
Uproszczony opis aplikowania o środki w ramach trybu konkursowego  

  

Tryb konkursowy ma zastosowanie do wyboru projektów w ramach działań, dla których został 
przewidziany zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko. 

  
Konkurs składa się z następujących etapów: 
  
I.   Ogłoszenie konkursu 

II.  Nabór wniosków 

III. Ocena projektów 

  
Etap I 
Ocena projektów pod kątem kryteriów formalnych oraz kryteriów merytorycznych I stopnia. Na 
podstawie oceny pod kątem kryteriów merytorycznych I stopnia sporządzona jest lista 

rankingowa projektów zgłoszonych do dofinansowania. 
  
Etap II 
Ocena projektów z listy rankingowej w oparciu o pełną dokumentację projektową pod kątem kryteriów 
merytorycznych II stopnia. 
  
IV. Ogłoszenie wyników konkursu 

V.    Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. 
  

  

  
Konkursy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mają charakter zamknięty  z 
określoną datą rozpoczęcia i zakończenia naboru. Wybór projektu w tym trybie następuje w wyniku 
przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o dofinansowanie. 
  
Najpóźniej do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego instytucja organizująca 
konkurs ogłasza harmonogram konkursów, które planuje ogłosić w danym roku. 
  
W ramach procedury konkursowej uprawnieni wnioskodawcy składają wnioski o dofinansowanie 
projektu do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w odpowiedzi na ogłoszenie 
konkursowe. 
   
Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie następuje w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze 
wniosków. 
  
Ocena projektów jest przeprowadzana w oparciu o kryteria wyboru projektów stanowiące załącznik nr 
1 do dokumentu Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
przyjęte przez Komitet Monitorujący dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
  
Ocena projektu jest dokonywana według wzoru listy sprawdzającej odpowiedniej dla każdego etapu 
oceny projektu. Wzory list znajdują się przy ogłoszeniu o naborze wniosków. 
  
Ocena formalna jest oceną 0/1, co oznacza, że weryfikacja dokonywana jest pod kątem spełnienia 
bądź niespełnienia danego kryterium. Warunkiem pozytywnej oceny w oparciu o kryteria formalne jest 
spełnienie przez wniosek wszystkich kryteriów formalnych. 
  
Ocena merytoryczna projektów odbywa się w oparciu o kryteria merytoryczne I stopnia. Natomiast 
metodologia oceny merytorycznej projektu polega na przyznaniu punktów za dane kryterium oraz 
przemnożeniu przyznanej liczby punktów przez odpowiednią dla danego kryterium wagę. 
  
Regulamin konkursu określa minimalną liczbę punktów (próg), uzyskanie której jest niezbędne do 
umieszczenia projektu na liście rankingowej. Projekt, który uzyska punktację poniżej ustalonego 
progu, zostaje odrzucony z konkursu. Niezwłocznie po zakończeniu oceny wszystkich projektów, 
tworzona jest lista rankingowa z projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i ocenę 
merytoryczną w oparciu o kryteria I stopnia (liczba punktów jest równa lub przekracza ustalony próg). 

http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/93/SzOP_POIiS_v_3_2_30909.pdf
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/93/SzOP_POIiS_v_3_2_30909.pdf


  
Ostateczna ocena projektu odbywa się w oparciu o kryteria merytoryczne II stopnia. Ocena kryteriów 
merytorycznych II stopnia jest oceną 0/1, co oznacza, że weryfikacja dokonywana będzie pod kątem 
spełnienia bądź niespełnienia danego kryterium. 
  
Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w odniesieniu do projektu: 
a. który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania, oraz 

b. którego dofinansowanie jest możliwe w ramach dostępnej alokacji na dany konkurs. 
  
  
Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w Szczegółowym opisie priorytetów Programu  
Infrastruktura i Środowisko oraz załączniku nr 2:  

Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ. 

 

http://www.wfosigw.opole.pl/cms/php/pobierz.php3?cms=cms_wfoso&id_zal=603&id_dok=233
http://download.netkoncept.com/ar70pl.exe

