
 
Załącznik do Uchwały Nr 47/2017 
Komitetu Monitorującego Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020   
z dnia 27 października 2017 r. 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

Działanie 4.2 Infrastruktura kolejowa 
Typ projektu: Budowa i przebudowa terminali przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T 

 
Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne  
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem 
sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

Lp. Nazwa kryterium 
Opis kryterium 

Ocena
1
 

Definicja kryterium Możliwość dokonania korekty
2
 

1.  Umożliwienie 
przeładunku 
intermodalnych 
jednostek 
transportowych 

Wymogi kryterium: 
Czy w wyniku realizacji projektu 
powstanie/zostanie przebudowany 
intermodalny terminal przeładunkowy – obiekt 
przestrzenny z właściwą mu organizacją 
i infrastrukturą umożliwiającą przeładunek 
intermodalnych jednostek transportowych: 
kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep 
samochodowych pomiędzy środkami 
transportu kolejowego i drogowego, oraz 
wykonywanie operacji na tych jednostkach 
w związku z ich składowaniem i użytkowaniem? 

Brak możliwości korekty. 
 
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku  
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu. 

TAK/NIE 

2.  Zdiagnozowane 
zapotrzebowanie na 

Wymogi kryterium: 
Czy z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę 

Brak możliwości korekty. 
 

TAK/NIE 

                                                           
1
 W przypadku możliwości wprowadzenia jednorazowej korekty, wnioski, które nie zostaną poprawione lub uzupełnione zgodnie z wezwaniem do uzupełnienia lub 

poprawy, podlegają odrzuceniu. 
2
 Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020. 



 
 

projekt* 
 

analizy wynika, że rezultaty przedmiotowej 
inwestycji odpowiadają prognozowanemu 
popytowi, w tym czy wykazano wpływ 
inwestycji na otoczenie społeczno-
gospodarcze? 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 

3.  Termin realizacji projektu 
 

Wymogi kryterium:  
Czy okres realizacji projektu nie przekracza 24 
miesięcy? 

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku  
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu. 
 
Możliwość odstępstwa od kryterium na etapie realizacji projektu 
może wynikać z: 

- braku wyłonienia wykonawców/dostawców z przyczyn 
niezależnych od Beneficjenta, 

- innych zdarzeń losowych nie leżących po stronie 
Beneficjenta, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona i zaakceptowana 
przez IZ RPOWP. 

TAK/NIE 

4.  Odpowiednia jakość i 
kompleksowość 
planowanej 
infrastruktury* 

 

Wymogi kryterium:    

 Czy parametry techniczne tworzonej 
infrastruktury umożliwiają 
wykorzystanie produktów projektu 
zgodnie z ich przeznaczeniem 
(założenia techniczne i organizacyjne 
terminala przeładunkowego)?  

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku  
o dofinansowanie. 
 
Możliwość odstępstwa w trakcie realizacji projektu oraz w okresie 
trwałości może wynikać ze: 

 zmiany rodzaju nabytych środków trwałych/wartości 
niematerialnych i prawnych, w tym ich parametrów 
technicznych, 

 zmiany technicznej i/lub technologicznej w stosunku do 
założeń przyjętych we wniosku o dofinansowanie, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona i zaakceptowana 
przez IZ RPOWP.  
 
Spełnienie kryterium weryfikowane jest od złożenia wniosku  
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu. 

TAK/NIE 

 Czy w przypadku projektu, w którym na 
terenie przeznaczonym pod inwestycję 
zdiagnozowano występowanie 
przeszkód mogących wpłynąć na 
zagrożenie realizacji celów projektu (w 
tym np. infrastruktura podziemna 
biegnąca przez teren, zagrożenie 

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie uzupełnienia 
brakujących zapisów w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej z 
jednoczesnym zachowaniem niezmienionego zakresu rzeczowego 
projektu. 
 
Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 



 
 

powodziowe, zagrożenie obsunięć 
terenu, duże różnice poziomu terenu, 
linia energetyczna napowietrzna itp.), 
przedstawiono sposób ich usunięcia 
i/lub udowodniono brak negatywnego 
wpływu na atrakcyjność terminalu 
przeładunkowego (jeśli dotyczy)? 

 

5.  Odporność na zmiany 
klimatu (jeśli dotyczy) 

Wymogi kryterium: 
Czy w projekcie przewidziano rozwiązania 
techniczne i technologiczne, które uwzględniają 
potrzeby zapewnienia trwałości – odporności – 
na skutki zmiany klimatu (np. ekstremalne 
temperatury, burze, powodzie, osunięcia ziemi 
czy inne niekorzystne zdarzenia, skutkujące 
uszkodzeniem lub zniszczeniem infrastruktury 
wytworzonej w wyniku realizacji projektu)? 
 
Ocenie podlega, czy tam gdzie ma to 
uzasadnienie, zastosowano rozwiązania 
zwiększające odporność infrastruktury w 
przypadku nasilonej częstotliwości 
występowania ekstremalnych zjawisk 
pogodowych lub też rozwiązania ograniczające 
ryzyko wpływu tego typu zjawisk na 
zachowanie stabilności i trwałości projektu. 
Rozwiązania te powinny dotyczyć zarówno 
etapu realizacji przedsięwzięcia, jak też 
dalszego utrzymania wybudowanej 
infrastruktury. 

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie uzupełnienia 
brakujących zapisów w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej  
z jednoczesnym zachowaniem niezmienionego zakresu rzeczowego 
projektu. 
 
Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 

 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (Kryteria różnicujące) – warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami punktowymi jest spełnienie wszystkich kryteriów 
merytorycznych dopuszczających. 

Lp. Nazwa kryterium 
Opis kryterium Maksymalna 

liczba punktów Definicja kryterium Możliwość dokonania korekty
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3
 Jw. 



 
 

1.  Zdolność 
przeładunkowa* 

Ocena kryterium: 

Oceniający sprawdza potencjalną wysokość zdolności przeładunkowej po 
zakończeniu realizacji inwestycji. Kryterium promuje projekty, dzięki którym 
możliwe jest zwiększenie zdolności przeładunkowej terminali w stosunku do 
wariantu bezinwestycyjnego. Ocenie podlega realność przyjętych założeń przy 
uwzględnieniu proponowanych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych. 

 

Punktacja: 

Powyżej 50 000 TEU/rok - 20 pkt; 

Powyżej 10 000 TEU/rok do 50 000 TEU/rok włącznie – 15 pkt; 

Powyżej 5 000 TEU/rok do 10 000 TEU/rok włącznie – 10 pkt; 

Do 5 000 TEU/rok włącznie – 0 pkt. 

 

Warunkiem przyznania punktów jest potwierdzenie wykonalności technicznej 
oraz wybór adekwatnego wskaźnika do monitorowania.  

Możliwość korekt w zakresie 
uzupełnienia wskaźnika we 
wniosku/skorygowania jego wartości 
docelowej do poziomu uzasadnionego 
zapisami dokumentacji aplikacyjnej oraz 
wyjaśnieniami na etapie oceny projektu.  
 
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia wniosku o 
dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 
 
Możliwość odstępstwa od założonych 
wartości docelowych i terminu ich 
osiągnięcia w trakcie realizacji projektu 
oraz w okresie trwałości może wynikać z: 

 wystąpienia siły wyższej nie 
leżącej po stronie Beneficjenta,  

przy czym każda zmiana powinna być 
uzasadniona i zaakceptowana przez IZ 
RPOWP.  

W innym przypadku, współfinansowanie 
UE będzie podlegało pomniejszeniu 
proporcjonalnie do nieosiągniętej 
wartości docelowej wskaźnika/celów 
projektu w sposób określony w Umowie 
o dofinansowanie projektu 
obowiązującej na moment realizacji 
projektu. 

20 

2.  Gotowość 
projektu do 

realizacji 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlega stan gotowości projektu do realizacji, w tym: 

 dysponowanie pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót 
budowlanych – 10 pkt; 

 brak – 0 pkt. 

Dodatkowe punkty za: 

 rozpoczęcie odpowiedniej procedury wyłonienia wykonawcy – 5 pkt. 

Punkty sumują się. Maksymalna liczba punktów to 15. 

Brak możliwości korekty. 
 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest 
na moment złożenia wniosku  
o dofinansowanie. 

15 



 
 

3.  Innowacyjność 
rozwiązań w 
przewozach 

intermodalnych* 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w projekcie, 
takich jak: 

1. systemy zarządzania i monitorowania ruchu (teleinformatyczne i 
telematyczne) związane z obsługą transportu intermodalnego, które 
przyczynią się do skrócenia czasu przeładunku towarów oraz 
zwiększenia przepustowości terminali intermodalnych. 

2. przeładunek materiałów/jednostek transportowych o nietypowych 
właściwościach/parametrach fizycznych, w szczególności ze względu 
na stan skupienia, niestandardowe gabaryty, bardzo duży tonaż, 
nietypowy kształt, wpływ na bezpieczeństwo otoczenia.  

Punktacja: 

 Projekt przewiduje zastosowanie obu rozwiązań – 20 pkt; 

 Projekt przewiduje zastosowanie wyłącznie pierwszego z rozwiązań – 
15 pkt; 

 Projekt przewiduje zastosowanie wyłącznie drugiego rozwiązania – 10 
pkt; 

 Projekt nie przewiduje zastosowania innowacyjnych rozwiązań – 0 
pkt. 

Brak możliwości korekty na etapie 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 
 
Spełnienie kryterium weryfikowane jest 
od złożenia wniosku o dofinansowanie 
do końca okresu trwałości projektu. 
 
Możliwość odstępstwa w trakcie 
realizacji projektu oraz w okresie 
trwałości może wynikać ze: 

 zmiany rodzaju nabytych 
środków trwałych/wartości 
niematerialnych i prawnych, w 
tym ich parametrów 
technicznych, 

 zmiany technicznej i/lub 
technologicznej w stosunku do 
założeń przyjętych we wniosku 
o dofinansowanie, 

przy czym każda zmiana powinna być 
uzasadniona i zaakceptowana przez IZ 
RPOWP.  
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4.  Lokalizacja 
projektu 

Ocena kryterium: 

Kryterium oceniane będzie na podstawie wykazanej dostępności do 
regionalnego systemu komunikacyjnego infrastruktury związanej z 
transportem intermodalnym objętej wsparciem w ramach projektu. 
Premiowana również będzie realizacja inwestycji na terenach 
poprzemysłowych i zdegradowanych oraz w pobliżu granicy oraz sieci TEN-T. 

Kryterium oceniane będzie w sposób następujący: 

 Projekt jest zlokalizowany na terenach 
poprzemysłowych/zdegradowanych – 5 pkt; 

 Projekt zlokalizowany w bezpośrednim otoczeniu towarowego 
przejścia granicznego Kuźnica Białostocka, Trakiszki – 5 pkt; 

 Projekt zlokalizowany w bezpośrednim otoczeniu towarowego 
przejścia granicznego Siemianówka, Czeremcha – 3 pkt; 

 W bezpośrednim otoczeniu planowanego terminala istnieje centrum 
logistyczne bądź rozpoczęto prace budowlane zmierzające do jego 
powstania – 5 pkt; 

Brak możliwości korekty. 
 
Spełnienie kryterium weryfikowane jest 
od złożenia wniosku o dofinansowanie 
do końca okresu trwałości projektu. 
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 Projekt nie jest zlokalizowany na w/w obszarach – 0 pkt. 

Poprzez bezpośrednie otoczenie należy rozumieć taką lokalizację, dla której 
rachunek ekonomiczny uzasadnia planowane położenie terminala w stosunku 
do przejścia granicznego/centrum logistycznego. 

Ponadto, priorytetowo traktowane będą projekty, które w najwyższym stopniu 
poprawiają łączność z siecią TEN-T (drogową i kolejową) – tj. projekt 
zlokalizowany jest w miejscu posiadającym bezpośrednie połączenie z siecią 
TEN-T – 10 pkt.  

 

Za spełnienie każdego z warunków punkty sumuje się. 

Maksymalna liczba punktów wynosi 25. 

5.  

Partnerstwo Ocena kryterium: 

W ramach kryterium przyznawane są preferencje dla projektów realizowanych 
w partnerstwie publiczno-prywatnym.  Podstawą oceny spełniania kryterium 
jest art. 34 ustawy z dnia 24 lipca 2017 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020. 
 
Punktacja: 

 projekt jest realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym – 10 
pkt; 

 projekt nie jest realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym – 0 
pkt. 

Brak możliwości korekty. 
 
Spełnienie kryterium weryfikowane jest 
od złożenia wniosku o dofinansowanie 
do końca okresu trwałości projektu. 

 

10 

6.  

Wkład własny Ocena kryterium: 
1 pkt za 1 p.p. podwyższenia wkładu własnego Wnioskodawcy w odniesieniu 
do minimalnego wymaganego wkładu (maksymalnie 10 pkt). 

Brak możliwości korekty. 
 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest 
na moment złożenia wniosku  
o dofinansowanie. 

10 

Razem:  100 
kryterium/pytanie cząstkowe do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych 
 
UWAGA: 
Dopuszczenie możliwości dokonania korekt na etapie oceny formalno-merytorycznej projektu w ramach danego kryterium może jednocześnie w sposób 
bezpośredni przełożyć się na informacje podlegające ocenie w ramach innych kryteriów wyboru projektów.  W związku z powyższym, Wnioskodawca 
zobowiązany jest do rzetelnego i starannego skorygowania pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej w niezbędnym zakresie wynikającym z wezwania IZ RPOWP 
do poprawy przy jednoczesnym wskazaniu zakresu wprowadzonych zmian w piśmie przewodnim. 


