH (merytorycznych I stopnia)                                         

          

PO IiŚ Priorytet IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska  

Działanie nr 4....:         

Numer Konkursu: …………     

Minimum w rundzie (1% mediany wartości wskaźnika WK): .............     

          

Lp. 
Numer 

Wniosku 
Nazwa 

wnioskodawcy Województwo Tytuł projektu Powód odrzucenia   

1            

2            

3            

4            

5            

    RAZEM    

 



 

 

 

 

Załącznik 11A  

Lista wniosków które nie spełniły kryterium II stopnia – wzór 

PO IiŚ Priorytet IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

Działanie nr 4....:

Minimum w rundzie (1% mediany wartości wskaźnika WK): .............

Lp.

Numer 

Wniosku

Nazwa 

wnioskodawcy Województwo Tytuł projektu

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

PLN

Wartość wskaźnika 

efektywności 

kosztowej WK

Liczba 

przyznanych 

punktów

1

2

3

4
5

RAZEM

LISTA  WNIOSKÓW, KTÓRE NIE SPEŁNIŁY KRYTERIUM MERYTORYCZNEGO II STOPNIA (tj. 
nie uzyskały przynajmniej 1% mediany wskaźnika efektywności WK projektów zgloszonych w 

danej rundzie)                                                                     

Numer Konkursu: ……..

 



 

 

 

Załącznik 12 
Raport z prac Grupy Roboczej ds. oceny projektów – wzór 

Raport z prac Grupy Roboczej ds. oceny projektów w ramach działania…… 
 
 

Część A Informacje ogólne 
1. Priorytet: 
2. Działanie:  
3. Instytucja Wdrażająca: 
4. konkurs nr ……. 
 
Część B Grupa Robocza 
 
1. Data otrzymania pierwszego wniosku po ocenie formalnej………………. 
2. Data otrzymania ostatnich wniosków po ocenie formalnej: .............................. 
3. Data/Daty posiedzeń Grupy Roboczej: .................................................................................... 
4. Skład Grupy Roboczej ds. oceny projektów 
 

Lp. Imię Nazwisko 
Instytucja/komórka/
stanowisko 

Specjalizacja - 
dziedzina 

Oceniane 
działanie/a 

Data 
powołania 

Telefon/
e-mail 

1.         
...        
 
Część C Ocena wniosków pod kątem kryteriów merytorycznych I stopnia 
 
1. Zestawienie rozpatrywanych wniosków - ocena merytoryczna I stopnia 
 

 
2. Liczba wniosków do Działania ….., które nie spełniły kryteriów merytorycznych I stopnia: 
_ _ _ _ _ _ _   
3. Powody odrzucenia wniosków na podstawie kryteriów merytorycznych I stopnia 
(wyszczególnić): 

-.................................................................................(liczba wniosków odrzuconych:......) 
-.................................................................................(liczba wniosków odrzuconych:......) 

 
Część D Ocena merytoryczna wniosków 
 
1. Zestawienie ocenianych projektów- ocena merytoryczna II stopnia 

Spełniających kryteria merytoryczne I stopnia 

Wnioski 
Rozpatrywanych 
ogółem Liczba 

Całkowita wartość 
inwestycji 

Wartość 
wnioskowanej 
pomocy 

Działanie...     

Wnioski Ocenianych Spełniających kryteria merytoryczne II stopnia 



 

 

 
2. Liczba wniosków ocenionych poniżej wymaganego minimum.: ......................................... 

 
Część E Lista rankingowa projektów 
 
1. Podsumowanie rankingu 
 
Tabela dla działania……. 

 

 
Część F Informacje końcowe 
 
1. Raport sporządził(a): ................................................................................................ 

2. Data:     3. Podpis/Pieczęć: 

4. Raport zatwierdził(a): ............................................................................................... 

5. Data:     6. Podpis/Pieczęć: 

UWAGI: ………………….. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Liczba 

Całkowita wartość 
inwestycji 

Wartość wnioskowanej 
pomocy 

Działanie...     

Liczba punktów przyznanych projektom spełniającym kryteria 
Wnioski  Najniższa liczba 

punktów  
Najwyższa liczba 
punktów 

Średnia liczba punktów 

Działanie...    



 

 

  
 


