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Główny cel RPO WiM: 
 

Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości  

powiązań sieciowych.  
 

Powyższy cel osiągany jest poprzez realizację działań w ramach 

siedmiu osi priorytetowych:  
 

1. Przedsiębiorczość, 

2. Turystyka, 

3. Infrastruktura społeczna, 

4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, 

5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, 

6. Środowisko przyrodnicze, 

7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, 

8. Pomoc techniczna. 
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Jednostki wdrażające RPO WiM: 
 

 

 

 

IZ 
 

Departament 

Zarządzania 

Programami Rozwoju 

Regionalnego 
 

Osie priorytetowe: 

 

• Przedsiębiorczość, 

• Turystyka, 

• Infrastruktura społeczna, 

• Rozwój, restrukturyzacja  

i rewitalizacja miast, 

• Infrastruktura transportowa 

regionalna i lokalna, 

• Infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego. 

 

 

 

 

 

IP 
 

Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 

Środowiska  

i Gospodarki Wodnej 

w Olsztynie  
 

 
 

Oś priorytetowa: 

 

• Środowisko przyrodnicze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP II 
 

Warmińsko-Mazurska 

Agencja Rozwoju  

Regionalnego S.A. 

w Olsztynie 
 

Poddziałania w ramach Osi priorytetowej 

Przedsiębiorczość: 
 

• 1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów 

i procesów przyjaznych dla środowiska, 

• 1.1.6  Wsparcie na nowe inwestycje dla 

dużych przedsiębiorstw, 

• 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla 

mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP 

w zakresie innowacji i nowych technologii, 

• 1.1.8  Wsparcie przedsięwzięć 

przemysłowo-naukowych, 

• 1.1.9  Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 
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Procedura wyboru projektów 
 

 

Ocena formalna 

Ocena merytoryczna 

Wybór projektów 

przez Zarząd WWM 
1.Ocena strategiczna, 

2.Wybór projektów do dofinansowania. 

Pracownicy Departamentu 

ZPRR 

zgodnie z zasadą  

„dwóch par oczu” 

 

Zespół Ekspertów 
 

w ramach prac  

Komisji Oceny Projektów 

 

Zarząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego 
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Ocena formalna (1) 
 

Kompletność załączników 
 

Załącznik 2a – Formularz do wniosku o dofinansowanie  w zakresie 

OOŚ (Załącznik 1a z Wytycznych MRR) 
 

•Czy dołączono formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ 

wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania ww. formularza? 

 

•Czy dołączono wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z Instrukcją 

wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ? 

 

•Czy Formularz dotyczy właściwego projektu? 

 

•Czy dołączono dokumenty dotyczące przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy)? 
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Ocena formalna (2) 
 

Materiały pomocnicze, m.in.: prezentacja, lista dokumentów 

środowiskowych,  lista przedsięwzięć (podział: I, II grupa) 
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Ocena formalna (3) 
 

Materiały pomocnicze, m.in.: prezentacja, lista dokumentów 

środowiskowych,  lista przedsięwzięć (podział: I, II grupa) 
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Ocena formalna (4) 
 

Kompletność załączników 

 

Załącznik 2b – Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za 

monitorowanie obszarów Natura 2000 (Załącznik 1b z Wytycznych 

MRR) 

 

•Czy dołączono Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za 

monitorowanie obszarów Natura 2000? 

 

•Czy Zaświadczenie zostało wydane przez uprawniony organ? 

 

•Czy Zaświadczenie dotyczy właściwego projektu? 

 

•Czy dołączono mapę dotycząca obszarów Natura 2000 opatrzoną 

pieczątką RDOŚ? 
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Ocena formalna (5) 
 

Spójność wniosku o dofinansowanie oraz załączników 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2a 

Formularz OOŚ 

Załącznik nr 1 

Studium 

Wykonalności 

Załącznik nr 4 

Pozwolenie na 

budowę/zgłoszenie 

budowy 

Załącznik nr 5 

Dokumentacja 

techniczna 

Załącznik nr 6 

Oświadczenie o prawie do 

dysponowania 

nieruchomością na cele 

budowlane 

Załącznik nr 2b 

Zaświadczenie 

Natura 2000 

Załącznik nr 3 

Decyzja o warunkach 

zabudowy; decyzja o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu 

publicznego; wypis i wyrys z 

mpzp; decyzja o lokalizacji 

drogi Wniosek 

 o dofinansowanie 
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Ocena merytoryczna (1) 

 
Dokonywana przez Komisję Oceny Projektów (KOP), w skład której 

wchodzą: 
 

•Ekspert z określonej dziedziny, 

•Ekspert z zakresu budownictwa (projekty infrastrukturalne), 

•Ekspert  z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej, 

•Ekspert środowiskowy. 
 

 

Ocena merytoryczna jest oceną dwustopniową: 

 

1. Ocena zerojedynkowa, 

2. Ocena punktowa. 
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Ocena merytoryczna „0-1”(2) 
 

Kryteria merytoryczne zerojedynkowe: 

 
 

 

 

 

 

 

1. Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.  Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

3. Wykonalność techniczna i zasadność zaproponowanych rozwiązań 

technologicznych  

1 1 0 1 1 1 1 1 1 

4. Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

5. Poprawność wskaźników i ich wpływ na realizację celów programu 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

6.Projekt jest zgodny z horyzontalnymi politykami wspólnoty 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

7. Projekt jest zgodny z zapisami Rozporządzeń MRR dot. pomocy 

publicznej 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 

8. Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie  

z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 

 

Projekt przechodzi do oceny merytorycznej punktowej 
- - - - - - - - + 
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Ocena merytoryczna „0-1” (3) 
 

Kryterium: 

„Projekt jest zgodny z horyzontalnymi politykami wspólnoty: 

równości mężczyzn i kobiet,  konkurencji oraz zamówień publicznych, 

społeczeństwa informacyjnego, zrównoważonego rozwoju”. 
 

 

 

 

 

 

Czy projekt realizuje swoje cele zgodnie ze 

wszystkimi aspektami gospodarczymi, 

społecznymi, środowiskowymi? Czy zajmuje się 

kwestiami: zmian klimatycznych, czystej energii, 

zrównoważonego transportu, zabezpieczaniem  i 

zarządzaniem zasobami naturalnymi, publicznym 

zdrowiem, wykluczeniem społecznym, 

demografią…? 
 

Czy projekt nie spowoduje nienaprawialnych szkód 

lub też nie będzie  miał negatywnego wpływu  na 

środowisko regionu? 
 

Czy projekt nie będzie miał niekorzystnego wpływu 

na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 

2000 i inne o znaczeniu krajowym? 

Projekt należy odrzucić, jeżeli: 
 

• nie spełnia wymogów Listy 

sprawdzającej w zakresie 

dokumentacji OOŚ/Natura 2000 

(lista z Wytycznych MRR),  

•w pewnym zakresie będzie miał 

niekorzystny wpływ, a nie 

uwzględniono zasady 

„zanieczyszczający płaci”, 

•będzie miał niekorzystny wpływ, a 

nie zaproponowano minimalizacji 

wpływu na środowisko 



13 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie                                                                             

Ocena merytoryczna punktowa (4) 
 

Kryterium: 
 

„Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych” 
 

Kryterium punktuje konkretne rozwiązania  z zakresu polityk 

horyzontalnych. Z zakresu ochrony środowiska, np.: 
 

•efektywne wykorzystanie energii poprzez OZE, 

•zastosowanie energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, 

•zastosowanie technologii minimalizujących niekorzystne oddziaływanie na 

środowisko innych niż wymienione powyżej, 

•rozwiązania poprawiające wykorzystanie energii elektrycznej przez pojazdy 

szynowe (zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska), 

•podczyszczanie ścieków deszczowych i oczyszczanie ścieków z odladzania 

samolotów, 

•utrzymanie poziomów promieniowania elektromagnetycznego z urządzeń radio-

nawigacyjnych w granicach norm środowiskowych, 

•zapewnienie w budowie portów infrastruktury zapewniającej odbiór ścieków, 

odpadów komunalnych, bezpieczne tankowanie paliwa…..  
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Konkursy ogłoszone w 2008 r. objęte zostają odrębną procedurą 
 

1.Beneficjenci do wniosku o dofinansowanie dołączają Oświadczenie  

o zobowiązaniu się do przeprowadzenia procedury OOŚ zgodnie z 

dyrektywami: 85/337/EWG, 92/43/EWG, 79/409/EWG, 2001/42/WE. 
 

2. Do czasu wejścia w życie nowych przepisów z zakresu OOŚ, IOK nie 

wymaga  dokumentów środowiskowych.  Beneficjent zostanie poproszony 

przez IOK o dostarczenie właściwych dokumentów w odpowiednim 

terminie.  

 

 

Początki oceny środowiskowej (1) 
 

 

 

 

 

 

 

08.04.2008 r. komunikat 

MRR o niestosowaniu 

od 24.04.2008 r. 

Wytycznych MRR z dnia 

23.11.2007 r.  

03.06.2008 r. Wytyczne  

MRR w zakresie 

postępowania w sprawie 

OOŚ dla przedsięwzięć 

współfinansowanych z 

krajowych lub regionalnych 

programów operacyjnych 

15.11.2008 r. Ustawa  

z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu 

informacji o 

środowisku…. 

(ustawa OOŚ) 
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Początki oceny środowiskowej (2) 
 

Konkursy ogłoszone w 2008 r.   
 
 

3. Dokumenty środowiskowe nie podlegają ocenie formalnej. W pismach 

dotyczących uchybień formalnych Beneficjent  jest informowany o konieczności 

zapoznania się z Wytycznymi MRR z dnia 03.06.2008 r.  
 

 

 

 

4. Ocena merytoryczna „0-1” zostaje podzielona na 2 etapy: 
 

• I etap -  oceny wniosku dokonują: ekspert z zakresu analizy finansowej  

i ekonomicznej oraz ekspert dziedzinowy; 

• II etap – oceny wniosku dokonuje ekspert środowiskowy (Załącznik 2a, Załącznik 

2b, komplet dokumentacji z postępowania OOŚ - jeżeli była wymagana). 
 

5. Projekt zostaje poddany dalszym ocenom  

(merytorycznej punktowej, strategicznej …). 
   

 

 

 

warsztaty dla Beneficjentów  

przeprowadzone przez niezależnego 

Eksperta – konsultacja dokumentów  

ocena prowadzona w oparciu  

o zapisy wytycznych MRR, brak 

szczegółowych list sprawdzających 

prawidłowość postępowania OOŚ 
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Początki oceny środowiskowej (3) 
 

Weryfikacja wniosku oraz dokumentacji środowiskowej: 
 

•Identyfikacja obowiązku/braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ 

(kwalifikacja przedsięwzięcia: dyrektywa 85/337/EWG, rozporządzenie 

OOŚ), 

•Poprawność przeprowadzenia postępowania OOŚ (współdziałanie 

właściwych organów administracji, zawartość KIP lub streszczenia raportu 

OOŚ/raportu OOŚ, treść postanowień, decyzji środowiskowej, 

postępowanie z udziałem społeczeństwa), 
 

•Oddziaływanie na obszary Natura 2000, 

•Oddziaływanie transgraniczne. 
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Problemy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemy Środki zaradcze 

przedsięwzięcia uznane za szczególnie trudne do 

zinterpretowania – przedsięwzięcia inwestycyjne na 

obszarach miejskich 

 problemy z rozstrzygnięciem czy projekt wchodzi 

w zakres aneksu II dyrektywy 85/337/EWG, 

odpowiednia procedura administracyjna, 

właściwa dokumentacja środowiskowa.  

 szkolenia dla Beneficjentów, 

 szkolenia dla organów właściwych do 

przeprowadzenia postępowania OOŚ, 

 pomocne w rozwiązaniu problemu były Zalecenia 

MRR i GDOŚ dot. urban development projects,  

a następnie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących  znacząco oddziaływać na środowisko. 

realizacja projektów drogowych  

problemy z przedłużającymi się procedurami 

administracyjnymi 

 konieczność uzupełnienia raportów OOŚ  

i wykonania szczegółowych inwentaryzacji , 

 protesty organizacji ekologicznych związane  

z wycinką drzew. 

 stały  kontakt z Beneficjentami, 

 spotkania z przedstawicielami RDOŚ, GDOŚ,  

w trakcie których opracowywano strategię mającą 

na celu skuteczne rozwiązanie problemów. 

 

 

 niska jakość dokumentacji z postępowania OOŚ, 

m.in. streszczeń w języku niespecjalistycznym 

raportów OOŚ, decyzji środowiskowej, 

postanowień, 

 nieścisłości pomiędzy decyzją środowiskową  

a pozwoleniem na budowę. 

 szkolenia dla Beneficjentów/organów admin., 

 spotkania informacyjne przed ogłoszeniem 

konkursu, 

 pomocne w rozwiązaniu problemu były Wytyczne 

MRR z 2008 r. i 2009 r., a  następnie podręczniki 

GDOŚ dot. postępowania OOŚ. 
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Problemy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemy Środki zaradcze 

dzielenie przedsięwzięć powiązanych 

technologicznie 

 zarzuty UKS dot. inwestycji polegającej na 

budowie sieci kanalizacyjnej w różnych częściach 

gminy 

 

 wyjaśnienia IP dot. powiązań funkcjonalnych 

inwestycji, poddaniu screeningowi i ocenie 

(zgodnie z obowiązującymi przepisami) wszystkich 

przedsięwzięć wchodzących w skład projektu, 

 pomocne w rozwiązaniu problemu było pismo 

MRR do MF (pismo z dnia 14.10.2011 r. ). 

kwalifikowanie przedsięwzięć i różnice pomiędzy 

dyrektywą 85/337/EWG, a Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać 

na środowisko  (progi) 

 np. biogazownie rolnicze o mocy 0,499 MW → 

przedsięwzięcia podprogowe → w ocenie IP 

istnieje konieczność uzyskania decyzji 

środowiskowej 

 kwalifikowanie przedsięwzięć w oparciu  

o obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących  znacząco oddziaływać na środowisko  
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www.rpo.warmia.mazury.pl  

e-mail: prr@warmia.mazury.pl 
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