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Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
 

Oś priorytetowa II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi  
 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 600 mln zł. 

                                      Termin naboru: 31 maj 2016 – 1 sierpień 2016 

TYP PROJEKTÓW  2.2.2  

Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią 
sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania 
odpadów 

W ramach alokacji na konkurs całość środków zostanie przeznaczona na projekty dotyczące 
budowy, modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

W ramach projektu finansowane mogą być również inne działania (inwestycyjne oraz działania 
informacyjne i edukacyjne) związane z zapobieganiem powstawania odpadów oraz selektywnym 
zbieraniem odpadów 
 
Rodzaje wspieranych działań -  budowa , modernizacja PSZOK 
 
Jako PSZOK rozumie się miejsce zbierania odpadów które spełnia następujące wymagania : 

 Utwardzona powierzchnia zapewniająca wjazd samochodów , odbiór kontenerów , magazyn itd  

 Wyposażone w pojemniki lub kontenery do gromadzenia wymaganych frakcji odpadów w raz z 

budynkami gospodarczymi lub co najmniej  wiatami lub miejscami zadaszonymi przystosowanymi do 

gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego , baterii, akumulatorów, leków czy 

chemikaliów 

 Ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych 

 Dysponujące zapleczem technicznym umożliwiającym  przygotowanie  wybranych frakcji odpadów do 

ponownego użycia 

 Wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego w miejscach  gdzie może 

nastąpić wyciek substancji niebezpiecznych 

 Wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie w 

popularyzowania właściwego postępowania z odpadami 

 
Rodzaje wspieranych działań -  zapobieganie powstawaniu odpadów komunalnych: 

  centra napraw produktów, które właściciele chcieliby w dalszym ciągu użytkować 

  punkty odbioru tekstyliów i urządzeń nadających się do użytkowania w celu dalszej ich dystrybucji  

    dla osób potrzebujących; 

 banki żywności gromadzące i dystrybuujące żywność o krótkim czasie pozostającym do upływu    

   terminu ich przydatności do spożycia; 

 punkty wymiany produktów dające możliwość pozostawienia sprawnych, a już niepotrzebnych 

   (np. urządzeń domowych) i pobrania innych użytecznych rzeczy; 

 giełdy wymiany różnych produktów oraz ubrań i obuwia organizowane cyklicznie lub sieci  

   ponownego użycia (produktów, które mogłyby być użytkowane przez kolejnych właścicieli). 
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TYP BENEFICJENTA: 

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

 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki 
organizacyjne (forma prawna - kod 403, kod 429, kod 430, kod 431); 

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek 
samorządu terytorialnego (forma prawna - kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 
118, kod 120, kod 121, kod 124).  
 

DOFINANSOWANIE 

Maksymalny % poziom dofinansowania - 85% kosztów kwalifikowalnych 

Minimalny % wkład własny beneficjenta – 5% 

Warunki uwzględniania dochodu w projekcie      
W przypadku projektów generujących dochód zastosowanie stawki zryczałtowanej w wysokości 20% 
(zgodnie z zał. nr 5 do rozporządzenia ogólnego UE 1303/2013).  
Dotacja dla projektu generującego dochód :   68% całkowitego kosztu kwalifikowalnego  
Okres kwalifikowalności wydatków :  od  01.01.2014 do  31.12.2023 
 

INFORMACJE DODATKOWE - wskaźniki                    

A. Lista wskaźników produktu: 

 Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych kompleksowych zakładów zagospodarowywania 
odpadów 

 Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

 Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami 
B. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego: 

 Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów 

 Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów 

 Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów 
 

INFORMCJE DODATKOWE - kryteria 

A. Kryteria formalne - dodatkowe 
 
- Zgodność z linią demarkacyjną  
Ocenie podlega czy planowany do realizacji projekt zlokalizowany będzie w regionie gospodarki 
odpadami, w którym w celu zapewnienia kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 
w WPGO uwzględniono komponent dotyczący termicznego przekształcania odpadów. Dotyczy to 
zarówno regionów gospodarki odpadami, w których już funkcjonuje instalacja do termicznego 
przekształcania odpadów jak i regionów, w których budowa takiego typu instalacji jest dopiero 
planowana. 
- Zgodność z dokumentami strategicznymi z zakresu gospodarki odpadami 
Ocenie podlega czy planowany do realizacji projekt jest zgodny z krajowym oraz właściwym 
wojewódzkim planem gospodarki odpadami (oba warunki muszą być spełnione łącznie) oraz został 
uwzględniony w planie inwestycyjnym zatwierdzonym przez Ministra Środowiska. Zgodność projektu z 
planami ma na celu zapewnienie, że projekt realizuje we właściwy sposób założenia zawarte w ww. 
dokumentach. 
Gotowość techniczna projektu do realizacji                                                                                            
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku   
mpzp  decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja o warunkach zabudowy lub 
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego); 

-  w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) – wartość zadań 
inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę i dokumentację przetargową dla kontraktów na  

mailto:biuro@eurogrant.pl


  

EUROGRANT Sp. z o.o.   33-100 Tarnów   ul. Krakowska 25/2   tel 14 657 14 65   fax 14 657 14 64  biuro@eurogrant.pl 
www.eurogrant.pl 

str. 3 

 

 
roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji (wymagających pozwolenia 
na budowę) wg warunków kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC” (lub równoważnej) – min. 40 %; 
 
- w przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą  Książkę FIDIC (lub równoważną) – posiadanie 
dokumentacji przetargowej (SIWZ i ogłoszenie) dla wszystkich zadań realizowanych wg Żółtej Książki 
FIDIC (lub równoważnej). 

B . Kryteria merytoryczne I stopnia ( wybrane przykłady ) 

NR NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM ZASADY OCENY KRYTERIUM 

W
A

G
A

 

M
A

X
. 

P
U

N
K

T
Y
 

1. Obsługiwana liczba 
mieszkańców w 
stosunku do liczby 
mieszkańców w regionie 
gospodarki odpadami 
komunalnymi 

Udział liczby mieszkańców 
objętych instalacjami 
zrealizowanymi w projekcie w 
stosunku do wszystkich 
mieszkańców w regionie 
gospodarki odpadami 
komunalnymi. 

4 p. – powyżej 80 %; 

3 p. – powyżej 50 % do 80 % 
(włącznie); 

2 p. – powyżej 20 % do 50 % 
(włącznie); 

1 p. – od 5 do 20 % (włącznie); 

0 p. – poniżej 5 %. 

4 16 

2. Masa 
zagospodarowanych 
odpadów komunalnych 
w ramach projektu 

a) Sumaryczna masa odpadów 
zebranych w sposób 
selektywny w punktach 
selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych lub 
poddana przetworzeniu w 
instalacjach objętych 
projektem w pierwszym 
pełnym roku kalendarzowym 
po zakończeniu realizacji 
projektu. 

Przyznane punkty w ramach 
podkryteriów a) – b) sumują się 
(max. 8 p.).                                                     
a) 4 p. – powyżej 100 tys. Mg; 

3 p. – powyżej 70 do 100 tys. Mg 
(włącznie); 

2 p. – powyżej 40 do 70 tys. Mg 
(włącznie); 

1 p. – od 10 do 40 tys. Mg (włącznie); 

0 p. –  poniżej 10 tys. Mg.  

Jeżeli w ramach inwestycji oprócz 
głównej instalacji planowana jest 
budowa instalacji uzupełniających 
kryterium oceniane jest jako suma 
odpadów przyjęta przez główną 
instalację i instalacje uzupełniające. 

2 16 

b) Poziom selektywnego 
zbierania odpadów 
komunalnych i przekazania do 
zagospodarowania (odzysku 
lub recyklingu) w stosunku do 
całości wytworzonych 
odpadów komunalnych na 
terenie obszaru realizacji 
projektu po zakończeniu 
realizacji projektu (w % w 
pierwszym pełnym roku 
kalendarzowym po 

b) 

4 p. – powyżej 30 %; 

3 p. – powyżej 25 % do 30 % 

(włącznie); 

2 p. – powyżej 20 % do 25 % 

(włącznie); 

1 p. – od 15 % do 20 % (włącznie); 

0 p. – poniżej 15 %. 
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zakończeniu realizacji 
projektu; dotyczy również 
efektów osiągniętych z działań 
wykonanych poza projektem). 

3. Działania związane z 
zapobieganiem 
powstawaniu odpadów 

Ocenie podlega  
uwzględnienie w projekcie 
działań (inwestycyjnych, 
edukacyjnych, 
informacyjnych) związanych z 
zapobieganiem powstawaniu 
odpadów. 

Przyznane punkty w ramach 
kryterium sumują się (max. 4 p.). 

Rodzaj działań związanych z 
zapobieganiem powstawaniu 
odpadów: 

2 p. – działania inwestycyjne;  

1 p. – działania edukacyjne 
obejmujące co najmniej cały region 
gospodarki odpadami komunalnymi; 

1 p. – działania informacyjne 
obejmujące co najmniej cały region 
gospodarki odpadami komunalnymi; 

0 p. – żadne z powyższych. 

2 8 

4. Liczba frakcji odpadów 
komunalnych objętych 
selektywnym zbieraniem 
w punktach 
selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 
(PSZOK) 

W ramach kryterium ocenie 
podlega liczba frakcji 
odpadów komunalnych 
podlegających selektywnemu 
zbieraniu w PSZOK. 

Selektywnemu zbieraniu w 
PSZOK mogą podlegać 
określone frakcje odpadów 
komunalnych – np.: papier, 
metal, tworzywa sztuczne, 
szkło, opakowania 
wielomateriałowe, odpady 
komunalne ulegające 
biodegradacji (w tym odpady 
opakowaniowe ulegające 
biodegradacji), zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny 
pochodzący z gospodarstw 
domowych, przeterminowane 
leki i chemikalia powstające w 
gospodarstwach domowych, 
zużyte baterie i akumulatory, 
meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady 
budowlane i rozbiórkowe, 
zużyte opony, odpady zielone. 

Liczba frakcji wyselekcjonowanych 

odpadów: 

4 p. – powyżej 13 frakcji; 

3 p. – od 11 do 13 frakcji; 

2 p. – od 8 do 10 frakcji; 

1 p. – 7 frakcji; 

0 p. – poniżej 7 frakcji. 

Jeżeli projekt obejmuje budowę kilku 

PSZOK-ów liczba punktów jest 

średnią ważoną punktów zdobytych 

przez poszczególne PSZOK-i, gdzie 

wagą jest liczba obsługiwanych 

mieszkańców przez dany PSZOK. 

3 12 
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5. Liczba  rodzajów 
(kodów) odpadów 
niebezpiecznych 
wyselekcjonowanych ze 
strumienia odpadów 
komunalnych  

Dodatkowe punkty w ramach 

kryterium zostaną przyznane 

inwestycjom, które prowadzić 

będą selektywną zbiórkę 

odpadów niebezpiecznych 

wyselekcjonowanych ze 

strumienia odpadów 

komunalnych. 

W ramach kryterium ocenie 

podlega liczba  rodzajów 

(kodów) odpadów 

niebezpiecznych 

wyselekcjonowanych ze 

strumienia odpadów 

komunalnych wskazanych w 

katalogu odpadów 

stanowiącym załącznik do 

Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia z dn. 9 

grudnia 2014 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. 

poz. 1926). 

Liczba rodzajów (kodów) 

wyselekcjonowanych odpadów 

niebezpiecznych: 

3 p. – powyżej 4 kodów; 

2 p. – od 3 do 4 kodów; 

1 p. – 2 kody; 

0 p. – poniżej 2 kodów. 

1 3 

6. Dodatkowe funkcje 
spełniane przez PSZOK 

W ramach kryterium ocenie 

podlega czy w PSZOK 

realizowane będą dodatkowe 

funkcje wynikające z założeń 

hierarchii sposobów 

postępowania z odpadami. 

1 p. – zbieranie i przekazywanie 
kolejnym użytkownikom 
przedmiotów używanych; 

0 p. – brak dodatkowych funkcji w 
PSZOK; 

Jeżeli projekt obejmuje budowę kilku 
PSZOK-ów liczba punktów jest 
średnią ważoną punktów zdobytych 
przez poszczególne PSZOK-i, gdzie 
wagą jest liczba obsługiwanych 
mieszkańców przez dany PSZOK. 

4 4 

7. Dostępność PSZOK 
osiągnięta po 
zakończeniu realizacji 
projektu 

W ramach kryterium ocenie 
podlega dostępność PSZOK po 
zakończeniu realizacji 
projektu (dotyczy również 
PSZOK wybudowanych poza 
projektem). 

2 p. – co najmniej 1 PSZOK w każdej 
gminie na terenie regionu gospodarki 
odpadami, w którym realizowany jest 
projekt; 

1 p. – co najmniej 1 PSZOK w każdej 
gminie, na terenie której 
zlokalizowane są inwestycje w 
ramach projektu; 

0 p. – brak spełnienia powyższych 
wymogów. 

2 4 

                   

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