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Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania  
i przekazywania pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ramach programu 
”Mazowsze dla czystego powietrza 2022"  

Wytyczne oceny merytorycznej wniosków 

 

1. Kryteria podstawowe 

1) Ocena zgodności zadania w zakresie rzeczowym i kwalifikowalności kosztów,  

tj. ocena zgodności projektu z określonymi w regulaminie wytycznymi oraz ocena 

prawidłowości sporządzenia montażu finansowego kosztów kwalifikowalnych 

realizacji zadania, 

➢ 40 pkt – wniosek nie zawierał błędów w zakresie rzeczowym i kwalifikowalności 

kosztów; 

➢ 30 pkt – wniosek zawierał błędy w zakresie rzeczowym i/lub w zakresie 

kwalifikowalności kosztów – raz wzywano do wyjaśnień i usunięcia 

nieprawidłowości; 

➢ 20 pkt –  wniosek zawierał błędy w zakresie rzeczowym i/lub w zakresie 

kwalifikowalności kosztów – dwa razy wzywano do wyjaśnień i usunięcia 

nieprawidłowości; 

➢ 10 pkt –  wniosek zawierał błędy w zakresie rzeczowym i/lub w zakresie 

kwalifikowalności kosztów – trzy razy wzywano do wyjaśnień i usunięcia 

nieprawidłowości; 

➢ wniosek odrzucony – nie usunięto błędów we wniosku mimo trzykrotnego 

wezwania do wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości. 

2) Ocena użyteczności – uwzględniająca przydatność społeczną i skalę realizowanego 

przedsięwzięcia  

➢ 30 pkt – realizacja zadania jest oceniana jako przydatna społecznie i dotrze  

do szerokiego grona odbiorców. Wnioskodawca deklaruje dodatkowe korzyści 

wynikające z realizacji Zadania wykraczające poza konieczny zakres zadania,  

np. pomoc przy wypełnieniu wniosku o pozyskanie dotacji/ informowanie  

o możliwości pozyskania dotacji na wymianę źródeł ciepła w przypadku akcji 

edukacyjno-informacyjnych lub przeprowadzanych kontroli indywidualnych źródeł 

ciepła, itp.; 

➢ 20 pkt – realizacja zadania jest oceniana jako przydatna społecznie i dotrze do 

szerokiego grona odbiorców. Wnioskodawca nie deklaruje dodatkowych korzyści 

wynikających z realizacji zadania. 
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➢ 10 pkt – realizacja zadania jest oceniana jako przydatna społecznie, lecz dotrze 

do niewielkiego grona odbiorców; 

➢ wniosek odrzucony – zadanie zostało ocenione, jako nieprzydatne społecznie. 

3) Wysokość wskaźnika G (tj. wskaźnika podstawowych dochodów na jednego 

mieszkańca gminy) – ocenie będzie podlegać wysokość wskaźnika G dla gminy  

w odniesieniu do średniej arytmetycznej na 2022 r. wyliczonej w oparciu o dane 

Ministerstwa Finansów dla mazowieckich gmin, wynoszącej – 1 764,59 zł: 

➢ 30 pkt – G ≤ 60% śr.; 

➢ 15 pkt – 60% śr. < G < 80% śr.; 

➢ 0 pkt – G ≥ 80% śr. 

2. Kryteria szczegółowe 

1) Obszar realizacji projektu – ocenie podlegać będzie, czy projekt realizowany jest na 

terenie gminy, w której występuje obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu 

zawieszonego PM10 i/lub PM2,5 i/lub poziomu docelowego benzo(a)pirenu 

wskazany w programie ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim 

(Uchwała 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r.  

w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim,  

w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji  

w powietrzu jest dostępna na stronie 

https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,4148,11520.html). 

➢ 30 pkt – na terenie gminy znajduje się obszar przekroczeń poziomu 

dopuszczalnego zarówno pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 jak i poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu, wskazany w programie ochrony powietrza dla stref  

w województwie mazowieckim (3 substancje); 

➢ 15 pkt – na terenie gminy znajduje się obszar przekroczeń poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i/lub PM2,5 i/lub poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu, wskazany w programie ochrony powietrza dla stref  

w województwie mazowieckim (2 substancje); 

➢ 10 pkt – na terenie gminy znajduje się obszar przekroczeń poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub PM2,5 lub poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu, wskazany w programie ochrony powietrza dla stref  

w województwie mazowieckim (1 substancja); 

➢ 0 pkt – na terenie gminy nie znajduje się obszar przekroczeń poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu, wskazany w programie ochrony powietrza dla stref  

w województwie mazowieckim. 

https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,4148,11520.html
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2) Zgodność realizacji zadania z krajowymi/regionalnymi dokumentami 

strategicznymi – ocenie podlegać będzie z iloma krajowymi/regionalnymi 

dokumentami strategicznymi jest zgodna realizacja zadania.  

➢ 30 pkt – zgodność z 5 i więcej dokumentami strategicznymi; 

➢ 20 pkt – zgodności z 3-4 dokumentami strategicznymi; 

➢ 10 pkt – zgodność z 1-2 dokumentami strategicznymi; 

➢ 0 pkt – zadanie nie jest zgodne z żadnym dokumentem strategicznym. 

3) Prowadzone działania w zakresie ochrony powietrza – ocenie podlegać będzie 

czy i w jakim zakresie gmina, lub dzielnica m.st. Warszawy, prowadziła działania 

związane z ochroną powietrza (okres dwóch ostatnich lat, tj. od 01.01.2020 r. do 

31.12.2021 r., np. wymiana kotłów, kontrole uchwały antysmogowej, 

termomodernizacja, działania związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne, 

organizacja spotkań z WFOŚiGW, stworzenie stanowisk pracy/ punktów 

konsultacyjnych dla mieszkańców związanych z pozyskaniem dofinansowania, 

tworzenie terenów zielonych, prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych 

w zakresie ochrony powietrza, itp.).  

➢ 40 pkt – w gminie przeprowadzono 11 i więcej działań związanych z ochroną 

powietrza; 

➢ 30 pkt – w gminie przeprowadzono 8-10 działań związanych z ochroną 

powietrza; 

➢ 20 pkt – w gminie przeprowadzono 4-7 działań związanych z ochroną powietrza; 

➢ 10 pkt – w gminie przeprowadzono 1-3 działania związane z ochroną powietrza; 

➢ 0 pkt – w gminie nie przeprowadzano żadnych  działań związanych z ochroną 

powietrza. 
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