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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 

OS IV: OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Działanie 4.2 GOSPODARKA ODPADAMI 

 

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 20 mln zł. 

Termin naboru: 22 maja 2017 – 28 czerwca 2017 

 
TYPY PROJEKTÓW: 

 

1. Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu 

1) Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi 

zgodne z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 

województwie podkarpackim:  

a) budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie punktów selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych.  

b) działania informacyjno – promocyjne, których celem będzie ograniczenie ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych, wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym elementem 

przedsięwzięć wymienionych w lit. a). 

 

 

TYP BENEFICJENTA: 

 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są:   

1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

2. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, 

3. podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, 

 

LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW 

 
1. Projekty i wydatki kwalifikowalne inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO WP w 

zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  
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2. W zakresie projektów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, koszty kwalifikowalne 
przeznaczone na działania informacyjno-promocyjne nie mogą przekroczyć 50 000 PLN.  

3. Przedsięwzięcia dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi muszą być zgodne z 
Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie 
podkarpackim aktualnym na dzień złożenia wniosku.  

4. Przedsięwzięcia w sektorze gospodarki odpadami mają być realizowane zgodnie z hierarchią 
sposobów postępowania z odpadami, wskazaną w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej dyrektywy 
(Dz.U.UE L z dnia 22 listopada 2008 r.; tzw. ramowa dyrektywa o odpadach), która nadaje 
priorytet zapobieganiu powstawaniu odpadów, ich przygotowaniu do ponownego użycia i 
recyklingowi oraz ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987 z 
późn. zm.).  

5. Jeden podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach danego konkursu może być 
samodzielnym wnioskodawcą lub liderem lub partnerem wyłącznie w jednym projekcie  

6. W ramach działania mogą być dofinansowane projekty związane z selektywnym zbieraniem 
odpadów, w tym Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), o 
wartości do 2 000 000 PLN kosztów kwalifikowanych i obsługujące do 20 000 mieszkańców

1
 

(warunek weryfikowany na podstawie oświadczenia).  

7. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,  

8. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych musi spełniać następujące warunki:  

a) Zapewniać łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,  

b) Musi zapewniać przyjmowanie co najmniej następujących odpadów komunalnych: 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz 
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpady komunalne 
wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 4a Ustawy o czystości.  

9. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami. 

10. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć komplet dokumentów, na podstawie których 
świadczona jest usługa w ogólnym interesie gospodarczym (umowę o świadczenie usług w 
ogólnym interesie gospodarczym (w tym akt na podstawie którego  dany samorządowy zakład 
budżetowy został utworzony oraz odpowiedni akt prawa wewnętrznego określający zakres 
obowiązku świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym). 

 

W ramach Konkursu podatek od towarów i usług (VAT) uznaje się za niekwalifikowany. 
 
Termin zakończenia realizacji inwestycji  - do końca października 2018 r. 

 
 
  

                                                           
1
 celu określenia liczby osób korzystających z PSZOK należy odnieść się do liczby osób zamieszkałych w 

gminie (na podstawie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) za ostatni rok 

kalendarzowy. 
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DOFINANSOWANIE 

 

1) Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych. 

2) Projekty objęte pomocą publiczną – poziom dofinansowanie zostanie obniżony zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 

3) Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektów związanych z selektywnym zbieraniem odpadów, w tym Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK): do 2 000 000 PLN. 

4) Minimalna kwota dofinansowania : 100 000 PLN. 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O PROGRAMIE                     

1) Lista wskaźników produktu: 

 Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych [szt.] 

 Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami [szt.] 

 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] 

 Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami [szt.] 

2) Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego: 

 Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów [os.]. 

 Liczba osób objętych kampanią informacyjno-edukacyjną związaną z gospodarką odpadami 
[os.] 

 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] 

 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC] 

 Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] 

 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] 

MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE KRYTERIA  

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Sposób oceny / 

punktowania 

Maks. 

liczba 

pkt. 

1.  

Liczba wspartych 

punktów 

selektywnej zbiórki 

odpadów 

komunalnych 

Kryterium premiuje projekty, w wyniku realizacji 

których zostanie wybudowana/rozbudowana/ 

przebudowana i/lub wyposażona jak największa 

ilość punktów selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych.  

Punktacja zostanie ustalona 

w oparciu o metodologię 

z zastosowaniem przedziałów, 

która polega na: 

1) uszeregowaniu projektów 
w ramach danego kryterium 
podlegającego ocenie  
od „najlepszego” – 
o największej liczbie 
punktów selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych 
będących przedmiotem 
projektu, do „najgorszego” – 
o najniższej liczbie punktów 

25 
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selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych 
będących przedmiotem 
realizacji projektu;  

2) podzieleniu 
uszeregowanych projektów 
na przedziały o równej, co 
do zasady, liczbie 
projektów. Liczba 
przedziałów zależy od liczby 
projektów do oceny (np. 1, 
2, 4, 8, 16); 

3) przydzieleniu, zgodnie 
z uszeregowaniem, należnej 
danemu przedziałowi liczby 
punktów.  

2.  

Przygotowanie do 

ponownego użycia 

Kryterium premiuje projekty, w wyniku realizacji 

których powstaną centra przygotowania do 

ponownego użycia. Działania prowadzone 

w ramach centrów będą polegały na 

sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie 

produktów lub części produktów, które wcześniej 

stały się odpadami, bez jakichkolwiek innych 

czynności wstępnego przetwarzania. 

Za spełnienie warunku kryterium – 

15 punktów.  
15 

3.  

Kompleksowość 

projektu 

Kryterium premiuje rozwiązania zapewniające 

najlepsze pro środowiskowe działania 

wnioskodawcy w ramach swojej działalności. 

Informacje stanowiące podstawę oceny powinny 

być dokładnie przedstawione w studium 

wykonalności i w załączniku nr 2 do wniosku – 

Specyfikacja dot. kryteriów oceny merytorycznej 

projektu.  

Okres za jaki należy przedstawić dane zostanie 

podany w Regulaminie konkursu. 

Kryterium będzie punktować ilość 

rozwiązań jakie zapewnia 

wnioskodawca/i partnerzy 

w projekcie  w ramach swojej 

działalności: 

− selektywna zbiórka 
odpadów komunalnych 
(w tym papier, metal, 
plastik, szkło oraz odpady 
biodegradowalne) – 5 
punktów; 

− instalacje do odzysku 
i recyklingu odpadów (w tym 
kompostowanie dla 
odpadów organicznych) – 5 
punktów; 

− instalacje do odzysku 
energii lub mechaniczno-
biologiczne instalacje do 
przetwarzania dla 
pozostałych odpadów – 5 
punktów. 

 

Przyznane punkty w ramach 

kryterium sumują się – max. 

można przyznać 15 punktów. 

15 

4.  

Liczba frakcji 

odpadów 

komunalnych 

objętych 

selektywną zbiórką 

w punktach 

selektywnej zbiórki 

Ocenie podlega liczba frakcji odpadów 

komunalnych  objętych selektywną zbiórką 

w punktach selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych na dzień złożenia wniosku o 

dofinansowanie oraz zaplanowane jako efekt 

projektu zwiększenie ilości frakcji.  

W PSZOK w sposób selektywny powinny być 

zbierane następujące rodzaje i frakcje odpadów 

Liczba frakcji zbieranych w sposób 

selektywny odpadów: 

 

Poniżej 5 frakcji na dzień złożenia 

wniosku i zwiększenie liczby 

selekcjonowanych frakcji                  

w wyniku realizacji projektu – 10 

20 
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odpadów 

komunalnych 

komunalnych: 

1) papier, 

2) metal, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) odpady komunalne ulegające 
biodegradacji (w tym odpady 
opakowaniowe ulegające biodegradacji), 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
pochodzący z gospodarstw domowych, 

8) przeterminowane leki i chemikalia 
powstające w gospodarstwach 
domowych, 

9) zużyte baterie i akumulatory, 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

12) zużyte opony, 

13) odpady zielone.                                                   
Informacje stanowiące podstawę oceny powinny 

być dokładnie przedstawione w studium 

wykonalności i w załączniku nr 2 do wniosku – 

Specyfikacja dot. kryteriów oceny merytorycznej 

projektu.  

Z przedstawionych informacji powinno wynikać: 

- ilość i rodzaj zbieranych frakcji na dzień 

składania wniosku o dofinansowanie; 

- ilość i rodzaj frakcji, które będą zbierane po 

realizacji projektu. 

W przypadku braku zwiększenia ilości frakcji 

projekt uzyskuje 0 punktów (z wyjątkiem sytuacji, 

gdy w PSZOK objętym projektem na dzień 

złożenia wniosku selektywnie zbieranych jest już 

11 – 13 frakcji – w takim przypadku projekt 

otrzymuje 5 punkty). 

W przypadków projektów partnerskich wartość 

dla kryterium należy podać jako wartość 

uśrednioną. 

punktów; 

Od 5 do 7 frakcji na dzień złożenia 

wniosku i zwiększenie liczby 

selekcjonowanych frakcji                 

w wyniku realizacji projektu – 8 

punktów; 

Od 8 do 10 frakcji na dzień 

złożenia wniosku i zwiększenie 

liczby selekcjonowanych frakcji                  

w wyniku realizacji projektu – 6 

punktów; 

Od 11 do 13 frakcji na dzień 

złożenia wniosku – 4 punkty. 

5.  

Działania związane 

z ograniczeniem 

powstawania 

odpadów 

Ocenie podlega uwzględnienie w projekcie 

działań informacyjno – promocyjnych, których 

celem będzie ograniczenie powstawania 

odpadów. 

Informacje stanowiące podstawę oceny powinny 

być dokładnie przedstawione w studium 

wykonalności i w załączniku nr 2 do wniosku – 

Specyfikacja dot. kryteriów oceny merytorycznej 

projektu. 

Za spełnienie warunku kryterium – 

10 punktów. 
10 

6.  

Gotowość do 

realizacji projektu 

Punkty przyznawane będą w przypadku 

posiadania: 

a) ostatecznej/-ych, ważnej/-ych decyzji 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 
budowlanych wraz z potwierdzeniem 
organu administracji budowlanej o braku 

W przypadku spełnienia warunku 

projekt otrzymuje odpowiednio 5 

lub 10 punktów. 

10 
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sprzeciwu dla takiego zgłoszenia, a także 
w przypadku braku obowiązku posiadania 
takiej decyzji lub dokonania zgłoszenia do 
realizacji projektu – 5 punktów, 

b) ostatecznej/-ych decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia lub braku obowiązku 
posiadania takich dokumentów do realizacji 
projektu - 5 punktów. 

Punkty podlegają sumowaniu. 

Oceniane będą dokumenty załączone do 
pierwotnego wniosku o dofinansowanie i złożone 
w terminie naboru wniosków określonym 
w Regulaminie konkursu. 

Dokumenty powinny obejmować cały zakres 
robót budowlanych objęty wnioskiem 
o dofinansowanie. 

7.  

Preferencje 

terytorialne 

W ramach kryterium preferowane będą projekty, 

których zakres rzeczowy zlokalizowany będzie 

w całości na terenie gmin objętych  

Programem Strategicznego Rozwoju 

Bieszczad (gminy: (Czarna, Lutowiska, Ustrzyki 

Dolne, Baligród,  Cisna, Lesko, Olszanica, 

Solina z s. w Polańczyku, Komańcza, Tyrawa 

Wołoska, Zagórz, Bircza) i/lub  

Programem Strategicznym „Błękitny San”,  

 

Jeżeli zakres rzeczowy projektu 

będzie w całości zlokalizowany na 

terenach objętych Programem 

Strategicznego Rozwoju 

Bieszczad i/lub Programem 

Strategicznym „Błękitny San” 

 projekt uzyskuje - 5 pkt. 

 kryterium nie spełnione -0 pkt. 

Preferencje terytorialne nie 

podlegają sumowaniu. 
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  SUMA 100 

 

 

            Z A P R A S Z A M Y  DO  W S P Ó Ł P R A CY   Z   N A M I 

mailto:biuro@eurogrant.pl

