
 
Załącznik do uchwały Nr 23/2015 

Komitetu Monitorującego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020   

z dnia 9 września 2015 r. 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  
 

Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb 
 
 
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.  Wielkość aglomeracji  Wymogi kryterium: 
Czy aglomeracja, w której będzie wykonywana inwestycja leży w aglomeracji w ramach 
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w przedziale 2-10 tys. 
RLM? 

TAK/NIE 

2.  Zgodność z krajowymi i lokalnymi 
strategiami w zakresie gospodarki 
ściekami* 
 

Wymogi kryterium: 
Czy inwestycja jest ujęta w Masterplanie dla wdrażania KPOŚK? (jeśli dotyczy) 
Czy inwestycja budowy kanalizacji rozproszonej, lokalnych lub indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków nie jest przewidziana w Lokalnej Strategii Rozwoju? (jeśli dotyczy) 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

3.  Kompleksowość projektu 

 
Wymogi kryterium: 
Czy projekt dotyczący budowy i modernizacji linii wodociągowej jest realizowany w ramach 
kompleksowych projektów gospodarki wodno-ściekowej? (jeśli dotyczy) 
Czy na terenie budowy i/lub modernizacji linii wodociągowej zapewniona jest sieć 
kanalizacyjna? (jeśli dotyczy) 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

4.  Zgodność projektu z dyrektywami w 
zakresie gospodarki ściekowej* 

Wymogi kryterium: 
Czy w aglomeracji zapewniono jakość oczyszczonych ścieków zgodną z wymogami zawartymi 

TAK/NIE 
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w załączniku do dyrektywy ściekowej (91/271/EWG), w tym również na terenach zabudowy 
rozproszonej? 

5.  Zagospodarowanie osadów 
ściekowych (jeśli dotyczy)* 
 

Wymogi kryterium: 
Czy zapewniono gospodarkę osadami ściekowym z uwzględnieniem hierarchii postępowania z 
osadami ściekowymi oraz lokalnymi możliwościami przyrodniczymi ustabilizowania osadów? 

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 

ilość 
punktów 

1.  Wyposażenia aglomeracji w sieć 
kanalizacją* 

Ocena kryterium: 
Ocenie podlega stopień wzrostu wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacyjną liczony jako 
stosunek liczby mieszkańców rzeczywistych podłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku 
realizacji inwestycji do RLM zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem/uchwałą  
15 pkt – od 95%  
10 pkt - poniżej 95% 
0 pkt – projekt nie dotyczy inwestycji w sieć kanalizacyjną 

15 

2.  Wyposażanie aglomeracji w sieć 
wodociągową oraz urządzenia 
poprawiające jakość wody pitnej* 
 

Ocena kryterium: 
Ocenie podlega stopień wzrostu wyposażenia  aglomeracji w sieć wodociągową liczony jako 
stosunek liczby mieszkańców rzeczywistych podłączonych do sieci wodociągowej w wyniku 
realizacji inwestycji do liczby RLM w aglomeracji 
10 pkt – od 95%  
5 pkt - poniżej 95% 
0 pkt – projekt nie dotyczy inwestycji w sieć wodociągową 
Dodatkowo 5 pkt w przypadku inwestycji polegających na poprawie jakości wody pitnej 

15 

3.  Priorytetowość inwestycji w 
oczyszczalnie ścieków ze względu na 
spełnienie wymogów Dyrektywy 
91/271/EWG* 
 

Ocena kryterium: 
10 pkt - budowa oczyszczalni ścieków lub jej modernizacja ma na celu zapewnienie jakości 
oczyszczonych ścieków zgodnie z wymogami dyrektyw (dotyczy oczyszczalni nie spełniających 
wymogów dotyczących jakości odprowadzonych ścieków) 
7 pkt - modernizacja/rozbudowa wynika z konieczności zwiększenia przepustowości 
oczyszczalni  

10 
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5 pkt - modernizacja/rozbudowa ma na celu jedynie obniżenie kosztów eksploatacji lub 
zmianę technologii oczyszczania ścieków/przeróbki osadów 
0 pkt – projekt nie dotyczy inwestycji w oczyszczalnie ścieków  

4.  Stan przygotowania projektu - 
gotowość do realizacji  

Ocena kryterium: 
5 pkt - stan własności gruntów uregulowany jest w powyżej 50 %  
2 pkt - stan własności uregulowany jest dla mniej niż 50 % gruntu  
5 pkt - dodatkowe punkty za przedłożenie pozwolenia na budowę 
5 pkt - dodatkowe punkty za rozpoczęcie procedury przetargowej 
5 pkt - dodatkowe punkty za zawarcie kontraktu z wykonawcą inwestycji (nie sumuje się z 
punktami za rozpoczęcie procedury przetargowej) 
0 pkt – projekt nie jest przygotowany do realizacji (stan własności gruntów nie jest 
uregulowany) 
Maksymalna ilość punktów 15 

15 

5.  Kompleksowość projektu 
(kontynuacja dotychczasowych 
działań)* 

Ocena kryterium: 
Oceniający sprawdza czy w wyniku realizacji projektu aglomeracja będzie wyposażona we 
wszelkie niezbędne systemy przewidziane w uchwale/rozporządzeniu powołującym 
aglomerację, KPOŚK oraz Masterplanie dla wdrażania KPOŚK:  
20 pkt – projekt kompleksowy, uzupełniający wyposażenie aglomeracji w sieć kanalizacyjną, 
sieć wodociągową, oczyszczalnie/ę ścieków, ujęcie wody oraz inteligentne systemy 
zarządzania sieciami wodociągowymi, gospodarowanie osadami ściekowymi,  
17 pkt – projekt kompleksowy, uzupełniający aglomerację, w której istnieje już sieć 
kanalizacyjna w sieć wodociągową,  
15 pkt – projekt kompleksowy, który zapewni uzupełnienie aglomeracji o ujęcie wody lub 
przepompownie ścieków 

20 

6.  Efektywność kosztowa – porównanie 
kosztów ekonomicznych, korzyści 
społecznych i środowiskowych 
 

Ocena kryterium: 
Oceniający weryfikuje korzyści wynikające z realizacji projektu: 
25 pkt - korzyści społeczne i środowiskowe są wyższe niż koszty ekonomiczne, 
20 pkt - korzyści społeczne lub środowiskowe są wyższe niż koszty ekonomiczne lub korzyści 
społeczne lub środowiskowe nie występują, 
15 pkt - korzyści społeczne i środowiskowe równoważą koszty ekonomiczne. 

25 

RAZEM 100 
 kryterium/pytanie cząstkowe do oceny przez ekspertów zewnętrznych 


