
Weryfikacja i ocena dokumentacji środowiskowej złożonej 
przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Olsztyn, 17 kwietnia 2019 r.
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Weryfikacja dokumentacji środowiskowej przeprowadzana jest:

na etapie oceny warunków formalnych - pracownicy Departamentu

EFRR;

na etapie oceny merytorycznej – członkowie KOP – Eksperci

środowiskowi.
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Ocena warunków formalnych  - przeprowadzana przez pracowników Departamentu EFRR

Zał. nr 2.1 Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko:

Czy dołączono formularz/ formularze do wniosku o dofinansowanie w zakresie

OOŚ?

Czy dołączono dokumenty wskazane w formularzu/ formularzach do wniosku

o dofinansowanie w zakresie OOŚ z postępowania OOŚ (jeżeli dotyczy)?
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Ocena warunków formalnych  - przeprowadzana przez pracowników Departamentu EFRR

Zał. nr 2.2 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów

Natura 2000:

 Czy Zaświadczenie zostało wydane przez uprawniony organ?

 Czy dołączono mapę dotycząca obszarów Natura 2000 opatrzoną pieczątką

RDOŚ?

Z obowiązku przedkładania Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wyłączeni zostali 

Wnioskodawcy realizujący następujące zamierzenia inwestycyjne:

projekty nieinfrastrukturalne,

przedsięwzięcia, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 w ramach decyzji środowiskowej,

przedsięwzięcia, dla których przeprowadzona została ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 w myśl art. 98 ustawy OOŚ, 

kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne na budynkach,

powietrzne pompy ciepła,

prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach,

oraz następujące przedsięwzięcia położone poza obszarami Natura 2000:

wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków,

przebudowy obiektów mieszczących się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowa, przebudowa układu 

wewnętrznego pomieszczeń itp.),

energooszczędne oświetlenia ulic i dróg,

obiekty małej architektury i zagospodarowania  terenów zielonych,

termomodernizacja budynków nie dotyczy zakupu sprzętu/maszyn/linii technologicznych wymienionych w § 2 lub 3 rozporządzenia 

OOŚ
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Ocena warunków formalnych  - przeprowadzana przez pracowników Departamentu EFRR

Zał. nr 2.3 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę
wodną:
Czy dołączono deklarację właściwego organu odpowiedzialnego
za gospodarkę wodną?

Z obowiązku przedkładania Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną zwolnieni zostali Wnioskodawcy

realizujący następujące zamierzenia inwestycyjne

projekty nieinfrastrukturalne,

nie dotyczy zakupu sprzętu/maszyn/linii technologicznych wymienionych w § 2 lub 3 rozporządzenia OOŚ

przedsięwzięcia, które uzyskały decyzję środowiskową, w treści której znajdują się wnioski z przeprowadzonej analizy oddziaływania 

inwestycji na jednolite części wód (JCW),

kable teletechniczne instalowane na istniejących słupach,

ścieżki rowerowe,

montaż anten, nadajników i odbiorników na istniejących obiektach budowlanych,

termomodernizacja budynków,

kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne na budynkach, powietrzne pompy ciepła,

wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz remont obiektów budowlanych 

innych niż kategorie VII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXX z załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków,

prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach,

przebudowa obiektów innych niż ww. kategorie, mieszcząca się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowa, 

przebudowa układu wewnętrznego pomieszczeń itp.),

energooszczędne oświetlenia ulic i dróg,

obiekty małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych.
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ocena merytoryczna – członkowie KOP – Eksperci środowiskowi

ocena warunków formalnych  - pracownicy Departamentu EFRR
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Ocena merytoryczna - przeprowadzana przez Ekspertów środowiskowych w ramach KOP

Kryterium merytoryczne ogólne (obligatoryjne) nr 4 „Zgodność projektu z politykami 

horyzontalnymi unii europejskiej – zrównoważony rozwój”

Pytania zawarte w liście sprawdzającej:

Czy projekt ma pozytywny lub neutralny wpływ na zasadę horyzontalną UE

zrównoważony rozwój?

Czy projekt jest przygotowany zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska,

w tym:

• z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko;

• z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

• z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

• z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne?
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Ocena merytoryczna - przeprowadzana przez Ekspertów środowiskowych w ramach KOP

Kryterium merytoryczne ogólne (obligatoryjne) nr 4 „Zgodność projektu z politykami 

horyzontalnymi unii europejskiej – zrównoważony rozwój”

Pytania zawarte w liście sprawdzającej:

Czy projekt spełnia wymogi Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie OOŚ dla

przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów

operacyjnych oraz Listy sprawdzającej w zakresie OOŚ?

Czy zidentyfikowano wszystkie możliwe do wdrożenia warianty inwestycyjne, które

można uznać za wykonalne pod względem środowiskowym (czy dokumentacja oceny

oddziaływania na środowisko lub sposób uzyskania odpowiednich decyzji składających

się na zezwolenie realizacji inwestycji został opisany)?

Czy projekt odnosi się i określa zdolność do reagowania i adaptacji do zmian klimatu

(w szczególności w obszarze zagrożenia powodziowego)?
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Ocena merytoryczna - przeprowadzana przez Ekspertów środowiskowych w ramach KOP

Eksperci dokonują oceny dokumentacji środowiskowej w oparciu o: 
 Kartę oceny kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych wyboru 

projektów;
 Listę sprawdzającą do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych 

i specyficznych;
 Listę sprawdzającą w zakresie ocen oddziaływania na środowisko;
 Kartę oceny kryteriów merytorycznych punktowych wyboru projektów.
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Ocena merytoryczna - przeprowadzana przez Ekspertów środowiskowych w ramach KOP

Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko,

przygotowana zgodnie ze wzorem wypracowanym przez GR ds. OOŚ,

została lekko zmodyfikowana.
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Ocena merytoryczna - przeprowadzana przez Ekspertów środowiskowych w ramach KOP

Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania

na środowisko:

Do wzoru wypracowanego na spotkaniu Grupy roboczej ds. OOŚ

dodano tabelę umożliwiającą przeprowadzenie oceny inwestycji

nieobjętych regulacjami dotyczącymi oceny oddziaływania

na środowisko oraz oceny oddziaływania na obszary Natura 2000

(inwestycji o charakterze nieinfrastrukturalnym/o charakterze

infrastrukturalnym niezaliczonym do grupy I, II lub III).

Pozostałe części Listy sprawdzającej (poza aktualizacją niektórych

zapisów) pozostały bez zmian.
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Ocena merytoryczna - przeprowadzana przez Ekspertów środowiskowych w ramach KOP

Eksperci dokonując oceny projektu pod kątem kryterium

„Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi unii europejskiej –

zrównoważony rozwój” weryfikują komplet dokumentacji

środowiskowej uzyskanej w trakcie postępowania w sprawie

wydania decyzji środowiskowej (jeśli dotyczy projektu).

O tym, jakie dokumenty środowiskowe należy dołączyć do wniosku

o dofinansowanie Wnioskodawcy są informowani w Instrukcji

wypełniania załączników.
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Ocena merytoryczna - przeprowadzana przez Ekspertów środowiskowych w ramach KOP
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Ocena merytoryczna - przeprowadzana przez Ekspertów środowiskowych w ramach KOP

Eksperci środowiskowi weryfikując wniosek o dofinansowanie

dokonują kwalifikacji inwestycji w oparciu o zapisy rozporządzenia

OOŚ.

W niektórych przypadkach, kwalifikując przedsięwzięcie,

nie zgadzają się z decyzją organu oraz stanowiskami organów

opiniujących:

projekty realizowane przez MŚP;

Wnioskodawcy lub organy wykazują brak konieczności uzyskania

decyzji środowiskowej, tymczasem inwestycja kwalifikuje się do

grupy przedsięwzięć (np. rozbudowa/przebudowa

przedsięwzięcia).
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Dziękuję za uwagę

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Biuro Projektów Rewitalizacja

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie
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