UCHWAŁA NR 60/KM RPO-L2020/2017
KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020
z dnia 15 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę nr 47/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego RPO –
Lubuskie 2020 z dnia 9 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru operacji
w zakresie instrumentów finansowych
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Na podstawie art. 110 ust. 1 lit. i) oraz ust. 2 lit. a), art. 125 ust. 3 lit a) rozporządzenia 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. Urz. UE L 347
z 20 grudnia 2013 r.), 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. z 2016 r.
poz. 217 z późn. zm.) oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów
monitorujących na lata 2014-2020, uchwala się co następuje:
§ 1. Załącznik do uchwały nr 47/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie
2020 z dnia 9 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru operacji w zakresie instrumentów
finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, otrzymuje brzmienie jak
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO-L2020.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....………………………………………
Przewodniczący Komitetu Monitorującego RPO-L2020

Załącznik
do Uchwały nr 60/KM RPO-L2020/2017
Komitetu Monitorującego RPO L2020
z dnia 15 lutego 2017 roku.

KRYTERIA WYBORU OPERACJI
W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RPO - L2020
Operacja – zgodnie z art. 2 pkt. 9 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, (zwane dalej Rozporządzeniem ogólnym) to projekt, umowa, przedsięwzięcie lub grupa
projektów wybrane przez instytucje zarządzające danych programów lub na ich odpowiedzialność, przyczyniające się do realizacji celów priorytetu lub
priorytetów, do których się odnoszą.
Operacja w kontekście instrumentów finansowych - zgodnie z art. 2 pkt. 9 przedmiotowego Rozporządzenia składa się z wkładów finansowych z programu
do instrumentów finansowych oraz z późniejszego wsparcia finansowego świadczonego przez te instrumenty finansowe.
Zgodnie z art. 125 pkt. 3 lit. a Rozporządzenia ogólnego przy wyborze operacji instytucja zarządzająca sporządza i po zatwierdzeniu, stosuje odpowiednie
procedury wyboru i kryteria, które:
- zapewniają, że operacje przyczyniają się do osiągnięcia celów szczegółowych i rezultatów odpowiednich priorytetów;
- są niedyskryminacyjne i przejrzyste;
- uwzględniają ogólne zasady ustanowione w art. 7 i 8 Rozporządzenia ogólnego.
Natomiast kolejne zapisy art. 125 pkt 3 Rozporządzenia ogólnego stosuje się odpowiednio.

Nazwa kryterium

Zgodność operacji z celami
szczegółowymi i rezultatami

Kryteria wyboru operacji
Definicja kryterium
Zgodnie z kryterium ocenie podlega, czy operacja wpisuje się w cele szczegółowe
odnoszące do priorytetów inwestycyjnych oraz działań, w ramach których zakłada się
realizację instrumentów finansowych w RPO-L2020, tj.:
 PI 3c – wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie
rozwoju produktów i usług.
 PI 4c – wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w
budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym;
 PI 8iii – praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w
tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Opis znaczenia kryterium

Tak/Nie
niespełnienie kryterium powoduje
odrzucenie wniosku

Ponadto ocenie podlega, czy operacja pozwala/gwarantuje/umożliwia osiągnięcie
wskaźników określonych w RPO-L2020 dla przedmiotowego obszaru realizacji Programu.
Zgodnie z kryterium ocenie podlega, czy operacja jest realizowana zgodnie z zasadami
niedyskryminacji i przejrzystości kryteriów służących jej wykonaniu.
Niedyskryminacyjne
i przejrzyste kryteria
realizacji operacji

Weryfikacji podlega, czy realizowana operacja nie ogranicza konkurencji i czy nie
wprowadza nieuzasadnionych preferencji dla instrumentów finansowych.
Ponadto ocenie podlega, czy kryteria realizacji operacji są równe i takie same dla
wszystkich i nie podlegają zmianie w toku realizacji operacji, przez cały czas trwania jej

Tak/Nie
niespełnienie kryterium powoduje
odrzucenie wniosku

Zgodność operacji
z politykami horyzontalnymi

realizacji. Czy wprowadzone kryteria realizacji operacji w toku procesu będą interpretowane
w taki sam sposób?
Ocenie podlega, czy operacja będzie realizowana wyłącznie przez kryteria, w oparciu o
które będzie możliwe jest dokonanie faktycznej weryfikacji informacji służących jej
wykonaniu.
W ramach kryterium ocenie podlega, czy operacja jest zgodna pod względem realizacji
polityk horyzontalnych i czy wykonywana operacja ma pozytywny wpływ na wypełnienie
następujących polityk horyzontalnych:
 zrównoważony rozwój,
 równość szans i niedyskryminacja (w tym osób z niepełnosprawnościami),
 równouprawnienie płci.
W ramach kryterium weryfikowane jest, czy operacja jest zgodna z założeniami dokumentów
strategicznych, w szczególności ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz
dokumentami branżowymi: badaniem ex-ante w zakresie instrumentów finansowych.

Zgodność operacji
z dokumentami strategicznymi
oraz branżowymi

Czy operacja wpisuje się w konkretny cel operacyjny oraz w podstawowe działania
rekomendowane do realizacji/kierunki interwencji celu operacyjnego określone w danym
dokumencie/dokumentach? (jeśli dotyczy)

Tak/Nie
niespełnienie kryterium powoduje
odrzucenie wniosku

Tak/Nie
niespełnienie kryterium powoduje
odrzucenie wniosku

