
Uchwała Nr 13/IX/ 2016 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
z dnia 19 lutego 2016 roku 

 
 
w sprawie zatwierdzenia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych szczegółowych dla Działania 5.2 

Gospodarka odpadami, typ projektu: Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów 

komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

Na podstawie art. 110 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.1), w związku z art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 

2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn.zm. 2), z rozdziałem 5 pkt 5 lit. a Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 

zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 21 stycznia 2015 r., § 6 pkt 7 uchwały Nr 144/7/14 

Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 20203 oraz § 4 ust. 3 pkt 1 

Regulaminu Prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020, stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/I/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-20204 - uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Zatwierdza się kryteria dostępu i kryteria merytoryczne szczegółowe dla Działania 5.2 Gospodarka odpadami, typ 

projektu: Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które 

stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                           
1 Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U.UE.L.2013.347.470 oraz w Dz.U.UE.L.2013.347.259. 
2 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 378,1130, 1240,1767 
3Zmienionej następującymi uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego: Nr 23/11/15 z dnia 13 stycznia 2015 r., 

Nr 66/15/15 z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 464/ 35/ 15 z dnia 14 kwietnia 2015 r. oraz Nr 1042/63/15 z dnia 31 lipca 2015 r. 
4 Zmienionej następującymi uchwałami Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020: Nr 40/IV/15 z dnia 16 października 2015 r. 

 
 

 



załącznik do Uchwały nr 13/IX/2016 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  
z dnia 19 lutego 2016 roku 

 
 

KRYTERIA DOSTĘPU  

Działanie 5.2 Gospodarka odpadami 

Typ projektu: Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji 

Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja 

1 Zgodność  ze Strategią 

Bezpieczeństwo Energetyczne 

i Środowisko 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020 warunkiem realizacji projektów będzie ich zgodność ze Strategią 

Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko w zakresie kierunku interwencji: Racjonalne 

gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne. 
0/1 

2 

Zgodność z wymogami tzw. 

ramowej dyrektywy o 

odpadach 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020 warunkiem realizacji projektów będzie ich zgodność z wymogami 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz  

uchylająca niektóre dyrektywy. 

 

0/1 

3 

Efektywność kosztowa  

 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, wskaźnik: „Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych [szt.]” jest ramą wykonania osi priorytetowej i będzie służył KE do oceny 

realizacji celów RPO WM. 

 

Kryterium będzie liczone zgodnie z poniższym wzorem: 

 

Wartość dofinansowania UE projektu (euro) 

 0/1 



                                                                                                                   <= 99 838 euro 

Wartości docelowa wskaźnika w ramach projektu: 

Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych [szt.]  

 

W przypadku gdy projekt zakłada wsparcia więcej niż jeden PSZOK, średnia wartość dofinansowania UE 

wsparcia jednego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w ramach projektu, nie 

może przekroczyć kwoty 99 838 euro. Koszt należy przeliczyć kursem euro podanym w regulaminie 

konkursu.  

 

KRYTERIA MERYTORYCZNO – SZCZEGÓŁOWE 

 

Działanie 5.2 Gospodarka odpadami 

Typ projektu: Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji 

Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

 

L.p.  

Kryterium 

 

Opis kryterium 

 

Punktacja 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

 

1 Ocena stanu 

przygotowania projektu 

do realizacji  

 

Premiowane będą projekty z jak najwyższym 

stopniem przygotowania dokumentacji związanej z 

realizacją projektu.  

 

Wnioskodawca: 

 

 

 posiadania pozwolenia na budowę 

lub nie jest ono wymagane – 5 pkt.; 

5 



 

 nie podsiada wymaganego 

pozwolenia na budowę – 0 pkt. 

 

 

Punkty w ramach kryterium nie sumują się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba frakcji odpadów 

objętych selektywnym 

zbieraniem odpadów 

Premiowane będą projekty, które będą przyjmowały 

jak największą liczbę rodzajów odpadów objętych 

selektywnym zbieraniem odpadów. Zgodnie z 

katalogiem załączonym do regulaminu konkursu. 

Liczba frakcji wyselekcjonowanych 

odpadów: 

 

 14 - 12 pkt.; 
 

 13 - 10 pkt.; 
 

 12 - 8 pkt.; 
 

 11 - 6 pkt.; 
 

 10 –  4 pkt. 
 

 9 – 2 pkt. 
 

12 



W przypadku gdy projekt obejmuje kilka 

PSZOKów określana jest średnia liczba 

frakcji.  

 

Punkty w ramach kryterium nie sumują się. 

 

Brak spełnienia ww. warunków lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 pkt. 



3 

Utworzenie nowych 

miejsc pracy w ramach 

projektu 

 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020 premiowane będą 

projekty, w ramach, których utworzono tzw. „zielone 

miejsce pracy”5. 

 

Liczba nowych „zielonych miejsc pracy” powinna 

zostać określona wskaźnikami: 

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

 Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach [EPC]  

W wyniku realizacji projektu: 

 

 Utworzono dwa lub więcej miejsc pracy – 
4 pkt.; 
 

 Utworzono jedno miejsce pracy – 2 pkt.  
 

Brak spełnienia ww. warunków lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

 

 

4 

4 

Zasięg projektu Premiowane będą te projekty, które zakładają zasięg 

obsługi PSZOK obejmujący maksymalnie jedną 

gminę/dzielnicę i PSZOK zlokalizowany jest na terenie 

tej gminy/dzielnicy.   

  

Zasięg projektu obejmuje: 

 

  maksymalnie jedną 
gminę/dzielnicę  i zlokalizowany 
jest na terenie obsługiwanej 
gminy/dzielnicy - 5 pkt.; 

 

Brak spełnienia ww. warunków lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

5 

                                                           
5 Dotyczy tylko zatrudnionych na umowę o pracę (nie dotyczy umów cywilnoprawnych). Należy zliczyć etaty utworzone w wyniku realizacji projektu, wykazywanych w 
ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC), przy czym etaty częściowe podlegają sumowaniu lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek. 



 

5 

Promocyjna akcja 

edukacyjna dotycząca 

selektywnego  zbierania 

odpadów. 

Premiowane będą projekty, które będą 

wykorzystywać jak największą liczbę użytych narzędzi 

kampanii informacyjnej w zakresie podnoszenia 

świadomości ekologicznej. 

Narzędzia kampanii informacyjno-

promocyjnej dotycząca selektywnego  

zbierania odpadów: 

 

1) spotkania z mieszkańcami w gminie, 

która jest objęta projektem – 1 pkt.; 

2) materiały w wersji elektronicznej (np. 

strona internetowa, w tym materiały do 

pobrania oraz publikacje on-line itd.) – 1 

pkt.; 

3) wydawnictwa (ulotki, broszury, plakaty 

itd.) – 1pkt.; 

4) artykuł w prasie lub/i audycja radiowa 

lub/i reklama telewizyjna - 1pkt.; 

5) pozostałe narzędzia informacyjno-

edukacyjne niewymienionych powyżej 

(np. festyn, piknik) - 1 pkt. 

 

 

Punkty w ramach kryterium sumują się. 

 

Brak spełnienia ww. warunków lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

 

5 



 

6 

Kompleksowość projektu Premiowane będą projekty w ramach których 

utworzone będą nowe funkcje PSZOK. Nowe funkcje 

muszą opierać się na założeniach hierarchii 

sposobów postępowania z odpadami. 

Dodatkowe funkcje PSZOK: 

 

 utworzenie punktu napraw 

(przygotowania do ponownego 

użycia)1– 5 pkt.; 

 

 utworzenie punktu przyjmowania 

rzeczy używanych niestanowiących 

odpadów, celem ponownego użycia2 –  

5 pkt. 

 

Jeżeli projekt obejmuje kilka PSZOKów 

dodatkowe funkcje musza znajdować się w 

min. jednym z nich. 

 

Punkty w ramach kryterium sumują się. 

 

Brak spełnienia ww. warunków lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

 

10 

7 

Dostępność PSZOK Premiowane będą projekty w ramach których PSZOK 

będzie funkcjonował w jak najdłuższym wymiarze 

czasowym. 

PSZOK funkcjonuje: 

 

 min. 8 godz., 5 dni w tygodniu, w tym 

sobota, min. do godz. 17:00 – 2 pkt.; 

6 

                                                           
1 Przez przygotowanie do ponownego użycia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), rozumie się odzysk polegający na 

sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowane do tego, aby mogły być 

ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania. 
2 Przez ponowne użycie, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, rozumie się działanie polegające na wykorzystywaniu produktów lub części produktów 

niebędących odpadami ponownie do tego samego celu, do którego były przeznaczone. 



 min. 8 godz., 5 dni w tygodniu, w tym 

sobota, min. do godz. 18:00 – 4 pkt.; 

 min. 8 godz., 5 dni w tygodniu, w tym 

sobota, min. do godz. 19:00 – 6 pkt. 

 

Punkty w ramach kryterium nie sumują się. 

 

Brak spełnienia ww. warunków lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

8 Zaangażowanie własnego 

kapitału Wnioskodawcy 

Premiowane będą projekty, w których wkład własny 

jest  wyższy niż minimalny dopuszczalny wkład 

własny beneficjenta. 

Wkład własny beneficjenta przekraczający 

wymagany minimalny wkład własny, liczony 

od kwoty kwalifikowalnej ogółem: 

 

 powyżej 10 % - 10 pkt.; 

 

 powyżej 5 % do 10% - 5 pkt.; 

 

 od 2 % do 5% - 2 pkt. 

 

Brak spełnienia ww. warunku lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

10 

Raz

em 
 57 

 

 

  

 


