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Załącznik nr 1  
do uchwały Zarządu NFOŚiGW 
nr……...……. z dnia …………. 

 

PROGRAM PRIORYTETOWY 
 
 

 
Tytuł programu:  

Racjonalna gospodarka odpadami  

ZAKRES OGÓLNY  

1. Cel programu   

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania 
z odpadami, poprzez: 
1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 
2) ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów; 
3) utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania 

odpadami; 
4) zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu 

przemieszczaniu; 
5) intensyfikację zbierania i legalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 
6) budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z celem programu. 

2. Wskaźnik osiągnięcia celu  

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn: 
1) ograniczenie masy składowanych odpadów 

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej    3 188 346 Mg/rok,  
w tym: 
a) dla zwrotnych form dofinansowania – co najmniej    3 188 196 Mg/rok,  
b) dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej   150 Mg/rok;  

2) masa odpadów niebezpiecznych poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu 
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej  19 200 Mg/rok,  
w tym dla zwrotnych form dofinansowania –  co najmniej   19 200 Mg/rok;  

3) wydajność instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej  295 440 Mg/rok,  
w tym dla zwrotnych form dofinansowania – co najmniej  295 440 Mg/rok;  

4) masa pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu pojazdów 
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 963 405  Mg,  
w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej   963 405  Mg;  

5) liczba pojazdów przejętych przez gminy lub powiaty i przekazanych do stacji demontażu 
pojazdów 
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej  14 629 sztuk,  
w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 14 629   sztuk;  

6) liczba przedsięwzięć związanych z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów lub 
postępowaniem dot. substancji zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 
fluorowanych gazach cieplarnianych 
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 6 sztuk,  
w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 6 sztuk;  
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7) liczba zadań polegających na zapobieganiu powstawania odpadów 
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 30 sztuk,  
w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 30 sztuk;  

8) liczba stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 3 sztuk,  
w tym dla zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 3 sztuk.  

3. Budżet  

Budżet na realizację celu programu wynosi do  1 771 191 tys. zł, w tym: 

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do  387 417 tys. zł; 
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 1 383 774  tys. zł. 
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ZAKRES SZCZEGÓŁOWY 

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów  

4. Okres wdrażania  

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym: 

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r.; 
2) środki wydatkowane będą do 2023 r.  

5. Terminy i sposób składania wniosków 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.  
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu 
o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW. 

6. Koszty kwalifikowane  

1) okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2014 r. do 15.11.2023 r., w którym to  poniesione 
koszty mogą być uznane za kwalifikowane; 

2) koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych 
finansowanych ze środków NFOŚiGW”, z zastrzeżeniem, że: 
a) koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia kwalifikuje się do wysokości 

nieprzekraczającej 5% sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, 
b) koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej kwalifikuje się 

do wysokości nieprzekraczającej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, 
c) kwalifikuje się koszty nabycia i dostawy wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, narzędzi, 

przyrządów i aparatury oraz sprzętu i wyposażenia, 
d) koszty budowy dróg, bocznic kolejowych i placów utwardzonych kwalifikuje się do wysokości 

nieprzekraczającej 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, 
e) koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku mogą być kwalifikowane do wysokości 

nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, 
f) nie kwalifikuje się kosztów nabycia patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, 

technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, 
g) nie kwalifikuje się kosztów zarządzania przedsięwzięciem, 
h) dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów 

logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub 
niespożytych artykułów żywnościowych kwalifikuje się wyłącznie koszty: 

 budowy, rozbudowy i modernizacji magazynów artykułów żywnościowych, 

 zakupu i instalacji wyposażenia magazynów, 

 zakupu specjalistycznych środków transportu, 

 zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania; 
i) dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych 

związanych z magazynowaniem, badaniem oraz  późniejszym unieszkodliwieniem  tusz dzików 
w obszarze objętym restrykcjami ASF kwalifikuje się wyłącznie koszty: 

 zakupu chłodni  do magazynowania tusz dzików, 

 zakupu specjalistycznych środków transportu. 
3) dla przedsięwzięć polegających na budowie stacjonarnych punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych koszty kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 300 tys. zł 
w przypadku budowy stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów dla którego 
podjęto zobowiązanie do selektywnego zbierania odpadów o łącznej masie nie mniejszej 
niż 150 Mg/rok; 

4) dla przedsięwzięć polegających na budowie systemów selektywnego zbierania odpadów koszty 
kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 2 000 tys. zł w przypadku budowy systemu 
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selektywnego zbierania odpadów dla którego podjęto zobowiązanie do selektywnego zbierania 
odpadów o łącznej masie nie mniejszej niż 750 Mg/rok; 

5) dla przedsięwzięć polegających na doposażeniu systemów selektywnego zbierania odpadów 
koszty kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 1 500 tys. zł w przypadku doposażenia 
systemu selektywnego zbierania odpadów dla którego podjęto zobowiązanie do selektywnego 
zbierania odpadów o łącznej masie nie mniejszej niż 750 Mg/rok; 

6) maksymalne wysokości kosztów kwalifikowanych określone w pkt 3, pkt 4 i pkt 5 mogą ulec 
zwiększeniu w przypadku zobowiązania się przez Wnioskodawcę do osiągnięcia wyższego niż 
wskazano poziomu selektywnego zbierania odpadów w proporcji 20 tys. zł na każde 10 Mg/rok 
zwiększenia łącznej masy odpadów zbieranych selektywnie; 

7) dla przedsięwzięć polegających na budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania 
komunalnych bioodpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy koszty kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 1 000 tys. zł; 

8) dla przedsięwzięć polegających na budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej koszty kwalifikuje się do wysokości 
nieprzekraczającej 1 000 tys. zł;  

9) dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych 
związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych 
artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności koszty 
kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej: 

 do 1.5  mln zł – dla zadań obejmujących swoim zakresem rzeczowym budowę 
magazynów wraz z ich wyposażeniem. 

 600 tys. zł – dla pozostałych przedsięwzięć, 

7. Formy i warunki udzielania dofinansowania  

7.1 Formy dofinansowania 
1) dotacja; 
2) pożyczka. 

7.2 Intensywność dofinansowania  
1) dofinansowanie w formie dotacji: 

a) do 100% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć polegających na: 
rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów 
żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności, 

 rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z 
magazynowaniem, oraz  późniejszym unieszkodliwieniem  tusz dzików w obszarze 
objętym restrykcjami ASF, 

 
b) do 30% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć polegających na: 

 budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów 
pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

 budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
dla zabudowy wielomieszkaniowej; 

2) dofinansowanie w formie pożyczki do 90% kosztów kwalifikowanych. 

7.3 Warunki dofinansowania 

1) dofinansowanie w formie dotacji: 
a) dotacja jest udzielana wyłącznie na realizację przedsięwzięć polegających na: 

 budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów 
pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
realizowanych przez jst lub ich związki, 
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 budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
dla zabudowy wielomieszkaniowej, realizowanych przez jst lub ich związki, 

 rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów 
żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności, 

 rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z 
magazynowaniem, oraz  późniejszym unieszkodliwieniem  tusz dzików w obszarze 
objętym restrykcjami ASF, 

b) wypłata transz dotacji może nastąpić wyłącznie w formie refundacji, 
c) okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku zaakceptowania przez NFOŚiGW 

dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia; 
d) dla zadań wymienionych w ust. 7.5 punkt 6) warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie 

pożyczki z NFOŚiGW, w części stanowiącej uzupełnienie w montażu finansowym brakujących 
środków własnych lub innych bezzwrotnych form finansowania przedsięwzięcia (dotyczy 
kosztów całkowitych inwestycji netto lub odpowiednio brutto – jeżeli dotyczy). Udzielenie 
dofinansowania wyłącznie w formie dotacji możliwe będzie po udokumentowaniu 
posiadania środków własnych (nie będących pożyczkami, kredytami czy innymi zwrotnymi 
formami finansowania pochodzącymi z innych źródeł niż środki NFOŚiGW) lub innych 
bezzwrotnych form w części stanowiącej uzupełnienie brakującego  montażu finansowego. 

2) dofinansowanie w formie pożyczki: 
a) oprocentowanie: 

 w przypadku pożyczek udzielanych jst lub ich związkom - WIBOR 3M nie mniej niż 1 % w 
skali roku, 

 w pozostałych przypadkach – WIBOR 3M + 50 p.b nie mniej niż 2% w skali roku, 

 na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na 
poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w 
sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych dz. Urz. UE C 14, 
19.01.2008, str. 6); 

 
b) odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza 

spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono 
pierwszą transzę środków; 

c) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. 
Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do 
daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej; 

d) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat 
kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty 
kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia; 

e) wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji; 
f) pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta 

ostatecznej decyzji  o pozwoleniu  na budowę o ile jest wymagana; 
g) pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania 

dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej”; 

h) nie podlega umorzeniu pożyczka udzielona na warunkach rynkowych. 
 
3) okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku zaakceptowania przez NFOŚiGW 

dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia; 
4) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie 

z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. 

7.4 Beneficjenci  

1) jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki; 
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2) przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa 
państwowe, spółki prawa handlowego; 

3) posiadające osobowość prawną organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku 
publicznego pełniące funkcje „banków żywności”; 

4) Polski Związek Łowiecki, koła łowieckie zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim . 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 

1) budowa stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  
Jako stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych rozumie się miejsce 
zbierania odpadów spełniające funkcje punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spełniające następujące 
wymagania: 
a) o powierzchni utwardzonej zapewniającej wjazd samochodów, odbiór kontenerów, 

magazyn, itd. W przypadku realizacji w ramach przedsięwzięcia rampy dwupoziomowej 
powierzchnia dolnego poziomu wykorzystana na cele działalności PSZOK może być 
uwzględniona w ramach minimalnej wymaganej powierzchni utwardzonej, 

b) wyposażone w pojemniki lub kontenery dostosowane do gromadzenia wymaganych frakcji 
odpadów wraz z budynkami gospodarczymi lub co najmniej wiatami lub miejscami 
zadaszonymi przystosowanymi do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów 
(farb, lakierów, olejów odpadowych, itd.),  

c) ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, 
d) dysponujące zapleczem technicznym umożliwiającym prowadzenie działalności w zakresie 

przygotowania wybranych frakcji odpadów do ponownego użycia, 
e) wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego w miejscach, 

gdzie może nastąpić wyciek substancji niebezpiecznych, 
f) wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie działalności edukacyjnej 

w zakresie popularyzowania właściwego postępowania z odpadami m.in. technologii 
odbioru odpadów, sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu, recyklingu, 

g) wyposażone w zaplecze umożliwiające obsługę punktu przez stały personel w godzinach 
otwarcia; 

2) budowa systemów selektywnego zbierania odpadów. 
Jako system selektywnego zbierania odpadów rozumie się zintegrowany zestaw rozwiązań 
technicznych, technologicznych, organizacyjnych i prawnych, w oparciu o który w sposób 
zaplanowany realizowane są wymagane cele w zakresie selektywnego zbierania odpadów na 
terenie przynajmniej jednej gminy. Wymaganym elementem systemu jest przynajmniej jeden 
stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych o którym mowa w pkt 1).  
Jeżeli jest to uzasadnione na system selektywnego zbierania odpadów mogą składać się 
dodatkowo inne elementy, a w szczególności: 
a) lokalne punkty selektywnego zbierania odpadów – gniazda pojemników, 
b) mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów, 
c) zestawy pojemników do selektywnego zbierania odpadów w miejscu powstawania, 
d) kompostowniki przydomowe, 
e) automaty do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz opakowań 

wielokrotnego użytku,  
f) sieci napraw i ponownego wykorzystania. 

3) doposażenie systemów selektywnego zbierania odpadów. 
Jako doposażenie systemu selektywnego zbierania odpadów rozumie się zestaw działań 
polegających na rozwoju istniejącej infrastruktury technicznej służącej selektywnej zbiórce 
odpadów, między innymi poprzez: 
a) zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń do przetwarzania i gromadzenia odpadów 

selektywnie zebranych, 
b) zakup specjalistycznych środków do  transportu odpadów selektywnie zebranych, 
c) budowę nowych lub modernizację istniejących  punktów selektywnego zbierania odpadów, 
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d) Doposażeniu mogą podlegać wyłącznie systemy dysponujące przynajmniej jednym punktem 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) budowa pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów 
pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; 

5) budowa pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy 
wielomieszkaniowej;  

6) rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych; 

7) rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz  
późniejszym unieszkodliwieniem  tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF. 

 
 
8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

KRYTERIA DOSTĘPU 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru   

2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie   

3. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie 
wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane 
załączniki 

  

4. 
Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym  
w programie priorytetowym 

  

5. 

W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział 
Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy o dofinansowanie – za wyjątkiem 
rozwiązania za porozumieniem stron – z przyczyn leżących po stronie 
Wnioskodawcy 

  

6. 
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych  
na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów 

  

7. 
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych  
na rzecz NFOŚiGW 

 
 

8. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym   

9. Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku   

10. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne z programem 
priorytetowym 

  

11. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna  
z programem priorytetowym 

  

12. 

Przedsięwzięcie przyczynia się do zwiększania świadomości ekologicznej przez 
edukowanie i informowanie jego odbiorców oraz interesariuszy o efekcie 
ekologicznym przedsięwzięcia (KEEP)  zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w zasadach oceny kryterium KEEP – nie dotyczy przedsięwzięć wymienionych w 
ustępie  7.5 pkt. 7) 
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13. 

Dochody gminy (związku międzygminnego) z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, zostały określone na poziomie nie niższym niż średnio 
8 zł na mieszkańca na miesiąc, według analizy uwzględniającej różne metody 
liczenia opłat przedstawionej przez Wnioskodawcę 
(nie dotyczy realizacji przedsięwzięć polegających na: 

 budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych 
bioodpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, 

 budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej 

  rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych  
z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub 
niespożytych artykułów żywnościowych) 

 rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z 
magazynowaniem, oraz  późniejszym unieszkodliwieniem  tusz dzików w 
obszarze objętym restrykcjami ASF. 

  

14. 

W stacjonarnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie selektywnemu zbieraniu 
podlegać będzie przynajmniej następujący asortyment odpadów: 

 odpady opakowaniowe w podziale na frakcje materiałowe, 

 odpady niebezpieczne, w tym co najmniej (odrębnie każdy rodzaj): świetlówki, 
zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, oleje odpadowe i inne 
chemikalia, 

 odpady wielkogabarytowe, w tym co najmniej: meble, dywany, wózki i rowery, 
opony, 

 odpady remontowe z gospodarstw domowych,  

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

 odpady zielone. 
(dotyczy również punktu zbierania odpadów będącego elementem systemu 
selektywnego zbierania odpadów po realizacji przedsięwzięcia) 

  

15. 

W ramach systemu selektywnego zbierania odpadów, którego budowa lub 
doposażenie jest przedmiotem wniosku realizowane będą funkcje: 
a) przygotowania wskazanych frakcji odpadów do ponownego użycia, 
b) zbierania i przekazywania kolejnym użytkownikom rzeczy używanych. 
( nie dotyczy przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej 
procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem  
i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych ) 

  

16. 

Skutkiem przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest doposażenie systemu 
selektywnego zbierania odpadów będzie zwiększenie masy zbieranych 
selektywnie odpadów na terenie objętym systemem przynajmniej o 25%  
w stosunku do masy odpadów zbieranych selektywnie w roku poprzedzającym 
rok złożenia wniosku. 
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KRYTERIA JAKOŚCIOWE PUNKTOWE  

Lp. NAZWA KRYTERIUM PUNKTY WAGA 

WYNIK 
OCENY 

(uzyskana 
liczba  
pkt x 

waga) 

I. ZASADNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. 
Ocena planowanego efektu ekologicznego  
– wpływ na realizację wskaźników programu priorytetowego  

0 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

3 
max 15 

pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt 
dla przedsięwzięć polegających na budowie lub doposażeniu systemów selektywnego zbierania odpadów oraz dla 
przedsięwzięć polegających na budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla 
zabudowy wielomieszkaniowej:  

 gdy masa odpadów zebranych selektywnie w odniesieniu do łącznej masy wytwarzanych odpadów komunalnych 
zaliczanych do frakcji, które objęte zostaną selektywnym zbieraniem na obszarze objętym przedsięwzięciem wyniesie < 
10% 

dla przedsięwzięć polegających na budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów 
pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:  

 gdy masa bioodpadów zebranych selektywnie w odniesieniu do łącznej masy wytwarzanych bioodpadów, na obszarze 
objętym pilotażem wyniesie  < 15% 

dla przedsięwzięć polegających  na budowie stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:  

 gdy masa odpadów zebranych selektywnie w odniesieniu do łącznej masy wytwarzanych  odpadów komunalnych 
zaliczanych do frakcji, które objęte zostaną selektywnym zbieraniem na obszarze objętym przedsięwzięciem wyniesie < 
5% 

dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych: 

 gdy masa pozyskanej żywności będzie równa lub mniejsza od masy żywności pozyskanej w roku poprzedzającym złożenie 
wniosku 

3 pkt 
dla przedsięwzięć polegających na budowie lub doposażeniu  systemów selektywnego zbierania odpadów oraz dla 
przedsięwzięć polegających na budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla 
zabudowy wielomieszkaniowej:  

 gdy masa odpadów zebranych selektywnie w odniesieniu do łącznej masy wytwarzanych  odpadów komunalnych 
zaliczanych do frakcji, które objęte zostaną selektywnym zbieraniem na obszarze objętym przedsięwzięciem wyniesie ≥ 
10% i ≤ 15% 

dla przedsięwzięć polegających na budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów 
pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:  

 gdy masa bioodpadów zebranych selektywnie w odniesieniu do łącznej masy wytwarzanych bioodpadów, na obszarze 
objętym pilotażem wyniesie  ≥ 15% i ≤ 25% 

dla przedsięwzięć polegających  na budowie stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:  

 gdy masa odpadów zebranych selektywnie w odniesieniu do łącznej masy wytwarzanych  odpadów komunalnych 
zaliczanych do frakcji, które objęte zostaną selektywnym zbieraniem  na obszarze objętym przedsięwzięciem wyniesie ≥ 
5% i ≤ 10% 

dla  przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych: 

 gdy masa pozyskanej żywności będzie większa od masy żywności pozyskanej w roku poprzedzającym złożenie wniosku 
o nie więcej niż 5% 
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5 pkt 
dla przedsięwzięć polegających  na budowie lub doposażeniu  systemów selektywnego zbierania odpadów oraz dla 
przedsięwzięć polegających na budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla 
zabudowy wielomieszkaniowej:  

 gdy masa odpadów zebranych selektywnie w odniesieniu do łącznej masy wytwarzanych  odpadów komunalnych 
zaliczanych do frakcji, które objęte zostaną selektywnym zbieraniem  na obszarze objętym przedsięwzięciem wyniesie 
powyżej 15% 

dla przedsięwzięć polegających na budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów 
pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:  

 gdy masa bioodpadów zebranych selektywnie w odniesieniu do łącznej masy wytwarzanych bioodpadów, na obszarze 
objętym pilotażem wyniesie  powyżej 25% 

dla przedsięwzięć polegających  na budowie stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów:  

 gdy masa odpadów zebranych selektywnie w odniesieniu do łącznej masy wytwarzanych  odpadów komunalnych 
zaliczanych do frakcji, które objęte zostaną selektywnym zbieraniem  na obszarze objętym przedsięwzięciem wyniesie 
powyżej 10 %  

dla  przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych: 

 gdy masa pozyskanej żywności będzie większa od masy żywności pozyskanej w roku poprzedzającym złożenie wniosku 
o ponad 5% 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  

2. Ocena zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia 

0 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

3 
max 15 

pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt 
dla przedsięwzięć polegających na budowie lub doposażeniu systemów selektywnego zbierania odpadów: 

 liczba obsługiwanych mieszkańców < 20 tys. mieszkańców lub 

 masa odpadów zbieranych selektywnie < 750 Mg/rok 
dla przedsięwzięć polegających na budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów 
pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla przedsięwzięć polegających na 
budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej:  

 liczba obsługiwanych mieszkańców < 1 tys. mieszkańców 
dla przedsięwzięć polegających  na budowie stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów:  

 liczba obsługiwanych mieszkańców < 10 tys. mieszkańców lub 

 masa odpadów zbieranych selektywnie < 150 Mg/rok 
dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych: 

 liczba instytucji z którymi prowadzona jest stała współpraca w zakresie pozyskania i dystrybucji artykułów 
żywnościowych   < 5  

3 pkt 
dla przedsięwzięć polegających  na budowie lub doposażeniu  systemów selektywnego zbierania odpadów: 

 liczba obsługiwanych mieszkańców ≥ 20 tys. i ≤ 30 tys. mieszkańców i 

 masa odpadów zbieranych selektywnie ≥750 Mg/rok  
lub 

 liczba obsługiwanych mieszkańców ≥ 30 tys. mieszkańców i 

 masa odpadów zbieranych selektywnie ≥750 Mg/rok i ≤1000 Mg/rok 
dla przedsięwzięć polegających na budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów 
pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla przedsięwzięć polegających na 
budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej:  

 liczba obsługiwanych mieszkańców ≥ 1 tys. i ≤ 5 tys. mieszkańców 
dla przedsięwzięć polegających  na budowie stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów:  

 liczba obsługiwanych mieszkańców ≥ 10 tys. i ≤ 20 tys. mieszkańców i 

 masa odpadów zbieranych selektywnie ≥150 Mg/rok  
lub 

 liczba obsługiwanych mieszkańców ≥ 20 tys. i 

 masa odpadów zbieranych selektywnie ≥150 Mg/rok i ≤250 Mg/rok 
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dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych: 

 liczba instytucji z którymi prowadzona jest stała współpraca w zakresie pozyskania i dystrybucji artykułów 
żywnościowych   ≥ 5  i ≤ 50 

 
5 pkt 
dla przedsięwzięć polegających  na budowie lub doposażeniu systemów selektywnego zbierania odpadów: 

 liczba obsługiwanych mieszkańców > 30 tys. i 

 masa odpadów zbieranych selektywnie >1000 Mg/rok  
dla przedsięwzięć polegających na budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów 
pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla przedsięwzięć polegających na 
budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej:  

 liczba obsługiwanych mieszkańców > 5 tys. mieszkańców 
dla przedsięwzięć polegających  na budowie stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów:  

 liczba obsługiwanych mieszkańców > 20 tys. i 

 masa odpadów zbieranych selektywnie >250 Mg/rok  
dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych: 

 liczba instytucji z którymi prowadzona jest stała współpraca w zakresie pozyskania i dystrybucji artykułów 
żywnościowych   >50 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  

Suma punktów w obszarze I 

(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 50% możliwych  
do uzyskania punktów) 

max 30 
pkt 

II. WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. 
Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania (w tym ocena analizy 
alternatywnych rozwiązań) 

0 pkt 

5 pkt 
2 

max 10 
pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt  

dla przedsięwzięć polegających na budowie lub doposażeniu systemów selektywnego zbierania odpadów oraz dla 
przedsięwzięć polegających na budowie stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów oraz dla przedsięwzięć 
polegających na budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów pochodzących od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla przedsięwzięć polegających na budowie 
pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej: 

 nie została przeprowadzona diagnoza stanu selektywnego zbierania odpadów na ternie gminy lub związku 
międzygminnego obejmująca w szczególności wiarygodne określenie w liczbach bezwzględnych i procentowo: strumieni 
odpadów wytwarzanych, które winny podlegać selektywnemu zbieraniu wraz z prognozą na lata przyszłe, aktualne  
i historyczne wielkości, zwymiarowane cele do realizacji wynikające z ustaw i aktów planistycznych lub 

 nie została przedstawiona spójna analiza ustanowienia i rozwoju systemu selektywnego zbierania odpadów na terenie 
gminy lub związku międzygminnego w wyniku której wskazany został z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych, 
zintegrowany zestaw działań pozwalających w uzasadniony sposób na osiągnięcie celów określonych ustawą. lub 

 koncepcja rozwoju selektywnego zbierania odpadów wskazana w wyniku przeprowadzonej analizy nie określa w sposób 
jednoznaczny przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku jako niezbędnego komponentu systemu. 

dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych: 

 nie została przeprowadzona analiza: 

  dostępności artykułów niesprzedanych i niespożytych pod względem ilościowym, źródeł pochodzenia i asortymentu, 

 zapotrzebowania i warunków dystrybucji artykułów żywnościowych, 

 uwarunkowań organizacyjno – technicznych i finansowych dla planowanej działalności z uwzględnieniem wykazania 
trwałego zapotrzebowania dla wykorzystania rzeczowych efektów przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku. 
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5 pkt 
dla przedsięwzięć polegających na budowie lub doposażeniu systemów selektywnego zbierania odpadów oraz dla 
przedsięwzięć polegających na budowie stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów oraz dla przedsięwzięć 
polegających na budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów pochodzących od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla przedsięwzięć polegających na budowie 
pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej: 

przeprowadzono  diagnoza stanu selektywnego zbierania odpadów na ternie gminy lub związku międzygminnego 
określając stan aktualny, prognozy i wymiarując cele na podstawie zweryfikowanych i wiarygodnych danych i 

 została przedstawiona spójna analiza ustanowienia i rozwoju systemu selektywnego zbierania odpadów na terenie 
gminy lub związku międzygminnego w wyniku której wskazany został z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych, 
zintegrowany zestaw działań pozwalających w uzasadniony sposób na osiągnięcie celów określonych ustawą. oraz 
zadeklarowanych we wniosku efektów i 

 koncepcja rozwoju selektywnego zbierania odpadów wybrana w wyniku przeprowadzonej analizy w sposób 
jednoznaczny wskazuje przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku, jako niezbędny komponent systemu 
selektywnego zbierania odpadów. 

dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych: 

 przeprowadzono analizę ze wskazaniem wiarygodnych danych źródłowych i uprawdopodobnionych założeń: 

 dostępności artykułów niesprzedanych i niespożytych pod względem ilościowym, źródeł pochodzenia i asortymentu, 

 zapotrzebowania i warunków dystrybucji artykułów żywnościowych, 

 uwarunkowań organizacyjno – technicznych i finansowych dla planowanej działalności z uwzględnieniem wykazania 
trwałego zapotrzebowania dla wykorzystania rzeczowych efektów przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku. 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku  

2. 

Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania  
(w tym: możliwość utrzymania trwałości rzeczowej  
i ekologicznej, realistyczny harmonogram wdrażania z uwzględnieniem 
posiadanych  pozwoleń i harmonogramu pozyskiwania pozostałych) 

0 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

3 

max 15 
pkt 

 

Zasady oceny: 

0 pkt 
dla przedsięwzięć polegających na budowie lub doposażeniu systemów selektywnego zbierania odpadów oraz dla 
przedsięwzięć polegających na budowie stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów oraz dla przedsięwzięć 
polegających na budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów pochodzących od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla przedsięwzięć polegających na budowie 
pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej: 

 brak możliwości utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej) lub,  

  nierealistyczne terminy realizacji przedsięwzięcia lub, 

  nierealistycznie zaplanowane terminy uzyskania prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, 
oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej lub,  

 nierealistyczny harmonogram uzyskania wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, które 
nie były wymagane na etapie składania wniosku. 

dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych: 

 brak możliwości utrzymania trwałości przedsięwzięcia lub,  

  nierealistyczne terminy realizacji przedsięwzięcia. 
 

 3 pkt 
dla przedsięwzięć polegających na budowie lub doposażeniu systemów selektywnego zbierania odpadów oraz dla 
przedsięwzięć polegających na budowie stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów oraz dla przedsięwzięć 
polegających na budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów pochodzących od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla przedsięwzięć polegających na budowie 
pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej: 

 możliwości utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej) i,  

  realistyczne terminy realizacji przedsięwzięcia i, 

  realistycznie zaplanowane terminy uzyskania prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji oraz 
sporządzenia i wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej i,  
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 realistyczny harmonogram uzyskania wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, które nie 
były wymagane na etapie składania wniosku. 

dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych: 

 możliwości utrzymania trwałości przedsięwzięcia i 

 przyjęte rozwiązania stwarzają ryzyko w zakresie sprawnego osiągnięcia zakładanych celów  
(np. zaproponowane terminy realizacji przedsięwzięcia wymagają korekty) 

 
5 pkt 
dla przedsięwzięć polegających na budowie lub doposażeniu systemów selektywnego zbierania odpadów oraz dla 
przedsięwzięć polegających na budowie stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów oraz dla przedsięwzięć 
polegających na budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów pochodzących od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla przedsięwzięć polegających na budowie 
pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej: 

 możliwości utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej) i,   

 realistyczne terminy realizacji przedsięwzięcia i, 

  wnioskodawca dysponuje prawem  do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, i posiadana kompletną 
wymaganą dokumentację technicznej i projektową  i,  

 wnioskodawca dysponuje wszystkimi  wymaganymi prawem decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami 
administracyjnymi niezbędnymi dla realizacji przedsięwzięcia. 

dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych: 

 możliwości utrzymania trwałości przedsięwzięcia i 

 przyjęte rozwiązania  zapewniają osiągnięcie zakładanych celów. 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  

3. 
Ocena przygotowania instytucjonalnego do wdrożenia przyjętego rozwiązania 
(czy możliwe jest sprawne wdrożenie projektu i jego trwałość instytucjonalna - 
ocena dotyczy również podmiotu upoważnionego do ponoszenia kosztów) 

0 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

1 max 5 pkt 

Zasady oceny: 

dla przedsięwzięć polegających na budowie lub doposażeniu systemów selektywnego zbierania odpadów oraz dla 
przedsięwzięć polegających na budowie stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów oraz dla przedsięwzięć 
polegających na budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów pochodzących od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla przedsięwzięć polegających na budowie 
pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej: 
0 pkt - Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych. 
3 pkt -  Wnioskodawca  zrealizował od 1 do 3 przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych .  
5 pkt -  Wnioskodawca  zrealizował ponad 3 przedsięwzięcia finansowane ze środków publicznych. 
 

dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych: 
0 pkt - Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji przedsięwzięć  w odbiorze i dystrybucji żywności   
3 pkt -  Wnioskodawca  posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć  w odbiorze i dystrybucji żywności   
5 pkt -  posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć  w odbiorze i dystrybucji żywności  i poświadczoną sieć odbiorców 
niespożytej żywności 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku 

Suma punktów w obszarze II 

(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do uzyskania 
punktów ) 

max 30 
pkt 
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III. EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA 

1. 
Ocena niezbędności zakresu przedsięwzięcia  
dla osiągnięcia efektu ekologicznego 

0 pkt 

5 pkt 
2 

max 10 
pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt  - zakres rzeczowy nie jest adekwatny do deklarowanego efektu ekologicznego, jako kwalifikowane zostały     

wskazane koszty, które nie są niezbędne dla osiągnięcia efektu ekologicznego lub, 
 - zakres rzeczowy nie umożliwia osiągnięcia docelowego efektu ekologicznego 

5 pkt -  zakres rzeczowy jest adekwatny do deklarowanego efektu ekologicznego, jako kwalifikowane zostały wskazane 
wyłącznie koszty, które są niezbędne dla osiągnięcia efektu ekologicznego i, 
- zakres rzeczowy umożliwia osiągnięcie docelowego efektu ekologicznego  

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  

2. Ocena kwalifikowalności kosztów w poszczególnych kategoriach 
0 pkt 

5 pkt 
1 max 5 pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt - koszty  nie wpisują się w katalog kosztów kwalifikowanych 
5 pkt - koszty wpisują się  w katalog kosztów kwalifikowanych.  

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  

3. Syntetyczna, wskaźnikowa analiza efektywności kosztowej   

0 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

5 
max 25 
pkt 

Zasady oceny: 

dla przedsięwzięć polegających na budowie lub doposażeniu systemów selektywnego zbierania odpadów oraz dla 
przedsięwzięć polegających na budowie stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów oraz dla przedsięwzięć 
polegających na budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów pochodzących od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla przedsięwzięć polegających na budowie 
pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej: 

0 pkt – suma kosztów kwalifikowanych przekracza maksymalny poziom określony w punkcie 6. – Koszty kwalifikowane, 
podpunkty 3 lub 4 lub 5 z uwzględnieniem podpunktu 6 lub podpunkty 7 lub 8 

3 pkt – suma kosztów kwalifikowanych jest niższa o nie więcej niż 15% od  maksymalnego poziomu określonego w punkcie 
6. – Koszty kwalifikowane, podpunkty 3 lub 4 lub 5 z uwzględnieniem podpunktu 6 lub podpunkty 7 lub 8 

5 pkt  – suma kosztów kwalifikowanych jest niższa o ponad 15% od  maksymalnego poziomu określonego w punkcie  
6. – Koszty kwalifikowane, podpunkty 3 lub 4 lub 5 z uwzględnieniem podpunktu 6 lub podpunkty 7 lub 8 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku 

 

dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych: 

0 pkt – suma kosztów kwalifikowanych przekracza maksymalny poziom określony w punkcie 6. – Koszty kwalifikowane, 
podpunkt 9 

3 pkt – suma kosztów kwalifikowanych jest niższa o nie więcej niż 15% od  maksymalnego poziomu określonego w punkcie 
6. – Koszty kwalifikowane, podpunkt 9 

5 pkt  – suma kosztów kwalifikowanych jest niższa o ponad 15% od  maksymalnego poziomu określonego w punkcie 6. – 
Koszty kwalifikowane, podpunkt 9 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku 

Suma punktów w obszarze III 

(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do uzyskania 
punktów) 

max 40 
pkt 
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KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE 

Suma punktów z oceny w obszarach I-III 

(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny przedsięwzięcia wynosi 60 punktów) 

max 100 
pkt 

Liczba punktów, jakie otrzymało przedsięwzięcie w ramach oceny kryteriów horyzontalnych (jeżeli dotyczy)  

Ocena łączna – suma punktów z poszczególnych obszarów tematycznych i kryteriów horyzontalnych 

 

 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

I. OCENA FINANSOWA (o ile dotyczy) 

1. Analiza bieżącej sytuacji finansowej Wnioskodawcy    

Zasady oceny: 

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych we 
wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie. 
Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny wynika, iż Wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji finansowej. 
 

Negatywna ocena kryterium nie powoduje odrzucenia wniosku o ile ocena kryterium nr 2 jest pozytywna. 

2. 
Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy  – w tym analiza 

wykonalności i trwałości finansowej 
  

Zasady oceny: 

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych we 
wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie. Kryterium jest oceniane 
pozytywnie o ile z oceny prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy wynika, iż nie znajduje się on w złej sytuacji 
finansowej i jest w stanie zapewnić wykonalność i trwałość finansową oraz zbilansowanie źródeł finansowania projektu. 

 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny kryterium nr 1 

II. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ 

1. Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej   

Zasady oceny: 

Ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami 
określonymi we właściwych przepisach o pomocy publicznej 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 

III. 
OCENA CELOWOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA W KONTEKŚCIE STRATEGII, PROGRAMÓW, PLANÓW I 

POLITYK 

1. 

W przypadku przedsięwzięć wymienionych w ustępie 7.5. pkt 7): 

Celowość przedsięwzięcia w kontekście strategii, programów, planów  
i polityk  

 

 

Zasady oceny: 
Pozytywna opinia Ministerstwa Środowiska uzasadniająca potrzebę realizacji przedsięwzięcia ze względu na 
wystąpienie ryzyka zarażenia zwierząt wirusem ASF, czyli afrykańskim pomorem świń na terenie pozyskiwania 
tusz dzików wskazanych we wniosku o dofinansowanie  

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 
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IV. WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA  
 

1. 
W przypadku przedsięwzięć wymienionych w ustępie 7.5. pkt 7): 
Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania zgodnie  
z przedstawionym harmonogramem  

 

  

Zasady oceny: 
Ocenie podlega w szczególności udokumentowanie prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele 
przedsięwzięcia, przygotowanie organizacyjne Wnioskodawcy, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania itp. 
Pozytywnie oceniony przez NFOŚiGW zostaje wniosek, dla którego wskazane elementy nie wykazują zagrożeń 
dla realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.  
 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 

V. EFEKTYWNIOŚĆ KOSZTOWA 
 

1. 
W przypadku przedsięwzięć wymienionych w ustępie 7.5. pkt 7): 
Ocena wysokości kosztów pod warunkiem zaakceptowania ich 
kwalifikowalności w poszczególnych kategoriach 

 

  

Zasady oceny: 
Kryterium zostaje ocenione pozytywnie jeśli wysokość kosztów jest adekwatna do zakresu przedsięwzięcia i 
wpisuje się w katalog kosztów kwalifikowanych. Koszty zostały racjonalnie oszacowane. Przedstawiono także 
metodę kalkulacji kosztów. Kryterium jest oceniane na podstawie przedstawionych przez Wnioskodawcę: 
a) ofert z badania rynku lub min. 1 w przypadku braku większej liczby potencjalnych wykonawców (badanie 

rynku powinno być przeprowadzone z podaniem kryteriów wyboru) lub 
b) szczegółowego uzasadnienia wysokości kosztów przewidzianych do poniesienia.  

 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 
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KRYTERIA HORYZONTALNE 

Lp. NAZWA KRYTERIUM 
TAK/ 

NIE 
LICZBA PUNKTÓW 

1. 
Przedsięwzięcie realizowane jest przez gminy o znaczącym udziale obszarów 
chronionych („zielone gminy”), podmioty świadczące usługi publiczne w 
ramach realizacji zadań własnych tych gmin 

1 5 

Zasady oceny: 

Weryfikacja kryterium na podstawie załączonych kopii dokumentów potwierdzających jego spełnienie. 

W odniesieniu do „zielonych gmin” dodatkowe punkty i preferencje przyznawane będą wyłącznie gminom, dla których 
wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie (wskaźnik G) jest mniejszy niż 92% wskaźnika 
dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (wskaźnik Gg), zgodnie z  zasadami określonymi w art. 20 Ustawy  
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Przez gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych („zielone gminy”) rozumie się: 

1. Gminy, których ponad 50 % powierzchni stanowią obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie 
chronionych. 

2. Przez obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych rozumie się: 
a) parki narodowe,  
b) rezerwaty przyrody, 
c)  obszary Natura 2000, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
3. Do wyliczenia powierzchni obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych bierze się pod 

uwagę powierzchnię fizycznie (rzeczywiście) chronioną na obszarze gminy tzn. w sytuacji nakładania się powierzchni 
objętych różnymi formami ochrony, o których mowa w pkt. 2 powierzchnie te nie są sumowane. 

Negatywna ocena kryterium powoduje, że nie przyznawane są dodatkowe punkty i preferencje dla „zielonych gmin”  

 

nie dotyczy przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych  
z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych oraz 
rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz  późniejszym 
unieszkodliwieniem  tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF. 

2. Organizacja posiada system zarządzania środowiskowego 1 5 

Zasady oceny: 

Weryfikacja kryterium na podstawie załączonych kopii dokumentów wskazujących na funkcjonowanie u Wnioskodawcy 
jednego (lub więcej) systemów zarządzania środowiskowego/ zarządzania energią, tj. system EMAS, ISO 14001, ISO 
50001. 

UWAGA: maksymalna liczba punktów za spełnienie przedmiotowego kryterium wynosi 5 niezależnie od ilości 
wdrożonych systemów zarządzania 

Negatywna ocena kryterium powoduje, że nie przyznawane są dodatkowe punkty 
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Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny kryteriów horyzontalnych 
wynosi 10. 

10 

 

9. Postanowienia dodatkowe 

1) do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania 
dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 
oraz „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”; 

2) w przypadku przedsięwzięć polegających na: 
a) budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów 

pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
b) budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla 

zabudowy wielomieszkaniowej, 
Beneficjent przedstawi informację zawierającą analizę skuteczności przyjętych rozwiązań 
z uwzględnieniem w szczególności aspektów ekologicznych, finansowych i organizacyjnych. 
Wyniki pilotażu będą dostępne publicznie. 

3) w przypadku wniosku dotyczącego przedsięwzięcia, którego kwota dofinansowania jest wyższa 
niż 4 mln zł obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest Studium 
Wykonalności wraz z aktywnym modelem finansowym opracowane wg instrukcji umieszczonej 
w generatorze wniosków o dofinansowanie (nie dotyczy wniosków o dofinansowanie w formie 
dotacji złożonych przez:  jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki;  posiadające 
osobowość prawną organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego 
pełniące funkcje „banków żywności”;   Polski Związek Łowiecki, koła łowieckie zrzeszone w 
Polskim Związku Łowieckim. 

 

4) w przypadku przedsięwzięć wymienionych w ust. 7.5 pkt 7) polegających na rozwoju 
infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz  
późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF do oceny 
wniosków o dofinansowanie nie stosuje się kryteriów jakościowych punktowych. 

 

5) ocenie finansowej nie podlegają wnioski o dofinansowanie w formie dotacji złożone przez:  
jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki;  posiadające osobowość prawną 
organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego pełniące funkcje 
„banków żywności”;   Polski Związek Łowiecki, koła łowieckie zrzeszone w Polskim Związku 
Łowieckim. 
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Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami 

4. Okres wdrażania  

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r.; 
2) środki wydatkowane będą do 2023 r.  

5. Terminy i sposób składania wniosków 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.  

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu 
o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW. 

6. Koszty kwalifikowane  

1) okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2014 r. do 15.11.2023 r., w którym to poniesione 
koszty mogą być uznane za kwalifikowane;  

2) koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych 
finansowanych ze środków NFOŚiGW”, z zastrzeżeniem, że: 
a) koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, kwalifikuje się do wysokości 

nieprzekraczającej 5% sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, 
b) koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej kwalifikuje się 

do wysokości nieprzekraczającej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, 
c) kwalifikuje się koszty nabycia i dostawy wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, narzędzi, 

przyrządów i aparatury oraz sprzętu i wyposażenia,  
d) koszty budowy dróg, bocznic kolejowych i placów utwardzonych kwalifikuje się do wysokości 

nieprzekraczającej 20 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (ograniczenie to nie 
dotyczy kompostowni płytowych do odpadów zielonych), 

e) koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku mogą być kwalifikowane do wysokości 
nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, 

f) kwalifikuje się koszty zapobiegania rozprzestrzenianiu się odorów i hałasu związanych 
z eksploatacją przedsięwzięcia, 

g) kwalifikuje się koszty zbierania, odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów 
wytworzonych lub zebranych w związku z realizacją przedsięwzięcia,  

h) nie kwalifikuje się kosztów nabycia patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, 
technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, 

i) nie kwalifikuje się kosztów zarządzania przedsięwzięciem. 

7. Formy i warunki dofinasowania 

7.1 Formy dofinansowania 

pożyczka; 

7.2 Intensywność dofinansowania  
Dofinansowanie w formie pożyczki do 75% kosztów kwalifikowanych. 

7.3 Warunki dofinansowania 

1) oprocentowanie:  
a) WIBOR 3M + 50 p.b. nie mniej niż 2% (w skali roku)  
b) na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na 

poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w 
sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych dz. Urz. UE C 14, 
19.01.2008, str. 6); 
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2) Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata 
na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą 
transzę środków; 

3) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres 
finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty 
planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej; 

4) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych 
liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz 
nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia; 

5) pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej 
decyzji pozwolenie na budowę o ile jest wymagana lub, o ile jest wymagane, po zgłoszeniu 
budowy, wobec którego właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego, nie wniósł sprzeciwu; 

6) pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania 
dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”; 

7) nie podlega umorzeniu pożyczka udzielona na warunkach rynkowych; 

8) okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku zaakceptowania przez NFOŚiGW 
dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia; 

9) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie 
z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. 
 
 

7.4 Beneficjenci  
1) jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki;  
2) przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa 

państwowe, spółki prawa handlowego, spółdzielnie. 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 

1) budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących regionalnych instalacji 
do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz ponadregionalnych instalacji 
do przetwarzania odpadów komunalnych (PIPOK); 

2) rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji przetwarzania odpadów, celem uzyskania 
statusu RIPOK lub PIPOK; 

3) budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących instalacji przeznaczonych 
do prowadzenia procesów odzysku, w tym recyklingu selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych; 

4) budowa nowych, rozbudowa oraz modernizacja istniejących instalacji: 
a) odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne, 
b) unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne w procesach innych niż składowanie, 
c) mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne, 
d) przetwarzania odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego, 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów innych niż 
komunalne. 

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

KRYTERIA DOSTĘPU 

Lp. Nazwa kryterium TAK NIE 

1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru   

2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie   
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3. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie 
wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane 
załączniki 

  

4. 
Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w programie 
priorytetowym 

  

5. 

W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział 
Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy o dofinasowanie – za wyjątkiem 
rozwiązania za porozumieniem stron - z przyczyn leżących po stronie 
Wnioskodawcy 

  

6. 
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz 
NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów 

  

7. Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW   

8. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym   

9. Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku   

10. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne 
z programem priorytetowym 

  

11. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna  
z programem priorytetowym 

  

12. 

Przedsięwzięcia, których przedmiotem jest budowa, rozbudowa lub modernizacja 
instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych spełniają łącznie następujące warunki: 

1. spełnienie wymagań określonych rozporządzeniem ministra właściwego do 
spraw środowiska, wydanego na podstawie art. 33 ust 3. Ustawy o odpadach,  

2. instalacja będzie spełniała funkcje RIPOK dla przetwarzania selektywnie 
zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów 

3. instalacja będzie wykorzystywana do  przetwarzania selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych celem przygotowania ich do recyklingu. 

  

13. 

Przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest budowa instalacji mechaniczno – 
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych realizowane 
jest w regionie gospodarki odpadami komunalnymi, w którym nie ma 
funkcjonującej instalacji o statusie RIPOK, innej niż składowisko odpadów lub 
który nie jest wskazany do obsługi przez istniejącą instalację ponadregionalną. 
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14. 

Wydajność instalacji po realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem 
dofinansowania spełnia w zależności od rodzaju instalacji, jeden z następujących 
warunków* : 

1. minimalna wydajność instalacji biologicznego (kompostowanie, fermentacja) 
przetwarzania selektywnie zebranych bioodpadów – min. 5 tys. Mg/rok, 

2. minimalna wydajność instalacji termicznego przekształcania odpadów innych 
niż niebezpieczne: 

- min. 60 tys. Mg/rok  dla instalacji wyłącznie do zmieszanych/resztkowych 
odpadów komunalnych, 

- min. 15 tys. Mg/rok dla pozostałych instalacji, 

3. minimalna wydajność instalacji przetwarzania: odpadów opakowaniowych, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów powstałych  
z małogabarytowych baterii i akumulatorów lub odpadów tekstylnych– min.  
5 tys. Mg/rok.  

(Dotyczy przedsięwzięć, dla których masa: odpadów opakowaniowych, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów powstałych  
z małogabarytowych baterii i akumulatorów, odpadów tekstylnych stanowi >75% 
masy przetwarzanych odpadów.) 

4. minimalna wydajność instalacji odzysku lub unieszkodliwiania w procesie 
innym niż składowanie odpadów niebezpiecznych – min. 1 tys. Mg/rok 

(Dotyczy przedsięwzięć, dla których masa: odpadów niebezpiecznych stanowi 
>50% masy przetwarzanych odpadów.) 

5. minimalna wydajność innych  instalacji przetwarzania - min. 20 tys. Mg/rok, 

  

15. 

Dla instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne, 
będącej przedmiotem wniosku, efektywność energetyczna równa lub wyższa niż 
65%  (przy czym wartość efektywności energetycznej wylicza się zgodnie ze 
wzorem określonym w załączniku nr 1 do Ustawy o odpadach). 

  

16. 

W przypadku spalarni odpadów komunalnych, których budowa, rozbudowa lub 
modernizacja jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie zostaną stworzone 
możliwości techniczne i formalne przyjmowania do przekształcenia termicznego 
również: 

 odpadów palnych (paliwa alternatywnego) wytworzonych z udziałem 
odpadów komunalnych,  

 „frakcji nadsitowej” z instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych, po wysortowaniu z nich odpadów 
przeznaczonych do recyklingu, 

 komunalnych osadów ściekowych. 

  

17. 

W przypadku jeżeli w instalacji, której budowa, rozbudowa lub modernizacja jest 
przedmiotem wniosku o dofinansowanie będą wytwarzane odpady palne (paliwo 
alternatywne) będą one poddawane corocznie przynajmniej w 75% (masowo) 
termicznemu przekształceniu 

  

18. 
** 

Skutkiem przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest rozbudowa lub 
modernizacja instalacji gospodarowania odpadami będzie: 

 zwiększenie jej wydajności nie mniej niż o 30% lub,  

 zwiększenie masy odpadów poddanych recyklingowi łącznie: w instalacji 
będącej przedmiotem wniosku i wytworzonych w instalacji przekazanych do 
innego posiadacza o nie mniej niż 10% w stosunku do roku poprzedzającego 
rok złożenia wniosku i osiągnięcie poziomu recyklingu nie niższego niż 10%  
w stosunku do masy odpadów przyjmowanych do instalacji 

  

* warunki nie dotyczą instalacji mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż 
komunalne 
** kryterium nie dotyczy przedsięwzięć mających na celu spełnienie wymogów pozwalających na uzyskanie 
statusu RIPOK albo zmniejszenie ilości wytwarzania odpadów innych niż komunalne 
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KRYTERIA JAKOŚCIOWE PUNKTOWE  

Lp. NAZWA KRYTERIUM PUNKTY WAGA 

WYNIK 
OCENY 

(uzyskana 
liczba  
pkt x 

waga) 

I. ZASADNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. 
Ocena planowanego efektu ekologicznego – wpływ na realizację celu  
i wskaźników programu priorytetowego  

0 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

3 
max 15 

pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt  

 założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, nie są wiarygodne i nie wskazują na możliwość 
osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego, 

lub 

 w przypadku: 

 instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w których nie jest wykorzystywany 
proces biosuszenia, ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku - <45%, 

 instalacji przetwarzania odpadów wydobywczych wytworzenie i przekazanie do wykorzystania w przemyśle 
metalurgicznym lub chemicznym masy odpadów lub surowców - <3% w stosunku do masy odpadów poddanych 
przetworzeniu i ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku - <70% , 

 instalacji mających na celu zmniejszenie wytwarzania odpadów innych niż komunalne  zmniejszenie masy 
wytwarzanych odpadów, w procesach produkcji (przy założeniu stałej produkcji) - <20%, 

 pozostałych  instalacji ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku - <70%, 
lub 

 w przypadku rozbudowy lub modernizacji RIPOK lub PIPOK oraz instalacji odzysku, w tym recyklingu odpadów: 

 zwiększenie masy odpadów poddanych recyklingowi o - <10 % lub osiągnięcie poziomu recyklingu  < 10%, 
albo  

 zwiększenie wydajności instalacji o - <30 %. 
 
3 pkt  

 w przypadku: 

  instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych , w których nie jest wykorzystywany 
proces biosuszenia, ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku - ≥ 45% i ≤ 55%,  

 instalacji przetwarzania odpadów wydobywczych wytworzenie i przekazanie do wykorzystania w procesach 
produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym lub chemicznym masy odpadów lub surowców - ≥ 3% i ≤ 5% w stosunku 
do masy odpadów poddanych przetworzeniu lub  ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku - ≥ 70% 
i ≤ 80%, 

 instalacji mających na celu zmniejszenie wytwarzania odpadów innych niż komunalne  zmniejszenie masy 
wytwarzanych odpadów, w procesach produkcji (przy założeniu stałej produkcji) - ≥ 20% i ≤ 30%, 

 pozostałych  instalacji ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku - ≥ 70% i ≤ 80%, 
i 

 w przypadku rozbudowy lub modernizacji RIPOK lub PIPOK oraz instalacji odzysku, w tym recyklingu odpadów 

 zwiększenie masy odpadów poddanych recyklingowi o - ≥ 10% i ≤ 20% i osiągnięcie poziomu recyklingu  ≥10%   
lub  

 zwiększenie wydajności instalacji o ≥ 30% i < 40% 
 
5 pkt 

 w przypadku: 

  instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych , w których nie jest wykorzystywany 
proces biosuszenia, ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku - >55% , 
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 instalacji przetwarzania odpadów wydobywczych wytworzenie i przekazanie do wykorzystania w przemyśle 
metalurgicznym lub chemicznym masy odpadów lub surowców - > 5% w stosunku do masy odpadów poddanych 
przetworzeniu lub ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku - > 80%, 

 instalacji mających na celu zmniejszenie wytwarzania odpadów innych niż komunalne  zmniejszenie masy 
wytwarzanych odpadów, w procesach produkcji (przy założeniu stałej produkcji) - > 30%, 

 pozostałych  instalacji ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku - > 80%,  
i 

 w przypadku rozbudowy lub modernizacji RIPOK oraz instalacji odzysku, w tym recyklingu odpadów: 

 zwiększenie masy odpadów poddanych recyklingowi o -  > 20% i osiągnięcie poziomu recyklingu do - >15%  
lub  

 zwiększenie wydajności instalacji o ≥ 40% 
 
(Poprzez ograniczenie strumienia odpadów należy rozumieć wyrażony w procentach iloraz różnicy masy odpadów 
przyjmowanych i przetwarzanych na instalacji będącej przedmiotem wniosku i masy odpadów wytwarzanych w w/w 
instalacji i przekazywanych na składowisko (dotyczy odpadów poddanych na składowisku zarówno procesom 
unieszkodliwienia, jak i odzysku) oraz masy odpadów przyjmowanych i przetwarzanych na instalacji będącej przedmiotem 
wniosku; 
Poprzez poziom recyklingu należy rozumieć wyrażony w procentach iloraz sumy mas odpadów poddanych recyklingowi 
łącznie: w instalacji będącej przedmiotem wniosku i wytworzonych w instalacji przekazanych do innego posiadacza oraz 
masy odpadów przyjętych do instalacji w danym roku) 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku 

2. Ocena zapotrzebowania na funkcje instalacji będącej przedmiotem wniosku 
0 pkt 
3 pkt 
5 pkt 

2 
max 10 

pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt : 

 założenia i dane, będące podstawą do określenia wydajności instalacji, nie są wiarygodne i nie wskazują na możliwość 
efektywnego jej wykorzystania,  instalacja nie wpisuje się w cele i zadania określone we właściwym wpgo  lub  
w przypadku RIPOK innych niż spalarnia odpadów suma wydajności**: 

a. docelowej wydajności planowanej instalacji, 
b. łącznej wydajności RIPOK  istniejących i  nieplanowanych  do zamknięcia  oraz  będących w trakcie budowy 

instalacji w regionie gospodarki odpadami zgodnych z WPGO  (z wyłączeniem składowisk), 
c. części wydajności instalacji ponadregionalnych proporcjonalnie do masy odpadów komunalnych odebranych 

z regionów obsługiwanych przez instalacje ponadregionalne w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, 
jest ≥ 90% prognozowanej zgodnie z WPGO masy wytwarzanych w regionie odpadów komunalnych w roku składania 
wniosku (nie dotyczy przedsięwzięć polegających na modernizacji instalacji  w celu podniesienia poziomu recyklingu,  
w przypadku gdy wydajność instalacji w następstwie modernizacji zwiększy się o nie więcej niż 10%)   lub 

 w przypadku instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych  docelowa wydajność planowanej instalacji 
w części przewidywanej do przetwarzania odpadów komunalnych i wytworzonych z udziałem odpadów komunalnych* 
jest > 40% prognozowanej zgodnie z WPGO masy wytwarzanych odpadów komunalnych w roku składania wniosku  
(w regionie lub sumarycznie w regionach wskazanych do obsługi w przypadku instalacji ponadregionalnej) 
pomniejszonej o sumaryczną wydajność istniejących i nieplanowanych do zamknięcia zgodnie z WPGO innych instalacji 
termicznego przekształcania odpadów komunalnych w części, która jest przewidywana do przetwarzania odpadów 
komunalnych i wytworzonych z odpadów komunalnych lub 

 w przypadku instalacji  mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, na terenie regionu 
gospodarki odpadami w którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia istnieje nieplanowany do zamknięcia zgodnie 
z WPGO RIPOK inny niż składowisko odpadów lub region został wskazany do obsługi przez istniejącą lub będącą  
w trakcie budowy w roku złożenia wniosku instalację ponadregionalną (nie dotyczy przedsięwzięć polegających  
na modernizacji instalacji  w celu podniesienia poziomu recyklingu  w przypadku gdy wydajność instalacji w następstwie 
modernizacji zwiększy się o nie więcej niż 10%) lub, 

 w przypadku instalacji mających na celu zmniejszenie wytwarzania odpadów innych niż komunalne produkcja 
podstawowa na instalacji będącej przedmiotem wniosku zwiększy się o więcej niż 50% wobec roku poprzedzającego  
rok złożenia wniosku lub, 

 w przypadku pozostałych instalacji przetwarzania odpadów nie przedstawiono rzetelnej analizy rynku opartej  
o aktualne i wiarygodne informacje lub analiza taka nie wykazała zapotrzebowania na funkcje technologiczne instalacji 
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we wnioskowanym zakresiełączna masa wytwarzanych odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do 
przetwarzania w planowanej instalacji jest mniejsza od przypisanej im planowanej wydajności instalacji lub 

3 pkt  

 w przypadku RIPOK innych niż spalarnia odpadów suma wydajności**: 
a. docelowej  wydajności planowanej instalacji, 
b. łącznej  wydajności RIPOK  istniejących i  nieplanowanych  do zamknięcia  oraz  będących w trakcie budowy 

instalacji w regionie gospodarki odpadami zgodnych z WPGO  (z wyłączeniem składowisk),, 
c. części wydajności instalacji ponadregionalnych proporcjonalnie do masy odpadów komunalnych odebranych 

z regionów obsługiwanych przez instalacje ponadregionalne w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, 
jest < 90% i ≥ 60%prognozowanej zgodnie z WPGO masy wytwarzanych odpadów komunalnych w roku składania 
wniosku  (nie dotyczy przedsięwzięć polegających na modernizacji instalacji  w celu podniesienia poziomu recyklingu  
 w przypadku gdy wydajność instalacji w następstwie modernizacji zwiększy się o nie więcej niż 10%) lub 

 w przypadku instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych  docelowa wydajność planowanej instalacji 
w części przewidywanej do przetwarzania odpadów komunalnych i wytworzonych z udziałem odpadów komunalnych* 
jest < 40% i ≥ 30% od  prognozowanej zgodnie z WPGO masy wytwarzanych odpadów komunalnych w roku składania 
wniosku (w regionie lub sumarycznie w regionach wskazanych do obsługi w przypadku instalacji ponadregionalnej) 
pomniejszonej o sumaryczną wydajność istniejących i nieplanowanych do zamknięcia zgodnie z WPGO innych instalacji 
termicznego przekształcania odpadów komunalnych w części, która jest przewidywana do przetwarzania odpadów 
komunalnych i wytworzonych z odpadów komunalnych lub 

 w przypadku instalacji mających na celu zmniejszenie wytwarzania odpadów innych niż komunalne produkcja na 
instalacji będącej przedmiotem wniosku zwiększy się o nie więcej niż 50% wobec roku poprzedzającego  rok złożenia 
wniosku, 

 w przypadku pozostałych  instalacji przetwarzania odpadów zapotrzebowanie na moce przerobowe planowanej 
instalacji potwierdza analiza rynku oparta o aktualne i wiarygodne informacje, przeprowadzona z uwzględnieniem 
hierarchii sposobów postępowania z odpadami i zasady bliskości 

5 pkt  

 w przypadku RIPOK  innych niż spalarnia odpadów suma wydajności**: 
a. docelowej  wydajności planowanej instalacji, 
b. łącznej  wydajności RIPOK  istniejących i  nieplanowanych  do zamknięcia  oraz  będących w trakcie budowy 

instalacji w regionie gospodarki odpadami zgodnych z WPGO  (z wyłączeniem składowisk),, 
c. części wydajności instalacji ponadregionalnych proporcjonalnie do masy odpadów komunalnych odebranych 

z regionów obsługiwanych przez instalacje ponadregionalne w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, 
jest <60%  prognozowanej zgodnie z WPGO masy wytwarzanych odpadów komunalnych w roku składania wniosku  (nie 
dotyczy przedsięwzięć polegających na modernizacji instalacji  w celu podniesienia poziomu recyklingu  w przypadku 
gdy wydajność instalacji w następstwie modernizacji zwiększy się o nie więcej niż 10%) lub 

 w przypadku instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych   docelowa wydajność planowanej instalacji 
w części przewidywanej do przetwarzania odpadów komunalnych i wytworzonych z udziałem odpadów komunalnych* 
jest < 30% od  prognozowanej zgodnie z WPGO masy wytwarzanych odpadów komunalnych w roku składania wniosku 
(w regionie lub sumarycznie w regionach wskazanych do obsługi w przypadku instalacji ponadregionalnej) 
pomniejszonej o sumaryczną wydajność istniejących i nieplanowanych do zamknięcia zgodnie z WPGO innych instalacji 
termicznego przekształcania odpadów komunalnych w części, która jest przewidywana do przetwarzania odpadów 
komunalnych i wytworzonych z odpadów komunalnych  

 w przypadku instalacji mających na celu zmniejszenie wytwarzania odpadów innych niż komunalne  produkcja na 
instalacji będącej przedmiotem wniosku zwiększy się o nie więcej niż 25 % wobec roku poprzedzającego  rok złożenia 
wniosku, 

 w przypadku pozostałych  instalacji przetwarzania odpadów  zapotrzebowanie na moce przerobowe planowanej 
instalacji potwierdza analiza rynku oparta o aktualne i wiarygodne informacje oraz na terenie województwa w którym 
planowana jest realizacja przedsięwzięcia i województw sąsiednich nie ma innych nieplanowanych  do zamknięcia 
instalacji, umożliwiających przetwarzanie odpadów o charakterze zbliżonym do odpadów przewidzianych do 
przetwarzania w planowanej instalacji lub instalacja jest zlokalizowana w miejscu wytwarzania/składowania odpadów 
albo wykorzystania odpadów wytworzonych/produktów i transport odpadów albo odpadów 
wytworzonych/produktów jest nieuzasadniony z przyczyn technicznych lub ekonomicznych, 

 w przypadku przedsięwzięć polegających na modernizacji instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w celu 
podniesienia poziomu recyklingu, gdy region gospodarki odpadami obsługiwany jest przez 1 regionalną lub 
ponadregionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych 

* w przypadku instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w których przekształceniu będą poddawane 
również odpady inne niż komunalne lub wytworzone z odpadów komunalnych ocenę zapotrzebowania na funkcje instalacji 
w zakresie wydajności przewidzianej do przetwarzania tych odpadów przeprowadza się na zasadach określonych dla 
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pozostałych instalacji przetwarzania odpadów. Jeżeli wyniki oceny dla części wydajności przewidzianej do przetwarzania 
odpadów komunalnych i wytworzonych z odpadów komunalnych oraz dla części wydajności dedykowanej innym odpadom 
różnią się jako łączną przyjmuje się ocenę niższą.  
**poziom wydajności wyrażony w  % może zostać przekroczony w przypadku gdy zostanie udokumentowane, pozyskanie 
odpadów innych niż komunalne planowanych do przetwarzania na instalacji będącej przedmiotem wniosku. Kryterium 
odnosi się wówczas wyłącznie do części wydajności przypisanej przetwarzaniu odpadów komunalnych. 
 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt)  powoduje odrzucenie wniosku  

3. Ocena poziomu wykorzystania instalacji będącej przedmiotem wniosku  
0 pkt 
3 pkt 
5 pkt 

1 max 5 pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt  

  nie później niż w trzecim roku kalendarzowym po roku zakończenia przedsięwzięcia masa odpadów przetwarzanych  
w instalacji będącej przedmiotem przedsięwzięcia wyniesie <60% wydajności instalacji 

3pkt  

 nie później niż w trzecim roku kalendarzowym po roku zakończenia przedsięwzięcia masa odpadów przetwarzanych  
w instalacji będącej przedmiotem przedsięwzięcia wyniesie ≥ 60% i ≤ 80 wydajności instalacji 

5pkt  

 nie później niż w trzecim roku kalendarzowym po roku zakończenia przedsięwzięcia masa odpadów przetwarzanych  
w instalacji będącej przedmiotem przedsięwzięcia wyniesie > 80%. wydajności instalacji 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku 
 

Suma punktów w obszarze I 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych  
do uzyskania punktów, nie dotyczy przedsięwzięć o potwierdzonym ekoinnowacyjnym charakterze ) 
 

max 30 
pkt 

II. WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. 
Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania/technologii (w tym ocena 
analizy alternatywnych rozwiązań) 

0 pkt 
5 pkt 

2 
max 10 

pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt  

  rozwiązania alternatywne nie zostały zdefiniowane w sposób prawidłowy, nie są wzajemnie odmienne, nie wykazano, 
że każde z analizowanych rozwiązań pozwala na zgodne z prawem osiągnięcie założonego, tego samego celu, z analizy, 
bez uzasadnienia wyłączono jedno lub więcej dostępnych rozwiązań, lub 

 analiza alternatywnych rozwiązań nie potwierdza wyboru technologii (nie zawiera niezbędnych danych uzasadniających 
wybór) 

5 pkt  

 dokonano prawidłowego zdefiniowania podanych analizie alternatywnych rozwiązań lub wykazano z uzasadnieniem, 
że dostępna jest wyłącznie jedna opcja technologiczna i 

 analiza alternatywnych rozwiązań potwierdza dokonany wybór technologii (zawiera niezbędne dane uzasadniające 
wybór)  

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku 
 

2. 

Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania  
(w tym: możliwość utrzymania trwałości rzeczowej  
i ekologicznej, realistyczny harmonogram wdrażania z uwzględnieniem 
posiadanych  pozwoleń i harmonogramu pozyskiwania pozostałych) 

0 pkt 
3 pkt 
5 pkt 

3 
max 15 

pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt  

 brak możliwości utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej) lub,  

  nierealistyczne terminy realizacji przedsięwzięcia lub, 
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  nierealistycznie zaplanowane terminy uzyskania prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, 
oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej lub,  

 nierealistyczny harmonogram uzyskania wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, które 
nie były wymagane na etapie składania wniosku, 

3 pkt  

  możliwość utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej) i,  

  realistyczne terminy realizacji przedsięwzięcia i, 

  realistycznie zaplanowane terminy uzyskania prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji oraz 
sporządzenia wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej i,  

 realistyczny harmonogram uzyskania wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, które nie 
były wymagane na etapie składania wniosku, 

5 pkt  

 możliwości utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej) i,  

  realistyczne terminy realizacji przedsięwzięcia i, 

  wnioskodawca dysponuje prawem  do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, i posiadana kompletną 
wymaganą dokumentację technicznej i projektową  i,  

 wnioskodawca dysponuje wszystkimi  wymaganymi prawem decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami 
administracyjnymi niezbędnymi dla realizacji przedsięwzięcia. 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  

3. 
Ocena przygotowania instytucjonalnego do wdrożenia przyjętego rozwiązania 
(czy możliwe jest sprawne wdrożenie projektu i jego trwałość instytucjonalna - 
ocena dotyczy również podmiotu upoważnionego do ponoszenia kosztów) 

0 pkt 
5 pkt 

1 max 5 pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt - Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych, 
  
5 pkt -  Wnioskodawca  zrealizował i rozliczył przynajmniej jedno przedsięwzięcie finansowane ze środków publicznych. 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku 

Suma punktów w obszarze II 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do uzyskania 
punktów,  nie dotyczy przedsięwzięć o  potwierdzonym  ekoinnowacyjnym charakterze ) 

max 30 
pkt 

III. EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA 

1. 
Ocena niezbędności zakresu przedsięwzięcia  
dla osiągnięcia efektu ekologicznego 

0 pkt 

5 pkt 
3 

max 15 
pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt  

 zakres rzeczowy nie jest adekwatny do deklarowanego efektu ekologicznego, jako kwalifikowane zostały wskazane 
koszty, które nie są niezbędne dla osiągnięcia efektu ekologicznego lub, 

 zakres rzeczowy nie gwarantuje osiągnięcia docelowego efektu rzeczowego lub ekologicznego 
5 pkt 

  zakres rzeczowy jest adekwatny do deklarowanego efektu ekologicznego, jako kwalifikowane zostały wskazane 
wyłącznie koszty, które są niezbędne dla osiągnięcia efektu ekologicznego i, 

 zakres rzeczowy gwarantuje osiągnięcia docelowego efektu rzeczowego lub ekologicznego 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  

2. 
Ocena wysokości  kosztów pod warunkiem zaakceptowania  ich 
kwalifikowalności w poszczególnych kategoriach 

0 pkt 

5 pkt 
2 

max 10 
pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt 

  wysokość kosztów nieadekwatna do zakresu przedsięwzięcia i/lub nie wpisuje się w katalog kosztów kwalifikowanych 
5 pkt  

  wysokość kosztów adekwatna do zakresu przedsięwzięcia i wpisuje się w katalog kosztów kwalifikowanych. Koszty 
zostały racjonalnie oszacowane. Przedstawiono metodę kalkulacji kosztów 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  
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KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE 

3. Syntetyczna, wskaźnikowa analiza efektywności kosztowej (zgodnie z 
metodyką DGC) 

0 pkt 
5 pkt 

3 
max 15 

pkt 

Zasady oceny: 
 0 pkt  

 analiza opcji w zakresie efektywności kosztowej  uzyskania efektu ekologicznego nie została wykonana  zgodnie  
z metodyką dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC) przedstawioną w Załączniku lub 

 założenia lub dane wykorzystane do przeprowadzonej analizy są niewiarygodne lub 

 przyjęte założenia do przeprowadzonej analizy dyskryminują w sposób nieuzasadniony jedno lub więcej opcji 
poddanych analizie  lub 

 wartość wskaźnika DGC nie potwierdza wyboru opcji. 
5 pkt 

 analiza opcji w zakresie efektywności kosztowej  uzyskania efektu ekologicznego została wykonana  zgodnie z metodyką 
dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC) przedstawioną w Załączniku.  

 przyjęto wiarygodne  założenia i dane do przeprowadzenia analizy (dotyczą kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych 
oraz analizy rynku w zakresie dostępności odpadów przewidzianych do przetwarzania oraz możliwości i warunków 
przekazania odpadów lub produktów instalacji innym podmiotom) i 

 przyjęte założenia do przeprowadzonej analizy pozwalają na równoprawne porównanie wszystkich analizowanych 
opcji. 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku 

Suma punktów w obszarze III 

(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do uzyskania 
punktów,  nie dotyczy przedsięwzięć o potwierdzonym  ekoinnowacyjnym charakterze ) 

max 40 
pkt 

Suma punktów z oceny w obszarach I-III 

(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny przedsięwzięcia wynosi 60 punktów) 

max 100 
pkt 

Liczba punktów, jakie otrzymało przedsięwzięcie w ramach oceny kryteriów horyzontalnych (jeżeli dotyczy)  

Ocena łączna – suma punktów z poszczególnych obszarów tematycznych i kryteriów horyzontalnych  

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

I. OCENA FINANSOWA 

1. 
Analiza bieżącej sytuacji finansowej Wnioskodawcy   
(ex-post) 

  

Zasady oceny: 
Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych  
we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie  
Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny wynika, iż Wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji finansowej. 
 
Negatywna ocena kryterium nie powoduje odrzucenia wniosku o ile ocena kryterium nr 2 jest pozytywna 

2. 

Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy  

(ex-ante) – w tym analiza wykonalności i trwałości finansowej 

 

  

Zasady oceny: 
Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych  
we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie. Kryterium jest 
oceniane pozytywnie o ile z oceny prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy wynika, iż nie znajduje się on w złej 
sytuacji finansowej i jest w stanie zapewnić wykonalność i trwałość finansową oraz zbilansowanie źródeł finansowania 
projektu. 
 
Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny kryterium nr 1 

II. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ 

1. Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej   

Zasady oceny: 
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KRYTERIA HORYZONTALNE 

Lp. NAZWA KRYTERIUM 
TAK/ 
NIE 

LICZBA 
PUNKTÓW 

1. Przedsięwzięcie jest ekoinnowacyjne  10 

Zasady oceny: 
Weryfikacja w zakresie spełnienia przez wniosek wymagań zawartych w Zasadach oceny kryterium ekoinnowacyjności 
stanowiących Załącznik  do niniejszego programu priorytetowego 
Negatywna ocena kryterium powoduje, że nie przyznawane są dodatkowe punkty i preferencje dla ekoinnowacyjności  

2. 

Projekt przyczynia się do zwiększania świadomości ekologicznej 
przez edukowanie i informowanie jego odbiorców oraz 
interesariuszy o efekcie ekologicznym przedsięwzięcia (KEEP) 
Obligatoryjne dla przedsięwzięć ekoinnowacyjnych, 
 i w takich przypadkach bez dodatkowej premii punktowej z tego 
kryterium 

 5 

Zasady oceny: 
Weryfikacja w zakresie spełnienia przez wniosek wymagań zawartych w Zasadach oceny kryterium KEEP  
Negatywna ocena kryterium powoduje, że nie przyznawane są dodatkowe punkty 

3. Organizacja posiada system zarządzania środowiskowego  5 

Zasady oceny: 
Weryfikacja kryterium na podstawie poprawności załączonych kopii dokumentów wskazujących na funkcjonowanie 
u Wnioskodawcy jednego (lub więcej) systemów zarządzania środowiskowego/ zarządzania energią, tj. system EMAS, 
ISO 14001, ISO 50001. 
UWAGA: maksymalna liczba punktów za spełnienie przedmiotowego kryterium wynosi 5 niezależnie od ilości 
wdrożonych systemów zarządzania 
Negatywna ocena kryterium powoduje, że nie przyznawane są dodatkowe punkty 

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny kryteriów horyzontalnych 
wynosi 15. 

15 

9. Postanowienia dodatkowe 

1) do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania 
dofinasowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 
oraz „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”; 

2) w przypadku wniosku dotyczącego przedsięwzięcia, którego kwota dofinansowania jest wyższa 
niż 4 mln zł obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest Studium 
Wykonalności wraz z aktywnym modelem finansowym opracowane wg instrukcji umieszczonej 
w generatorze wniosków o dofinansowanie.  

  

Ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami 
określonymi we właściwych przepisach o pomocy publicznej. 
Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 
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Część 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów 

4. Okres wdrażania  

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r.; 
2) środki wydatkowane będą do 2023 r.  

5. Terminy i sposób składania wniosków 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski mogą być składane do NFOŚiGW od 01.01.2014 
r. do 30.06.2020 r. 
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu 
o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW. 

6. Koszty kwalifikowane  

1) okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2015 do 15.11.2023.r., w którym to poniesione koszty 
mogą być uznane za kwalifikowane. Za kwalifikowane uznaje się koszty poniesione po dniu 
złożenia wniosku o dofinansowanie; 

2) koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych 
finansowanych ze środków NFOŚiGW”, z zastrzeżeniem, że: 
a) koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, kwalifikuje się do wysokości 

nieprzekraczającej 5% kosztów całkowitych przedsięwzięcia, 
b) koszty z tytułu nabycia nieruchomości gruntowych, budynków i budowli niezbędnych dla 

osiągnięcia efektu ekologicznego kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 20% 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,  

c) koszty z tytułu budowy dróg i placów technologicznych kwalifikuje się do wysokości 
nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, 

d) w przypadku dostawy lub zakupu niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego oraz 
spełniających odpowiednie normy używanych urządzeń i wyposażenia technologicznego, 
będących środkami trwałymi: 

 nie mogą być one starsze niż pięć lat, licząc pełne lata kalendarzowe od roku produkcji, 

 cena nie może przekraczać wartości rynkowej, jak też ceny nowych urządzeń lub 
wyposażenia o zbliżonych parametrach i funkcjonalnościach, co potwierdzać winna 
przedstawiona wycena rzeczoznawcy, 

e) dodatkowo kwalifikuje się koszty: 

 elementy ogrodzeń i zieleni, chroniące obiekty budowlane; 

 oprogramowanie użytkowe do obsługi firm zajmujących się zbieraniem i demontażem 
pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

 koszty szkoleń pracowników związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia. 
f) nie kwalifikuje się: 

 kosztów patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub 
z zakresu organizacji i zarządzania, 

 kosztów nabycia nieruchomości, na której zlokalizowana jest stacja demontażu pojazdów, 
której rozbudowa jest przedmiotem dofinansowania, 

 kosztów zarządzania przedsięwzięciem; 

3) koszty kwalifikuje się do wysokości  nieprzekraczającej równowartości iloczynu kwoty 2 500 zł 
i minimalnej liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji, która będzie przyjmowana rocznie 
do stacji demontażu pojazdów celem demontażu po realizacji przedsięwzięcia; 

4) w zależności od liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych przez wnioskodawcę 
do stacji demontażu w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie kwalifikuje 
się koszty zakupu następujących urządzeń i sprzętu o wskazanych funkcjach: 
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Lp. Funkcja urządzenia: 

Urządzenia dla poszczególnych rodzajów stacji wg kryterium ilości 
demontowanych pojazdów rocznie: 

Do 250 Od 250 do 1000 Powyżej 1000 

1. 
Stanowisko demontażu 
i osuszania pojazdów 

Stojaki do osuszania pojazdów 

Podnośnik do demontażu i osuszania 
pojazdów (do 5t) 

Podnośniki do demontażu i 
osuszania pojazdów, w tym 

podnośniki nożycowe  

2. 

Osuszanie z płynów i 
olejów:  
1) olej silnikowy 
2) olej przekładniowy 
3) płyn do 

spryskiwaczy 
4) płyn chłodzący 
5) płyn hamulcowy 

Urządzenia do osuszania pojazdów  
 

3. 

Magazynowanie płynów 
i olejów: 
1) olej silnikowy 
2) olej przekładniowy 
3) płyn do 

spryskiwaczy 
4) płyn chłodzący 
5) płyn hamulcowy 
6) paliwo (benzyna, 

diesel) 

Zbiorniki o pojemności do 1100 l na każdy z 
płynów. 

 

Zbiorniki o pojemności do 
5000 l na każdy z płynów. 

 

4. 
Osuszanie 
amortyzatorów 

Urządzenie do przebijania i osuszania 
amortyzatorów. 

Urządzenia do przebijania i 
osuszania amortyzatorów. 

5. Osuszanie z paliwa 

Urządzenia do usuwania paliwa  

 
Urządzenia do usuwania 

paliwa (podwójny)  

 

1) Zbiornik  na benzynę (ok. 
1000 l) 

2) Zbiornik  na diesel (ok. 
1000 l) 

3) Pompa  

6. 
Osuszanie układu 
klimatyzacji 

Urządzenia do odzysku freonu z klimatyzacji 

7. 
Osuszanie instalacji LPG 
i CNG 

Osuszacz gazu LPG, CNG i metanu 

8. 
Dezaktywowanie 
poduszek powietrznych 

Dezaktywator poduszek powietrznych 

9. 
Stanowisko demontażu 
pojazdów ciężarowych i 
autobusów 

 
1) Podnośnik czterokolumnowy o udźwigu do 8 t 
2) Podnośnik  nożycowy, hydrauliczny o udźwigu 10 t 

 
Podnośniki do pojazdów 
ciężarowych 

10 
Wycinanie elementów 
pojazdów 

Nożyce hydrauliczne 
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Lp. Funkcja urządzenia: 

Urządzenia dla poszczególnych rodzajów stacji wg kryterium ilości 
demontowanych pojazdów rocznie: 

Do 250 Od 250 do 1000 Powyżej 1000 

11 Demontaż opon z kół  

- Urządzenie do 
demontażu kół, w tym 

demontażownica. 
- Prasa hydrauliczna do 

felg (do 100  felg na 
godzinę) 

- Urządzenia do demontażu 
kół, w tym demontażownica. 
- Prasa hydrauliczna do felg 

(do 200  felg na godzinę) 

12 Demontaż szyb  Wycinarki do szyb.  

13 
Magazynowanie 
akumulatorów 

Zbiornik z materiału kwasoodpornego (do 
2000 l) 

Zbiorniki  z materiału 
kwasoodpornego 

14 Transport wewnętrzny  

Wózki widłowe 

 
Urządzenia załadunkowo-

przeładunkowe, w tym dźwigi, 
wyciągarki 

15 Cięcie złomu  Nożyce aligatorowe  

16 
Prasowanie karoserii i 
złomu 

 Paczkarka/ spłaszczarka  

17 

Przygotowywanie złomu 
karoseryjnego- 
prasowanie  karoserii  i 
inne działania 

  
Prasonożyce, w tym z funkcją 

paczkowania karoserii  

18 

Rozdrabnianie 
samochodowych 
odpadów gabarytowych 
(plastiki, pianki, 
tekstylia, guma) 

 
Urządzenia rozdrabniające odpady niemetalowe. 

 

19 

Separacja metali 
żelaznych z 
rozdrobnionych 
odpadów 

 
- Separatory 
- Przenośniki 

20 
Rozdrabnianie opon i 
odpadów gumowych 

 

Linia do recyklingu opon; 
1) Strzępiarka 
2)  Młyn  
3) Granulator  
4) System przenośników 
5) System wentylacji 
6) Wyrywarka stopek 
7) Gilotyna hydrauliczna do opon 

21 

Odzysk granulatu i 
ścieru gumowego z 
opon pełnych i 
ciężarowych 

  Szorstkarka do przerobu opon 

22 
Odzysk miedzi ze złomu 
kabli samochodowych 

 
Granulator do kabli wstępnie przygotowanych do przerobu  

 

  

1) Rozdrabniacz z 
przenośnikiem i 
separatorem 
magnetycznym do 
przerobu kabli 
samochodowych 

2) Granulator do cienkich 
kabli  
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Lp. Funkcja urządzenia: 

Urządzenia dla poszczególnych rodzajów stacji wg kryterium ilości 
demontowanych pojazdów rocznie: 

Do 250 Od 250 do 1000 Powyżej 1000 

23 Transport zewnętrzny  

Środki transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji  

 

Środki transportu odpadów 
wytworzonych w procesie 
demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji 

24. 
Magazynowanie części i 
wytworzonych 
odpadów 

1) Urządzenia magazynowe 
2) Środki transportu magazynowego 
3) Pomocnicze urządzenia magazynowe. 

25 Diagnostyka surowców 4)  5)  
6) Urządzenia służące do 

diagnostyki surowców 

26 Diagnostyka części Urządzenia służące do diagnostyki części 

27 Ważenie pojazdów Waga samochodowa najazdowa do 10 t 

28 
Mycie i czyszczenie 
części 

Myjka warsztatowa do 100 barów 

29 Ochrona terenu stacji System monitoringu 

7. Formy i warunki udzielenia dofinansowania 

7.1 Formy dofinansowania 
Pożyczka 

7.2  Intensywność dofinansowania  
Dofinansowanie w formie pożyczki do 75% kosztów kwalifikowanych. 

7.3 Warunki dofinansowania 

1) Oprocentowanie: 
a) WIBOR 3M, nie mniej niż 1% w skali roku.  
b) na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na 

poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w 
sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych dz. Urz. UE C 14, 
19.01.2008, str. 6); 

2) odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata 
dokonywana jest  na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym 
wypłacono pierwszą transzę środków; 

3) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat. Okres 
finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty 
planowanej spłaty ostatniej raty; 

4) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych 
liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz 
nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia; 

5) wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji; 
6) pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania 

dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. 
a) inne warunki umorzenia wynikające ze specyfiki programu: 

- beneficjent osiągnął wymagane ustawowo poziomy odzysku i recyklingu. 
7) nie podlega umorzeniu pożyczka udzielona na zasadach rynkowych; 
8) pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej 

decyzji pozwolenie na budowę, o ile jest wymagana; 
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9) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie 
z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej; 

 

7.4 Beneficjenci  
Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów. 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 
Rozbudowa lub modernizacja stacji demontażu pojazdów, w tym: 
1) zakup maszyn i urządzeń związanych funkcjonalnie z procesem demontażu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji; 
2) zakup środków do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub odpadów wytworzonych 

w procesie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

KRYTERIA DOSTĘPU 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru    

2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie   

3. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie 
wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane 
załączniki 

  

4. 
Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym  
w programie priorytetowym 

  

5. 

W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział 
Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy o dofinansowanie – za wyjątkiem 
rozwiązania za porozumieniem stron – z przyczyn leżących po stronie 
Wnioskodawcy 

  

6. 
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych  
na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów 

  

7. 
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych  
na rzecz NFOŚiGW 

 
 

8. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym   

9. Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku    

10. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne 
z programem priorytetowym 

  

11. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna  

z programem priorytetowym 

  

12. 
Koszt całkowity przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku jest większy lub 
równy 100 tys. zł 

  

13. Wnioskodawca posiada decyzje wymagane w związku z prowadzeniem stacji 
demontażu 

  

14. 
Wnioskodawca złożył w terminie sprawozdanie, o którym mowa w rt.. 30 ust. 1 
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
za poprzedni rok kalendarzowy 
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15. 

Do stacji demontażu będącej przedmiotem wnioskowanego dofinansowania nie 
później niż w drugim roku kalendarzowym następującym po roku zakończenia 
przedsięwzięcia, będzie przyjmowana, w okresie trwałości przedsięwzięcia lecz 
nie krócej niż przez 3 następujące kolejno lata kalendarzowe, następująca masa 
pojazdów wycofanych z eksploatacji wyrażona w Mg, w zależności od masy 
pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjmowanych w roku poprzedzającym rok 
złożenia wniosku o dofinansowanie: 

minimum 250 Mg – w przypadku stacji, które przyjmowały do 250 Mg pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, 

minimum 500 Mg – w przypadku stacji, które przyjmowały pomiędzy 250 i 500 
Mg pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

minimum 500 Mg – w przypadku stacji, które przyjmowały pomiędzy 500 i 1000 
Mg pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

minimum 1000 Mg – w przypadku stacji, które przyjmowały powyżej 1000 Mg 
pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

  

 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE PUNKTOWE  

  

Lp. NAZWA KRYTERIUM PUNKTY WAGA 

WYNIK 
OCENY 

(uzyskana 
liczba  
pkt x 

waga) 

I. ZASADNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. 
Ocena planowanego efektu ekologicznego  
– wpływ na realizację wskaźników programu priorytetowego  

0 pkt 
1 pkt 
2 pkt 
3 pkt 
4 pkt 
5 pkt 

5 
max 25 

pkt 

Zasady oceny: 
W roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, do stacji demontażu będącej przedmiotem wnioskowanego dofinansowania 
przyjęto pojazdy wycofane z eksploatacji o łącznej masie wyrażonej w Mg:  
0 pkt –           < 50 Mg 
1 pkt –    ≥ 50 Mg i < 100 Mg 
2 pkt -     ≥ 100 Mg i <250 Mg 
3 pkt -     ≥ 250 Mg i < 500 Mg  
4 pkt -     ≥ 500 Mg i <1000 Mg 
5 pkt -     ≥ 1000 Mg 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  

2. Ocena stopnia wykorzystania mocy przerobowych 
0 pkt 
3 pkt 
5 pkt 

1 max 5 pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt – w roku poprzedzającym złożenie wniosku masa pojazdów przyjętych do stacji demontażu stanowiła <30% masy 

dopuszczonej odpowiednią decyzją administracyjną, 
3 pkt – w roku poprzedzającym złożenie wniosku masa pojazdów przyjętych do stacji demontażu stanowiła ≥ 30% i <60%  

masy dopuszczonej odpowiednią decyzją administracyjną, 
5 pkt – w roku poprzedzającym złożenie wniosku masa pojazdów przyjętych do stacji demontażu stanowiła ≥60% masy 

dopuszczonej odpowiednią decyzją administracyjną,. 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku  

Suma punktów w obszarze I 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych  
do uzyskania punktów) 

max 30 
pkt 
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II. WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. 
Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania/technologii (w tym ocena 
analizy alternatywnych rozwiązań) 

0 pkt 
5 pkt 

2 
max 10 

pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt  

  rozwiązania alternatywne nie zostały zdefiniowane w sposób prawidłowy, nie są wzajemnie odmienne, nie wykazano, 
że każde z analizowanych rozwiązań pozwala na zgodne z prawem osiągnięcie założonego, tego samego celu, z analizy, 
bez uzasadnienia wyłączono jedno lub więcej dostępnych rozwiązań, lub 

 analiza alternatywnych rozwiązań nie potwierdza wyboru technologii (nie zawiera niezbędnych danych technicznych  
i technologicznych uzasadniających wybór) 

5 pkt 

 dokonano prawidłowego zdefiniowania podanych analizie alternatywnych rozwiązań lub wykazano z uzasadnieniem,  
że dostępna jest wyłącznie jedna opcja technologiczna i 

 analiza alternatywnych rozwiązań potwierdza dokonany wybór technologii (zawiera niezbędne dane techniczne  
i technologiczne uzasadniające wybór)  

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku  

2. 

Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania  
(w tym: możliwość utrzymania trwałości rzeczowej  
i ekologicznej, realistyczny harmonogram wdrażania z uwzględnieniem 
posiadanych  pozwoleń i harmonogramu pozyskiwania pozostałych) 

0 pkt 
3 pkt 
5 pkt 

3 
max 15 

pkt 
 

Zasady oceny: 
0 pkt  

 brak możliwości utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej) lub,  

  nierealistyczne terminy realizacji przedsięwzięcia lub, 

  nierealistycznie zaplanowane terminy uzyskania prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, 
oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej lub,  

 nierealistyczny harmonogram uzyskania wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, które 
nie były wymagane na etapie składania wniosku, 

3 pkt  

  możliwość utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej) i,  

  realistyczne terminy realizacji przedsięwzięcia i, 

  realistycznie zaplanowane terminy uzyskania prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji oraz 
sporządzenia i wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej i,  

 realistyczny harmonogram uzyskania wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, które nie 
były wymagane na etapie składania wniosku, 

5 pkt  

 możliwość utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej) i,  

  realistyczne terminy realizacji przedsięwzięcia i, 

  wnioskodawca dysponuje prawem  do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, i posiadana kompletną 
wymaganą dokumentację technicznej i projektową  i,  

 wnioskodawca dysponuje wszystkimi  wymaganymi prawem decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami 
administracyjnymi niezbędnymi dla realizacji przedsięwzięcia. 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  

3. 
Ocena przygotowania instytucjonalnego do wdrożenia przyjętego rozwiązania 
(czy możliwe jest sprawne wdrożenie projektu i jego trwałość instytucjonalna - 
ocena dotyczy również podmiotu upoważnionego do ponoszenia kosztów) 

0 pkt 
5 pkt 

1 max 5 pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt - Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych. 
5 pkt -  Wnioskodawca  posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, potwierdzoną 
realizacją co najmniej 1 przedsięwzięcia finansowanego ze środków publicznych. 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku  

Suma punktów w obszarze II 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do uzyskania 
punktów,  ) 

max 30 
pkt 
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KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE 

  

III. EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA 

1. 
Ocena niezbędności zakresu przedsięwzięcia  
dla osiągnięcia efektu ekologicznego 

0 pkt 
5 pkt 

3 
max 15 

pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt  

 zakres rzeczowy nie jest adekwatny do deklarowanego efektu ekologicznego, jako kwalifikowane zostały wskazane koszty, 
które nie są niezbędne dla osiągnięcia efektu ekologicznego lub, 

 zakres rzeczowy nie gwarantuje osiągnięcia docelowego efektu rzeczowego lub ekologicznego 
5 pkt 

  zakres rzeczowy jest adekwatny do deklarowanego efektu ekologicznego, jako kwalifikowane zostały wskazane wyłącznie 
koszty, które są niezbędne dla osiągnięcia efektu ekologicznego i, 

 zakres rzeczowy gwarantuje osiągnięcia docelowego efektu rzeczowego lub ekologicznego 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  

2. 
Ocena wysokości  kosztów pod warunkiem zaakceptowania  ich 
kwalifikowalności w poszczególnych kategoriach 

0 pkt 
5 pkt 

2 
max 10 

pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt - wysokość kosztów nieadekwatna do zakresu przedsięwzięcia i/lub nie wpisuje się w katalog kosztów kwalifikowanych 
5 pkt - wysokość kosztów adekwatna do zakresu przedsięwzięcia i wpisuje się w katalog kosztów kwalifikowanych. Koszty 

zostały racjonalnie oszacowane. Przedstawiono metodę kalkulacji kosztów 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  

  3. Syntetyczna, wskaźnikowa analiza efektywności kosztowej   
0 pkt 
3 pkt 
5 pkt 

3 
max 15 
pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt – suma kosztów  kwalifikowanych  przekracza maksymalny poziom określony w punkcie 6. – Koszty kwalifikowane, 

podpunkt 3, 
3 pkt – suma kosztów  kwalifikowanych  jest niższa o nie więcej niż 15% od  maksymalnego poziomu określonego w punkcie 

6. – Koszty kwalifikowane,  podpunkt 3 
5 pkt  – suma kosztów kwalifikowanych   jest niższa o ponad 15% od  maksymalnego poziomu określonego w punkcie 6. – 

Koszty kwalifikowane,  podpunkt 3 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku 

Suma punktów w obszarze III 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do uzyskania 
punktów) 

max 40 
pkt 

Suma punktów z oceny w obszarach I-III 
max 100 

pkt 

 Liczba punktów, jakie otrzymało przedsięwzięcie w ramach oceny kryteriów horyzontalnych (jeżeli 
dotyczy) 

 

Ocena łączna – suma punktów z poszczególnych obszarów tematycznych i kryteriów horyzontalnych 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny przedsięwzięcia wynosi 60 punktów) 

 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

I. OCENA FINANSOWA 

1. Analiza bieżącej sytuacji finansowej Wnioskodawcy    

Zasady oceny: 
Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych  
we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie. 
Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny wynika, iż Wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji finansowej. 
Negatywna ocena kryterium nie powoduje odrzucenia wniosku o ile ocena kryterium nr 2 jest pozytywna. 

2. 
Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy  
 – w tym analiza wykonalności i trwałości finansowej 
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KRYTERIA HORYZONTALNE 

Lp. NAZWA KRYTERIUM 
TAK/ 
NIE 

LICZBA 
PUNKTÓW 

1. Organizacja posiada system zarządzania środowiskowego  5 

Zasady oceny: 
Weryfikacja kryterium na podstawie poprawności załączonych kopii dokumentów wskazujących na funkcjonowanie 
u Wnioskodawcy jednego (lub więcej) systemów zarządzania środowiskowego/ zarządzania energią, tj. system EMAS, 
ISO 14001, ISO 50001. 
UWAGA: maksymalna liczba punktów za spełnienie przedmiotowego kryterium wynosi 5 niezależnie od ilości 
wdrożonych systemów zarządzania 
Negatywna ocena kryterium powoduje, że nie przyznawane są dodatkowe punkty 

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny kryteriów horyzontalnych 
wynosi 5. 

5 

9. Postanowienia dodatkowe 

1) do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania 
dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 
oraz „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”; 

2) w przypadku wniosku dotyczącego przedsięwzięcia, którego kwota dofinansowania jest wyższa 
niż 4 mln zł obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest Studium 
Wykonalności wraz z aktywnym modelem finansowym opracowane wg instrukcji umieszczonej 
w generatorze wniosków o dofinansowanie. 

 

  

Zasady oceny: 
Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych  
we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie. Kryterium jest 
oceniane pozytywnie o ile z oceny prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy wynika, iż nie znajduje się on w złej 
sytuacji finansowej i jest w stanie zapewnić wykonalność i trwałość finansową oraz zbilansowanie źródeł finansowania 
projektu. 
Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny kryterium nr 1 

II. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ 

1. Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.   

Zasady oceny: 
Ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami 
określonymi we właściwych przepisach o pomocy publicznej. 
Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 
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Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji 

 

4. Okres wdrażania  

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r.; 
2) środki wydatkowane będą do 2023 r.  

5. Terminy i sposób składania wniosków 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.  
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu 
o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW. 

6. Koszty kwalifikowane  

Nie określa się rodzajów kosztów kwalifikowanych ze względu na ryczałtowy charakter 
dofinansowania. 

7. Formy i warunki udzielania dofinansowania  

7.1 Formy dofinansowania 

Dotacja. 

7.2 Intensywność dofinansowania  
W przeliczeniu na jeden pojazd (zaliczany do kategorii M1 lub N1, określonych w przepisach o ruchu 
drogowym, oraz motorower trójkołowy zaliczany do kategorii L2e, określony w przepisach o ruchu 
drogowym) przekazany do stacji demontażu w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie 
dofinansowania wynosi: 
1) 1 000 zł za każdy spośród pierwszych 10 pojazdów; 
2) 500 zł za 11 i każdy kolejny pojazd. 

7.3 Warunki dofinansowania 
1) dofinansowanie w każdym roku obowiązywania programu udzielane jest za działania 

zrealizowane w roku poprzedzającym rok udzielenia dofinansowania; 
2) w każdym roku obowiązywania programu jeden Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden 

Wniosek o dofinansowanie; 
3) NFOŚiGW przekazuje dofinansowanie w zakresie zbierania i przekazania do demontażu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym został 
złożony wniosek o udzielenie dofinansowania; 

4) listę Beneficjentów, którym udzielone zostało dofinansowanie zamieszcza się na stronie 
internetowej NFOŚiGW.  

7.4 Beneficjenci  
Gminy oraz powiaty, które przekazały do demontażu zebrane pojazdy wycofane z eksploatacji. 

 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 

Zbieranie i przekazanie do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
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8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

KRYTERIA DOSTĘPU 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru   

2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie   

3. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola 
formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki 

  

4. 
Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym  
w programie priorytetowym 

  

5. 
W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział 
Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy o dofinansowanie – za wyjątkiem 
rozwiązania za porozumieniem stron – z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy 

  

6. 
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych  
na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów 

  

7. 
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych  
na rzecz NFOŚiGW 

 
 

8. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym   

9. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne z programem 
priorytetowym 

  

10. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna z programem 
priorytetowym 

  

11. 

Wniosek dotyczy pojazdów, które  zostały przejęte na własność gminy w trybie art. 50a 
ust 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie 
usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje 
na to, że nie są używane (Dz. U. z 2011 r., Nr 143, poz. 845, z późn. zm.) lub pojazdów, 
które zostały nabyte w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu, w trybie 
art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 

  

9. Postanowienia dodatkowe 

Do niniejszej części programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz „Kryteria wyboru 
przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej”. 
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Część 5)  Międzynarodowe przemieszczanie odpadów  

4. Okres wdrażania  

Program realizowany będzie w latach  2015 - 2023, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą  

do 2020 r.; 
2) środki wydatkowane będą do 2023 r.  

5. Terminy i sposób składania wniosków 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio  
w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej 
NFOŚiGW. 

6. Koszty kwalifikowane  

1) okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2015 r. do 31.12.2023 r., w którym  
to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane; 

2) koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, 
z zastrzeżeniem, że do kosztów kwalifikowanych zalicza się wyłącznie: 
a) zebranie, transport i unieszkodliwienie odpadów pochodzących z nielegalnego 

międzynarodowego przemieszczania, 
b) organizacja szkoleń w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów,  

w tym wynajęcie pomieszczeń konferencyjnych, wynagrodzenie dla wykładowców, 
wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, 

c) dostawy lub zakup sprzętu oraz aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z niezbędnymi 
elementami uzupełniającymi, w tym sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, 
służącym do prowadzenia prac badawczo – pomiarowych, kontrolnych lub analiz oraz 
opracowania wyników badań w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów, 

d) przygotowanie raportów, analiz, ocen, opracowań bądź publikacji z zakresu 
międzynarodowego przemieszczania odpadów, 

e) zebranie, gromadzenie, transport i unieszkodliwienie substancji kontrolowanych. 

7. Formy i warunki udzielania dofinansowania  

7.1 Formy dofinansowania 
Przekazanie środków finansowych na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego 
do spraw środowiska w celu dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe. 

7.2  Intensywność dofinansowania  
Do 100% kosztów kwalifikowanych. 

7.3  Warunki dofinansowania 
1) sposób przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym określa rozporządzenie 

Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
a w zakresie tam nieuregulowanym, stosuje się odpowiednio Zasady udzielania dofinansowania 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z wyłączeniem 
§2 ust. 3 pkt 1 oraz kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

2) realizacja zadania nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku;  
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3) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie 
z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. 

7.4 Beneficjenci  
Organy administracji publicznej, w tym Główny Inspektor Ochrony Środowiska. 

7.5 Rodzaje zadań 
1) gospodarowanie odpadami pochodzącymi z nielegalnego obrotu w przypadkach, o których 

mowa w art. 23-25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1); 

2) szkolenie organów administracji publicznej wykonujących obowiązki Rzeczypospolitej Polskiej 
związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów; 

3) zakup sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w pkt. 2; 
4) przygotowanie raportów, analiz, ocen, opracowań lub publikacji z zakresu międzynarodowego 

przemieszczania odpadów; 
5) unieszkodliwienie substancji kontrolowanej w trybie określonym w ustawie  

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21, z późn. zm.). 
 

8. Szczegółowe kryteria wyboru zadań 

KRYTERIA DOSTĘPU 

 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru   

2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie   

3. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie 
wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane 
załączniki 

  

4. 
Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w programie 
priorytetowym 

  

5. 
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz 
NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów 

  

6. Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW      

7. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym   

8. Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku   

9. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne 
z programem priorytetowym 

  

10. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna  
z programem priorytetowym 

  

 
KRYTERIA JAKOŚCIOWE PUNKTOWE 

  

Lp.  NAZWA KRYTERIUM 
ILOŚĆ 

PUNKTÓW 
WAGA WYNIK 

OCENY 

I. ZASADNOŚĆ REALIZACJI ZADANIA 

1. 

Ocena planowanego efektu ekologicznego – wpływ na 
realizację wskaźników programu priorytetowego, pod 
warunkiem  wiarygodności założeń i danych  oraz 
możliwości jego osiągnięcia 

0 pkt 
3 pkt 
5 pkt 

4 max 20 pkt 
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Zasady oceny: 
0 pkt - założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, nie są wiarygodne i nie wskazują 
na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego 
3 pkt -część założeń i danych, będących podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, jest wiarygodna  
i wskazuje na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego 
5 pkt - założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na 
możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 

Suma punktów w obszarze I 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do 
uzyskania punktów) 

max 20 pkt 

II. WYKONALNOŚĆ ZADANIA 

1. Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania 
0 pkt 
3 pkt 
5 pkt 

4 max 20 pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt - brak uzasadnienia doboru działań służących osiągnięciu celu 
3 pkt  - w sposób ogólny uzasadniono  dobór działań służących osiągnięciu celu 
5 pkt -  szczegółowo uzasadniono przyjęte rozwiązania  
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku 

2. 
Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania (w 
tym: realistyczny harmonogram rzeczowo-finansowy) 

0 pkt 
3 pkt 
5 pkt 

4 max 20 pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt - przyjęte rozwiązania nie gwarantują osiągnięcia zakładanych celów 
3 pkt - przyjęte rozwiązania stwarzają ryzyko w zakresie sprawnego osiągnięcia zakładanych celów  
(np. zaproponowane terminy realizacji przedsięwzięcia wymagają korekty) 
5 pkt - przyjęte rozwiązania  zapewniają osiągnięcie zakładanych celów 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 

Suma punktów w obszarze II 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do 
uzyskania punktów) 

max 40 pkt 

III EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA 

1. 
Ocena niezbędności zakresu zadania dla osiągnięcia 
efektu ekologicznego 

0 pkt 
3 pkt 
5 pkt 

4 max 20 pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt - przedstawione działania nie są niezbędne do osiągnięcia założonego efektu ekologicznego 
3 pkt - część przedstawionych działań nie jest niezbędna do osiągnięcia założonego efektu ekologicznego 
5 pkt - przedstawione działania są niezbędne do osiągnięcia założonego efektu ekologicznego 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 

2. 
Ocena wysokości  kosztów pod warunkiem 
zaakceptowania ich kwalifikowalności w poszczególnych 
kategoriach 

0 pkt 
3 pkt 
5 pkt 

4 max 20 pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt  
- zaproponowane koszty kwalifikowane zadania nie są zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowanych programu 

priorytetowego lub 
- brak kalkulacji ceny bądź ocena jej poprawności jest negatywna 
3 pkt  
- zaproponowane koszty kwalifikowane zadania można częściowo uznać za zgodne z katalogiem kosztów 

kwalifikowanych programu priorytetowego (konieczna korekta) lub 
- kalkulacja ceny zawiera analizę porównawczą ale ocena jej poprawności jest akceptowalna z uwagami 
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KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

I. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ   

1. Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej   

Zasady oceny: 
Ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z 
warunkami określonymi we właściwym programie pomocowym. 
Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku. 

9. Postanowienia dodatkowe 

Do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz „Kryteria wyboru 
przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej”. 

 
  

5 pkt  
- zaproponowane koszty kwalifikowane zadania są zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowanych programu 

priorytetowego i 
- kalkulacja ceny została przygotowana rzetelnie, w oparciu o analizę ofert rynkowych, dotychczas 

realizowanych prac (analiza porównawcza) i ocena jej poprawności jest akceptowalna bez uwag 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 

Suma punktów w obszarze III 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do 
uzyskania punktów) 

max 40 pkt 

Suma punktów z oceny w obszarach I-III 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny przedsięwzięcia wynosi 60 punktów) 

max 100 
pkt 

Ocena łączna – suma punktów z poszczególnych obszarów tematycznych  
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Część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 

4. Okres wdrażania  

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r.; 
2) środki wydatkowane będą do 2023 r.  

5. Terminy i sposób składania wniosków 

Nabór wniosków odbywa się w trybie naboru ciągłego. 
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu 
o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW. 

6. Koszty kwalifikowane  

1) okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2014 r. do 31.12.2023 r., w którym to poniesione koszty 
mogą być uznane za kwalifikowane;  

2) koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, z 
zastrzeżeniem, że zakres kosztów kwalifikowanych (co do rodzaju) jest zgodny z właściwymi 
wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych w ramach PO IiŚ „Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, ale nie stosuje 
się limitów dla poszczególnych kategorii lub grup wydatków, a VAT traktowany jest jako koszt 
kwalifikowany tylko w sytuacji gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta i 
beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w 
jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. . 

7. Formy i warunki udzielania dofinansowania  

7.1 Formy dofinansowania 
1) pożyczka;  
2) pożyczka na zachowanie płynności finansowej. 

7.2  Intensywność dofinansowania  
1)  dla przedsięwzięć inwestycyjnych maksymalna wartość pożyczki inwestycyjnej nie może być 

większa niż różnica między wysokością kosztów całkowitych projektu a kwotą dofinansowania 
ze środków Funduszu Spójności - z zastrzeżeniem zasad kwalifikowalności kosztów jak wyżej; 

2)  dla przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie pożyczki na zachowanie płynności finansowej 
wartość pożyczki nie może być większa niż maksymalna kwota niewypłaconych środków 
z Funduszu Spójności wynikających z umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ.  

7.3  Warunki dofinansowania 
1) dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej: 

a) oprocentowanie WIBOR 3M nie mniej niż 2% (w skali roku).  Odsetki z tytułu oprocentowania 
spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału 
kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę 
środków, 

b) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat 
kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 12 
miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, 

c) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. W 
uzasadnionych przypadkach wynikających z analizy sytuacji finansowej Wnioskodawcy oraz 
przedsięwzięcia, okres finansowania może ulec wydłużeniu do 25 lat. Okres finansowania 
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jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej 
spłaty ostatniej raty kapitałowej, 

d) warunkiem przyznania dofinansowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie 
przedsięwzięcia w ramach PO IiŚ, 

e) pożyczka nie podlega umorzeniu, 
f) w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z 

regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej; 
2) dofinansowanie w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej: 

a) oprocentowanie WIBOR 3M + 50 pb nie mniej niż 2% (w skali roku).  Odsetki z tytułu 
oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec 
kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą 
transzę środków, 

b) maksymalna kwota pożyczki wynosi do 20% kwoty przyznanego dofinansowania ze środków 
POIiŚ z zastrzeżeniem pkt. 7.2 ppkt. 2), 

c) okres finansowania: pożyczka nie może być udzielona na okres dłuższy niż 1 rok od daty 
zakończenia realizacji projektu z zastrzeżeniem punktu d) i e),  

d) w przypadku, gdy w okresie 1 roku od daty zakończenia realizacji projektu nie nastąpił wpływ 
środków z Funduszu Spójności na rachunek Beneficjenta, okres finansowania na wniosek 
Beneficjenta może zostać wydłużony o kolejny rok, 

e) Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej kwoty pożyczki w wysokości 
odpowiadającej otrzymanym na rachunek projektu środkom POIiŚ wraz z należnymi 
odsetkami w terminie 7 dni od wpływu na rachunek projektu środków POIiŚ, a w przypadku 
braku wpływu tych środków nie dłużej niż do końca okresu finansowania, 

f) warunkiem przyznania dofinansowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie 
przedsięwzięcia w ramach POIiŚ. 

7.4 Beneficjenci  
1) beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach realizacji 

przedsięwzięć w działaniu 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi; 
2) podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt. 1) do ponoszenia wydatków 

kwalifikowanych. 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 
Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi. 
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8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

KRYTERIA DOSTĘPU 

 

Lp. Nazwa kryterium TAK NIE 

1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru   

2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie   

3. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie 
wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane 
załączniki 

  

4. 
Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w programie 
priorytetowym 

  

5. 

W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział 
Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy o dofinansowanie – za wyjątkiem 
rozwiązania za porozumieniem stron – z przyczyn leżących po stronie 
Wnioskodawcy 

  

6. 
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz 
NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów 

  

7. Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW   

8. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym   

9. Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku   

10. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne 
z programem priorytetowym 

  

11. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna  
z programem priorytetowym 

  

12. 
Wniosek o dofinansowanie ze środków PO IiŚ 2014-2020 został pozytywnie 
zweryfikowany tzn. został umieszczony na liście projektów wybranych do 
dofinansowania w ramach naboru konkursowego POIiŚ 
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KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE 

9. Postanowienia dodatkowe 

Do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz „Kryteria wyboru 
przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej”. 

 

 

Lp. Nazwa kryterium TAK NIE 

I. Ocena finansowa 

1. Analiza bieżącej sytuacji finansowej Wnioskodawcy    

Zasady oceny: 
Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych 
przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku  
o dofinansowanie. 
Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny wynika, iż Wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji 
finansowej. 

Negatywna ocena kryterium nie powoduje odrzucenia wniosku o ile ocena kryterium nr 2 jest pozytywna. 

2. 
Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy  
 – w tym analiza wykonalności i trwałości finansowej 

  

Zasady oceny: 
Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych 
przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku  
o dofinansowanie. Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny prognozowanej sytuacji finansowej 
Wnioskodawcy wynika, iż nie znajduje się on w złej sytuacji finansowej i jest w stanie zapewnić wykonalność  
i trwałość finansową oraz zbilansowanie źródeł finansowania projektu. 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny kryterium nr 1 

II. Ocena dopuszczalności pomocy publicznej (o ile dotyczy) 

1. 
Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy 
publicznej 

 
 

Zasady oceny: 
Ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami 
określonymi we właściwych przepisach o pomocy publicznej  
Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 


