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Oś priorytetowa  IV Zapobieganie zagrożeniom 

Działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Projekt dotyczy doposażenia 

odpowiednich służb ratowniczych  

w niezbędny sprzęt 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględny 

Kryterium będą spełniać projekty polegające na doposażeniu służb 

ratowniczych w nowoczesny sprzęt niezbędny w przeciwdziałaniu  

i usuwaniu skutków zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych, poprzez: 

− zakup środków transportu oraz sprzętu do prowadzenia akcji 

ratowniczych; 

− zakup specjalistycznego sprzętu do usuwania skutków katastrof. 

Zakupiony sprzęt będzie spełniać aktualne normy techniczne i 

ekologiczne (w szczególności dot. emisji spalin). 

2. 

Projekt spełnia zidentyfikowane 

potrzeby rozwojowe dla służb 

ratowniczych województwa opolskiego  

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględny 

Kryterium będą spełniać projekty, które realizują potrzeby wynikające 

z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 oraz 

zał. nr 1 do RPO WO 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb  

i potencjałów obszarów/ sektorów objętych RPO WO 2014-2020. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Potencjalne możliwości 

jednostki ratowniczej  

w odniesieniu do 

aktualnych i planowanych  

w wyniku realizacji projektu 

działań ratowniczych 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
3 0-2 pkt 

Ocena polegać będzie na weryfikacji zakresu działań ratowniczych 

w oparciu o katalog działań wynikający z Ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej:  

-walka z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi; 

-ratownictwo techniczne; 

-ratownictwo chemiczne; 

-ratownictwo ekologiczne; 

-ratownictwo medyczne. 

2 pkt - 5 działań; 

1 pkt - 2-4 rodzaje działań; 

0 pkt - 1 rodzaj działań. 

2. 
Teren działania jednostki 

ratowniczej 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
3 1-4 pkt 

W ramach kryterium oceniany będzie obszar oddziaływania 

projektu zdefiniowany jako teren działania jednostki ratowniczej 

zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie terenu działania 

jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków 

udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem 

własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu 

zwrotu poniesionych przez nie kosztów. 

W przypadku realizacji projektu przez więcej niż 1 jednostkę 

ratowniczą pod uwagę będzie brany łączny obszar działania. 

4 pkt – na terenie całego województwa opolskiego; 

3 pkt – na terenie 15 i więcej gmin; 

2 pkt – na terenie powiatu; 

1 pkt – na terenie 1 gminy. 

Dane powinny być potwierdzone przez właściwą terytorialnie 

komendę miejską lub powiatową PSP. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3. 

Nakład jednostkowy: 

wydatki kwalifikowalne 

inwestycji/ liczba 

podejmowanych działań na 

terenie działania jednostki 

ratowniczej w okresie 3 lat 

kalendarzowych 

poprzedzających rok w 

którym złożono wniosek  

o dofinansowanie projektu 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 1-4 pkt 

Rankingowanie według wartości nakładu jednostkowego  

zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie na podstawie 

wszystkich złożonych wniosków. 

Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki przeprowadzonych 

obliczeń (iloraz), bazujących na danych zawartych we wniosku  

o dofinansowanie projektu. Odpowiednią ilość pkt przydziela się 

dla określonego przedziału wartości uzyskanych w wyniku ww. 

obliczeń. Ilość przedziałów zależy od ilości ocenianych projektów,  

a zakwalifikowanie do konkretnego przedziału uzależnione jest od 

wyniku przeprowadzonych obliczeń. 

Za liczbę podejmowanych działań na terenie działania jednostki 

ratowniczej należy przyjąć średnią z ilości interwencji 

przeprowadzonych w okresie 3 lat kalendarzowych 

poprzedzających rok złożenia wniosku.  

W przypadku realizacji projektu przez więcej niż 1 jednostkę 

ratowniczą pod uwagę będzie brana łączną ilość interwencji. 

Dane powinny być potwierdzone przez właściwą terytorialnie 

komendę miejską lub powiatową PSP. 
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4. 
Kategoria jednostki 

ratowniczej 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 1, 2 lub 4 pkt 

4 pkt – jednostki OSP włączone do KSRG; 

2 pkt – jednostki OSP nie włączone do KSRG; 

1 pkt – pozostałe jednostki inne niż OSP. 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

5. 

Liczba mieszkańców na 

terenie działania jednostki 

ratowniczej przypadająca 

na jeden samochód 

ratowniczy nie starszy niż 

10 lat 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 1-3 pkt 

Liczbę mieszkańców na terenie działania jednostki ratowniczej 

należy podzielić przez sumę liczby samochodów ratowniczych 

(nie starszych niż 10 lat) należących do wszystkich jednostek 

ratowniczych mających siedzibę na terenie działania jednostki.  

W przypadku gdy na terenie działania jednostki ratowniczej nie 

występuje żaden samochód ratowniczy nie starszy niż 10 lat 

wówczas liczbę punktów należy ustalić na podstawie ilości 

mieszkańców występujących na terenie działania tej jednostki. 

W przypadku realizacji projektu przez więcej niż 1 jednostkę 

ratowniczą pod uwagę będzie brana łączna liczba mieszkańców. 

3 pkt – powyżej 10000; 

2 pkt – powyżej 5000 do 10000; 

1 pkt – poniżej 5000. 

Dane powinny być potwierdzone przez właściwą terytorialnie 

komendę miejską lub powiatową PSP. 



Załącznik do Uchwały Nr 83/2016 KM RPO WO 2014-2020 

 z dnia 25 maja 2016 r.  

 

6. 
Komplementarność 

projektu  

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 0-1 pkt 

Oceniane będzie logiczne i tematyczne powiązanie projektu  

z innymi projektami/inwestycjami realizowanymi/ zrealizowanymi 

na terenie województwa opolskiego w obszarze bezpieczeństwa. 

1 pkt – projekt komplementarny z co najmniej  1 projektem /  

             inwestycją;  

0 pkt – brak komplementarności. 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

7. 
Udział środków własnych 

wyższy od minimalnego 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 0-3 pkt 

W ramach kryterium promowany będzie wyższy od minimalnego 

wkład własny wnioskodawcy: 

3 pkt –  ≥ 15 % 

2 pkt –  ≥ 10 %  oraz < 15 % 

1 pkt – ≥  5 %  oraz < 10 % 

0 pkt – < 5 % 

8. 
Projekt realizowany  

w partnerstwie 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 0-3 pkt 

3 pkt – 5 lub więcej partnerów; 

2 pkt –3 lub 4 partnerów; 

1 pkt – 1 lub 2 partnerów; 

0 pkt – brak partnerstwa. 
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9. 

Wpływ projektu na 

realizację Strategicznego 

planu adaptacji dla 

sektorów i obszarów 

wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 0 lub 5 pkt 

Bada się w jaki sposób projekt wpływa na realizację celów  

i kierunków działań w procesie adaptacji do zmian klimatu do  

2020 r., z perspektywą do roku 2030. 

5 pkt – projekt przyczynia się do realizacji co najmniej  jednego 

celu szczegółowego wskazanego w Strategicznym planie adaptacji 

dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020); 

0 pkt – projekt nie wpływa na realizację SPA 2020. 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

10. 

Liczba wyjazdów jednostki 

ratowniczej do zdarzeń  

w ciągu roku 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
1 1-4 pkt 

W ramach kryterium oceniana będzie liczba wyjazdów do zdarzeń 

związanych z akcjami ratowniczymi, klęskami żywiołowymi, 

zagrożeniami komunikacyjnymi oraz innymi interwencjami za 

ostatni rok kalendarzowy.  

W przypadku realizacji projektu przez więcej niż 1 jednostkę 

ratowniczą pod uwagę będzie brana łączną liczba wyjazdów do 

zdarzeń. 

4 pkt – powyżej 100 wyjazdów; 

3 pkt – od 41 do 100 wyjazdów; 

2 pkt – od 21 do 40 wyjazdów; 

1 pkt – do 20 wyjazdów. 
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Dane powinny być potwierdzone przez właściwą terytorialnie 

komendę miejską lub powiatową PSP. 

11. 

Adekwatność 

proponowanych zakupów 

do zidentyfikowanych 

potrzeb 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
1 0-2 pkt 

Ocena polegać będzie na weryfikacji zgodności zaproponowanych 

rozwiązań technicznych z celami działania i zidentyfikowanymi 

potrzebami obszaru działania jednostki.  

2 pkt – do 3 % wydatków kwalifikowalnych projektu nie jest 

bezpośrednio związana z prowadzeniem działań w zakresie: 

-walka z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi; 

-ratownictwo techniczne; 

-ratownictwo chemiczne; 

-ratownictwo ekologiczne; 

-ratownictwo medyczne. 

1 pkt – powyżej 3 % do 15% wydatków kwalifikowalnych projektu 

nie jest bezpośrednio związana  z prowadzeniem działań  

w zakresie: 

-walka z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi; 

-ratownictwo techniczne; 

-ratownictwo chemiczne; 

-ratownictwo ekologiczne; 

-ratownictwo medyczne. 

0 pkt – powyżej 15 % wydatków kwalifikowalnych projektu nie jest 

bezpośrednio związana z prowadzeniem działań w zakresie: 

-walka z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi; 

-ratownictwo techniczne; 

-ratownictwo chemiczne; 

-ratownictwo ekologiczne; 
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-ratownictwo medyczne. 

 

Zastosowane skróty: 

KSRG - Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy 

OSP - Ochotnicza Straż Pożarna 

 

 


