
Komunikat dotyczący zmiany ogłoszenia i Regulaminu konkursu  
w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej 
Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  
w polityce terytorialnej (konkurs Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-
037/16) 

Informujemy, że Komitet Monitorujący uchwałą nr 91/2016 z dnia 2.09.2016r. przyjął 
zmienione kryteria wyboru projektów do działania 4.3. Rozwój infrastruktury wodno-
ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce 
terytorialnej. W związku z tym Instytucja Zarządzająca RPO WK-P uchwałą nr 
43/1686/16/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. dokonała zmiany ogłoszenia, Regulaminu 
konkursu oraz załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu – Kryteria wyboru projektów.  
Zmienione dokumenty zostały zamieszczone pod ogłoszeniem o konkursie. 
 
Poniżej przedstawiamy zmiany, które zostały wprowadzone w kryteriach wyboru projektów: 
 

zapisy przed zmianą kryteriów zapisy po zmianie kryteriów 
B.2. Prawidłowość wyboru partnerów uczestniczących/ 
realizujących projekt. 
Ocenie podlega czy wnioskodawca dokonał wyboru 
partnera/ów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-
2020 (Dz. U. 2016, poz. 216). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia 
wnioskodawcy stanowiącego integralną część wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

B.2 Prawidłowość wyboru partnerów uczestniczących/ 
realizujących projekt. 
Ocenie podlega czy wnioskodawca dokonał wyboru 
partnera/ów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-
2020 (Dz. U. 2016, poz. 217). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 
oświadczenia wnioskodawcy stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.11 Projekt jest zgodny z typami projektów 
przewidzianymi do wsparcia w ramach działania/ 
poddziałania. Ocenie podlega czy projekt dotyczy 
kompleksowych1 rozwiązań, realizowanych wyłącznie w 
aglomeracjach o wielkości od 2 tys. do 10 tys. RLM: 
a) budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, 
b) budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni 
ścieków,  
c) budowa indywidualnych systemów oczyszczania 
ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków) na 
obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest 
ekonomicznie lub technicznie niezasadna,2 
d) systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje 
uzdatniania wody oraz inteligentne systemy zarządzania 
sieciami wodociągowymi3 
e) budowa, przebudowa, modernizacja specjalistycznych 
instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub 
unieszkodliwiania osadów ściekowych, 

B.11. Projekt jest zgodny z typami projektów 
przewidzianymi do wsparcia w ramach działania/ 
poddziałania. Ocenie podlega czy projekt dotyczy 
kompleksowych4 rozwiązań, realizowanych 
w aglomeracjach ujętych w IVAKPOŚK i Master 
Planie5: 
a) budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, 
b) budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni 
ścieków,  

c) budowa indywidualnych systemów oczyszczania 
ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków) na 
obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest 
ekonomicznie lub technicznie niezasadna6 

d) systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje 
uzdatniania wody oraz inteligentne systemy 
zarządzania sieciami wodociągowymi 

e) budowa, przebudowa, modernizacja 
specjalistycznych instalacji do prowadzenia 

                                                 
1 Kompleksowość nie wymusza łącznej realizacji wszystkich wymienionych w katalogu typów projektów. Kompleksowość oznacza 
realizację projektu spójnego, zamkniętego, obejmującego swą koncepcją realizację założeń całej aglomeracji. W szczególności w przypadku 
budowy sieci kanalizacyjnej należy zadbać o odbiór ścieków komunalnych, w przypadku inwestycji z gospodarki wodnej projekt musi być 
powiązany z gospodarką ściekową z zachowaniem warunków z kryterium C.1.5. 
2 Z zachowaniem parametrów wymaganych dla oczyszczania ścieków w aglomeracjach o wielkości 2.000 – 10.000 RLM. 
3 W ramach kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową lub gdy na danym terenie gospodarka ściekowa została 
uregulowana. 
4 Kompleksowość nie wymusza łącznej realizacji wszystkich wymienionych w katalogu typów projektów. Kompleksowość oznacza 
realizację projektu spójnego, zamkniętego, obejmującego swą koncepcją realizację założeń całej aglomeracji. W szczególności w przypadku 
budowy sieci kanalizacyjnej należy zadbać o odbiór ścieków komunalnych, w przypadku inwestycji z gospodarki wodnej projekt musi być 
powiązany z gospodarką ściekową z zachowaniem warunków z kryterium B.11. 
5 Zgodność z IV AKPOŚK i Master Planem sprawdzane będzie na podstawie zapisów Regulaminu konkursu. 
6 Z zachowaniem parametrów wymaganych dla oczyszczania ścieków w aglomeracjach o wielkości 2.000-10.000 RLM. 



f) urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa (m.in. 
laboratoria i instalacje kontrolno-pomiarowe). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o 
dofinansowanie projektu. 
 

procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów 
ściekowych, 

f) urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa (m.in. 
laboratoria i instalacje kontrolno-pomiarowe). 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o 
dofinansowanie projektu. 
 

C.1.2 Lokalizacja projektu. 
 
Aglomeracja o wielkości od 2 tys. do 10 tys. RLM. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek oraz 
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych i 
Masterplan dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 
(pomocniczo załączniki: uchwała Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji lub rozporządzenie wojewody ustanawiające 
aglomerację). 

C.1.2 Lokalizacja projektu. – kryterium ujęte w 
kryterium C.1.3. 

C.1.4 Zgodność z Krajowym Programem Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych (KPOŚK) 
 
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z KPOŚK i 
Masterplanem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 
zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w 
poszczególnych aglomeracjach.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku oraz 
załączniki. 
  

C.1.3 Zgodność z Krajowym Programem Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych (KPOŚK) 7 
 
Aglomeracja o wielkości od 2 tys. do 10 tys. RLM. 
 
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z Krajowym 
Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych  
i Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 
(pomocniczo załączniki: uchwała Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie 
wyznaczania aglomeracji lub rozporządzenie wojewody 
ustanawiające aglomerację). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek  
o dofinansowanie projektu i załączniki. 

 
Ponadto zmianie uległy numery kryteriów merytorycznych szczegółowych – dostępowych. 
 
W związku ze zmianą kryteriów wyboru projektów dokonano stosownych korekt  
w ogłoszeniu oraz w Regulaminie konkursu. Instytucja Zarządzająca zwraca uwagę na 
zmiany w podrozdziale 3.3 Typy projektów Regulaminu konkursu oraz w podrozdziale 5.1. 
Regulaminu konkursu: Odniesienie Wnioskodawcy do wybranych kryteriów wyboru 
projektów. Jednocześnie zmianie uległ zapis w Regulaminie konkursu uszczegółowiający 
kryterium B.11 oraz C.1.3 w podrozdziale 5.2 Wyjaśnienie dotyczące wybranych 
kryteriów wyboru projektów. 
Zmienione dokumenty zostały zamieszczone pod ogłoszeniem o konkursie. 
 
Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz zostały 
wprowadzone na korzyść potencjalnych beneficjentów. 

 
 
 

                                                 
7 Zgodność z IV AKPOŚK i Master Planem sprawdzane będzie na podstawie zapisów Regulaminu konkursu. 


