
Informacja wyjaśniająca na temat projektów rezerwowych zatwierdzonych  
do wsparcia w ramach II rundy aplikacyjnej IV Priorytetu PO IiŚ 
 
 
Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Środowiska),  

na liście projektów podstawowych znalazły się te projekty, dla których obecnie 

dostępne jest pełne dofinansowanie. 

Ze względu na dostępną w II rundzie alokację, niektóre projekty,  

pomimo pozytywnego wyniku oceny, otrzymały status projektów rezerwowych.  

Dotyczy to również tych projektów, które otrzymały jednakową liczbę punktów, jednak 

suma ich dofinansowania wykracza poza dostępną alokację oraz przyjęte przez 

Komitet Monitorujący POIiŚ kryteria wyboru projektów nie pozwalają na dokonanie 

ich hierarchizacji.  

Należy pamiętać, że dla priorytetu IV, zgodnie z Kryteriami wybory projektów POIiŚ 

(Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POiŚ), w przypadku uzyskania 

przez projekty równej liczby punktów, o ich kolejności na liście rankingowej decyduje 

liczba punktów uzyskana przez projekt w ramach kryterium efektywności kosztowej, 

tj. liczba punktów przed zaokrągleniem za wskaźnik WK - efektywności kosztowej 

uzyskania efektu ekologicznego. Brak możliwości dokonania hierarchizacji dotyczy 

więc tych projektów, które uzyskały taką samą liczbe punktów za wskaźnik WK przed 

zaokrągleniem. Sytuacja taka wystąpiła w II rundzie w Działaniu 4.4, co zostało 

zaznaczone na liście rankingowej dla tego Działania odpowiednim przypisem  

(por. przypis „**” na liście rankingowej dla Działania 4.4).  

Równocześnie informujemy, że trwają konsultacje nad możliwością zapewnienia 

dofinansowania dla projektów rezerwowych m.in. ze środków innych działań  

IV Priorytetu POIiŚ.  

Kwoty alokacji przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach  

II rundy aplikacyjnej, wskazane w ogłoszeniu o naborze jak również w Regulaminie 

konkursu odrębnie dla Działań 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, zostały wyliczone na podstawie 

dostępnej alokacji środków, przeliczonej wg kursu euro obowiązującego na moment 

ogłaszania naboru.  

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, kwoty te mogą się zmienić na skutek 

fluktuacji kursu walutowego. Ostatecznie dofinansowanie zostanie przyznane 



projektom do wysokości dostępnej alokacji dla danego działania, wyliczanej  

w miesiącu, w którym następuje podpisanie Umowy o dofinansowanie. 

W związku z tym, oraz zgodnie z rekomendacją Instytucji Pośredniczącej, Instytucja 

Wdrażająca będzie na bieżąco (co najmniej raz w miesiącu) aktualizować informacje 

zamieszczane na stronie internetowej, odnośnie dostępnych alokacji  

na poszczególne działania w danym miesiącu oraz w konsekwencji listy projektów, 

które w danym momencie mają status projektów podstawowych. 

 
 
 
 
 


