
Nr 

projektu

Nr 

wiązki

Nr rozdziału i strony w 

Planie, gdzie opisano 

dany projekt

     Czy to 

jest projekt 

główny?

Nazwa projektu Wartość projektu (zł)
Wnioskodawca/ 

realizator
PI Działanie

Czy projakt wpisuje się w typy 

projektów z SZOOP i czy 

przewidziano wsparcie dla RIT

Czy wnioskodawca 

wpisuje się w 

zestawienie głównych 

grup beneficjentów 

zapisanych w RPO WM?

Czy projekt wpisuje się działanie lub kryteria jeżeli są 

dostępne? 

Czy projekt spełnia punkt 19 SZOOP tj. 19. 

Limity i ograniczenia 
Uwagi

Komentarz 

TAK/NIE + Uzasadnienie
TAK/NIE + 

Uzasadnienie
TAK/NIE + Uzasadnienie TAK/NIE + Uzasadnienie

1

7. Opis projektów 

wiodących s.41-75
441 798 775,38        

Gmina Miasto 

Płock

1 1

Budowa trasy północno-

zachodniej  miasta Płocka
162 270 000,00        

Gmina Miasto 

Płock

1a Rozdział 7, s.45-50

Budowa trasy północno-

zachodniej miasta Płocka na 

odcinku od węzła "Boryszewo" w 

ulicy Otolińskiej do węzła 

"Bielska"-droga wojewódzka

66 270 000,00          
Gmin Miasto 

Płock 7b 7.1 Tak Tak

Jeśli spełni warunki z UP dla dróg wojewódzkich tzn.  

- wybrane odcinki pozwalające na włączenie do 

systemu dróg krajowych lub sieci

TEN-T, wypełniające luki w sieci dróg pomiędzy 

ośrodkami wojewódzkimi, miastami nie będącymi 

stolicami

województw (regionalnymi i subregionalnymi), 

zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, wskazującą na 

problem

dostępności transportowej tych miast, pełniących 

ważne funkcje w lokalnych rynkach pracy.

W punkcie 19 SZOOP brak jest ograniczeń dla 

dróg wojewódzkich.

Prawdopodobnie projekt spełnia 

warunki z UP dla dróg wojewódzkich.  

Ostateczna ocena możliwa będzie na 

podstawie pełnej dokumentacji 

konkursowej.

1b Rozdział 7, s.45, 47-50

Budowa trasy północno-

zachodniej miasta Płocka na 

odcinku od węzła "Bielska" do 

węzła "Długa" - droga 

wojewódzka

96 000 000,00          
Gmin Miasto 

Płock 7b 7.1 Tak Tak

Jeśli spełni warunki z UP dla dróg wojewódzkich tzn.  

- wybrane odcinki pozwalające na włączenie do 

systemu dróg krajowych lub sieci

TEN-T, wypełniające luki w sieci dróg pomiędzy 

ośrodkami wojewódzkimi, miastami nie będącymi 

stolicami

województw (regionalnymi i subregionalnymi), 

zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, wskazującą na 

problem

dostępności transportowej tych miast, pełniących 

ważne funkcje w lokalnych rynkach pracy.

W punkcie 19 SZOOP brak jest ograniczeń dla 

dróg wojewódzkich.

Prawdopodobnie projekt spełnia 

warunki z UP dla dróg wojewódzkich.  

Ostateczna ocena możliwa będzie na 

podstawie pełnej dokumentacji 

konkursowej.

2

Rozbudowa i przebudowa ciągu 

drogowego ulicy Przemysłowej, 

ulicy Kostrogaj i Wiadukt w 

Płocku wraz z niezbędną 

infrastrukturą w celu 

udostępnienia terenów 

inwestycyjnych na osiedlu 

Łukasiewicza i Trzepowo

51 200 000,00          
Gmin Miasto 

Płock

2a Rozdział 7, s. 45, 50-53

Budowa nowego odcinka ul. 

Przemysłowej od trasy północno-

zachodniej do połączenia z drogą 

powiatową nr 5205W

16 000 000,00          
Gmina Miasto 

Płock
7b 7.1 Tak Tak

Jeśli spełni warunki z UP dla dróg lokalnych tzn.  

inwestycje w drogi lokalne zapewnią konieczne 

bezpośrednie połączenia z:                                           

a) drogową siecią TEN‐T ;                                            

b) z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi 

(fizycznie istniejącymi, budowanymi lub planowanymi 

do budowy w obecnej perspektywie finansowej);                            

c) z przejściami granicznymi, portami lotniczymi, 

morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub 

platformami logistycznymi zlokalizowanymi poza 

siecią TEN-T ;                                                              

d) z innymi sieciami TEN-T: kolejowymi, portami 

lotniczymi, portami morskimi, portami rzecznymi; 

Brak limitów dla pojedyńczych projektów. 

Łączna wartość alokacji dla dróg lokalnych 

(powiatowych i gminnych) nie może 

przekroczyć 15% alokacji dla transportu 

drogowego w ramach 7 CT tj. 34 842 884 

EUR.

Prawdopodobnie projekt spełnia 

warunki z UP opisane we wspólnej 

interpretacji MR i KE.  Ostateczna 

ocena możliwa będzie na podstawie 

pełnej dokumentacji konkursowej.

2b Rozdział 7, s. 45, 50-53

Przygotowanie terenów 

inwestycyjnych poprzez budowę 

infrastruktury technicznej wraz z 

wewnętrznym układem 

komunikacyjnym

17 800 000,00          
Gmina Miasto 

Płock 3a 3.1

Tak, projekt wpisuje się w typ 

projektu "uporządkowanie i 

przygotowanie terenów 

inwestycyjnych w celu nadania 

im nowych funkcji 

gospodarczych"

Tak, beneficjentem w 

tym typie projektu będą 

mogły być - jst, ich 

związki i stowarzyszenia

Brak kryteriów

Wstępnie tak, jednak na podstawie planu 

inwestycyjnego nie można jednoznacznie 

ocenić, czy projektu wpisuje się w limity i 

ograniczenia z SZOOP - przedstawiono za mało 

informacji.

Nie ma ustalonego katalogu kosztów 

kwalifikowalnych.

I

Załącznik 2. Wstępna opinia zgodności poszczególnych projektów RIT z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020

Informacje z Planów Działań RIT Ocena zgodności z RPO WM 14-20, SZOOP i kryteriami

Wiązka I -Wzrost konkurencyjności miasta Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego



2c Rozdział 7, s. 45, 50-53

Rozbudowa i przebudowa ciągu 

drogowego ul. Przemysłowej, ul. 

Kostrogaj i Wiadukt wraz z 

niezbędną infrastrukturą

17 400 000,00          
Gmina Miasto 

Płock
7b 7.1 Tak Tak

Jeśli spełni warunki z UP dla dróg lokalnych tzn.  

inwestycje w drogi lokalne zapewnią konieczne 

bezpośrednie połączenia z:                                           

a) drogową siecią TEN‐T ;                                            

b) z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi 

(fizycznie istniejącymi, budowanymi lub planowanymi 

do budowy w obecnej perspektywie finansowej);                            

c) z przejściami granicznymi, portami lotniczymi, 

morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub 

platformami logistycznymi zlokalizowanymi poza 

siecią TEN-T ;                                                              

d) z innymi sieciami TEN-T: kolejowymi, portami 

lotniczymi, portami morskimi, portami rzecznymi; 

Brak limitów dla pojedyńczych projektów. 

Łączna wartość alokacji dla dróg lokalnych 

(powiatowych i gminnych) nie może 

przekroczyć 15% alokacji dla transportu 

drogowego w ramach 7 CT tj. 34 842 884 

EUR.

Prawdopodobnie projekt spełnia 

warunki z UP opisane we wspólnej 

interpretacji MR i KE.  Ostateczna 

ocena możliwa będzie na podstawie 

pełnej dokumentacji konkursowej.

3

Rozbudowa i przebudowa drogi 

powiatowej nr 3759W Szumanie 

– Bielsk

11 690 000,00          

3a Rozdział 7, s.45, 54-56

Rozbudowa i przebudowa drogi 

powiatowej nr 3759W Szumanie 

– Bielsk na terenie powiatu 

sierpeckiego o długości 2,278 km

            2 240 000,00    Powiat Sierpecki 7b 7.1 Tak Tak

Jeśli spełni warunki z UP dla dróg lokalnych tzn.  

inwestycje w drogi lokalne zapewnią konieczne 

bezpośrednie połączenia z:                                           

a) drogową siecią TEN‐T ;                                            

b) z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi 

(fizycznie istniejącymi, budowanymi lub planowanymi 

do budowy w obecnej perspektywie finansowej);                            

c) z przejściami granicznymi, portami lotniczymi, 

morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub 

platformami logistycznymi zlokalizowanymi poza 

siecią TEN-T ;                                                              

d) z innymi sieciami TEN-T: kolejowymi, portami 

lotniczymi, portami morskimi, portami rzecznymi; 

Brak limitów dla pojedyńczych projektów. 

Łączna wartość alokacji dla dróg lokalnych 

(powiatowych i gminnych) nie może 

przekroczyć 15% alokacji dla transportu 

drogowego w ramach 7 CT tj. 34 842 884 

EUR.

Projekt może nie spełniać warunków 

z UP opisanych we wspólnej 

interpretacji MR i KE.  Ostateczna 

ocena możliwa będzie na podstawie 

pełnej dokumentacji konkursowej. Rozszerzony został 

opis zakresu 

projektu w 

odniesieniu do 

warunków z UP 

oraz interpretacji 

MR i KE str. 52 i 

53

3b Rozdział 7, s.45, 54-56

Rozbudowa i przebudowa drogi 

powiatowej nr 3759W Szumanie 

– Bielsk na terenie powiatu 

płockiego o długości 7,606 km

            9 450 000,00    Powiat Płocki 7b 7.1 Tak Tak

Jeśli spełni warunki z UP dla dróg lokalnych tzn.  

inwestycje w drogi lokalne zapewnią konieczne 

bezpośrednie połączenia z:                                           

a) drogową siecią TEN‐T ;                                            

b) z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi 

(fizycznie istniejącymi, budowanymi lub planowanymi 

do budowy w obecnej perspektywie finansowej);                            

c) z przejściami granicznymi, portami lotniczymi, 

morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub 

platformami logistycznymi zlokalizowanymi poza 

siecią TEN-T ;                                                              

d) z innymi sieciami TEN-T: kolejowymi, portami 

lotniczymi, portami morskimi, portami rzecznymi; 

Brak limitów dla pojedyńczych projektów. 

Łączna wartość alokacji dla dróg lokalnych 

(powiatowych i gminnych) nie może 

przekroczyć 15% alokacji dla transportu 

drogowego w ramach 7 CT tj. 34 842 884 

EUR.

Projekt może nie spełniać warunków 

z UP opisanych we wspólnej 

interpretacji MR i KE.  Ostateczna 

ocena możliwa będzie na podstawie 

pełnej dokumentacji konkursowej. Rozszerzony został 

opis zakresu 

projektu w 

odniesieniu do 

warunków z UP 

oraz interpretacji 

MR i KE str. 52 i 

53

4

Rozwój systemu zrównoważonej 

mobilności miejskiej na terenie 

OFMP

162 000 000,00        
Gmina Miasto 

Płock i Partnerzy

4a

Rozdział 7, s.45-46, 56-

57

Rozwój infrastruktury 

zrównoważonej mobilności 

miejskiej

          56 610 000,00    
Gmina Miasto 

Płock 4e 4.3 Tak
Tak, Beneficjentem 

mogą być JST,
Tak/ Brak opracowanych kryteriów 

Brak możliwości stwierdzenia bez 

dokumentacji konkursowej (zgodność z PGN, 

studium wykonalności)

4b

Budowa infrastruktury ścieżek i 

szlaków rowerowych oraz 

elementów towarzyszących:

          35 214 000,00    
PARTNERZY 

RIT 4e 4.3 Tak
Tak, Beneficjentem 

mogą być JST,
Tak/ Brak opracowanych kryteriów 

Brak możliwości stwierdzenia bez 

dokumentacji konkursowej (zgodność z PGN, 

studium wykonalności)

4b.1 Rozdział 7, s.45-46, 58

Budowa ścieżek rowerowych na 

terenie miasta Płocka
          17 324 000,00    

Gmina Miasto 

Płock 4e 4.3 Tak
Tak, Beneficjentem 

mogą być JST,
Tak/ Brak opracowanych kryteriów 

Brak możliwości stwierdzenia bez 

dokumentacji konkursowej (zgodność z PGN, 

studium wykonalności)

4b.2

Rozdział 7, s.45-46, 58-

59

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 

przy drodze nr 577 Gąbin-

Konstantynów

            2 000 000,00    
Miasto i Gmina 

Gąbin 4e 4.3 Tak
Tak, Beneficjentem 

mogą być JST,
Tak/ Brak opracowanych kryteriów 

Brak możliwości stwierdzenia bez 

dokumentacji konkursowej (zgodność z PGN, 

Studium Wykonalności:  opisujące funkcje 

komunikacyjne funkcje ścieżki rowerowej oraz 

obszar realizacji inwestycji miasto-wieś)

4b.3 Rozdział 7, s.45-46, 59

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 

przy drodze wojewódzkiej nr 574 

Gąbin – Dobrzyków-Płock

            4 860 000,00    
Miasto i Gmina 

Gąbin 4e 4.3 Tak
Tak, Beneficjentem 

mogą być JST,
Tak/ Brak opracowanych kryteriów 

Brak możliwości stwierdzenia bez 

dokumentacji konkursowej (zgodność z PGN, 

Studium Wykonalności:  opisujące funkcje 

komunikacyjne funkcje ścieżki rowerowej oraz 

obszar realizacji inwestycji miasto-wieś)

4b.4

Rozdział 7, s.45-46, 59-

60

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 

przy drodze powiatowej Czermno - 

Wymyśle Polskie

            3 000 000,00    
Miasto i Gmina 

Gąbin 4e 4.3 Tak
Tak, Beneficjentem 

mogą być JST,
Tak/ Brak opracowanych kryteriów 

Brak możliwości stwierdzenia bez 

dokumentacji konkursowej (zgodność z PGN, 

Studium Wykonalności:  opisujące funkcje 

komunikacyjne funkcje ścieżki rowerowej oraz 

obszar realizacji inwestycji miasto-wieś)

I



4b.5 Rozdział 7, s.45-46, 60

Budowa ścieżki rowerowej 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 

562

            2 500 000,00    
Gmina Stara 

Biała 4e 4.3 Tak
Tak, Beneficjentem 

mogą być JST,
Tak/ Brak opracowanych kryteriów 

Brak możliwości stwierdzenia bez 

dokumentacji konkursowej (zgodność z PGN, 

Studium Wykonalności:  opisujące funkcje 

komunikacyjne funkcje ścieżki rowerowej oraz 

obszar realizacji inwestycji miasto-wieś)

4b.6

Rozdział 7, s.45-46, 60-

63

Budowa ścieżek rowerowych na 

terenach przyległych do Jeziora 

Zdworskiego

            2 000 000,00    Gmina Łąck 4e 4.3 Tak
Tak, Beneficjentem 

mogą być JST,
Tak/ Brak opracowanych kryteriów 

Brak możliwości stwierdzenia bez 

dokumentacji konkursowej (zgodność z PGN, 

Studium Wykonalności:  opisujące funkcje 

komunikacyjne funkcje ścieżki rowerowej oraz 

obszar realizacji inwestycji miasto-wieś)

4b.7

Rozdział 7, s.45-46, 56-

57

Budowa ścieżki pieszo - 

rowerowej Płock - Soczewka
            3 530 000,00    

Gmina Nowy 

Duninów 4e 4.3 Tak
Tak, Beneficjentem 

mogą być JST,
Tak/ Brak opracowanych kryteriów 

Brak możliwości stwierdzenia bez 

dokumentacji konkursowej (zgodność z PGN, 

Studium Wykonalności:  opisujące funkcje 

komunikacyjne funkcje ścieżki rowerowej oraz 

obszar realizacji inwestycji miasto-wieś)

4c

Rozdział 7, s.45-46, 64-

65

Modernizacja ciągów 

komunikacyjnych niezbędnych dla 

rozwoju systemu zrównoważonej 

mobilności miejskiej

          70 176 000,00    
Gmina Miasto 

Płock 4e 4.3 Tak
Tak, Beneficjentem 

mogą być JST,
Tak/ Brak opracowanych kryteriów 

Brak możliwości stwierdzenia bez 

dokumentacji konkursowej (zgodność z PGN, 

Studium wykonalności: umożliwiających 

szczegółową weryfikację zakresu inwestycji 

zgodnie z wymogami określonymi w załączniku 

nr 5 SZOOP )

5

Modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności 

publicznej na terenie OFMP

54 638 775,38          
PARTNERZY 

RIT

5a Rozdział 7, s.46, 65-67

Kompleksowa termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej 

w Powiecie Gostynińskim

            3 108 320,06    
Powiat 

Gostyniński 4c 4.2 Tak
Tak, Beneficjentem 

mogą być JST,
Tak/ Brak opracowanych kryteriów 

Brak możliwości stwierdzenia bez 

dokumentacji konkursowej (Audyt 

energetyczny - stanowiący o kwalifikowalności 

kosztów poniesionych inwestycji na rzecz 

poprawy efektywności energetycznej budynku, 

próg poprawy efektywności energetycznej 

powyżej 25%)

W ramach PI 4c koszty 

kwalifikowlane dotyczyc będą 

inwestycji związanych z optymalizacją 

zuzycia energii w budynku, a nie 

kosztów adaptacji budynku do nowych 

funkcji. Projekt zakłada 

wprowadzenie nowych funkcji do 

budynku- molżliwa  realizacja 

proejktu w ramach PI 9b związanych z 

rewitalizacją o ile znajduje sie na 

obszarze objetym Planem 

Rewitalizacji.

5b Rozdział 7, s.46, 67-69

Kompleksowa termomodernizacja 

głównego budynku 

Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Płocku wraz z  

budową instalacji OZE

          16 250 000,00    

Samorząd 

Województwa 

Mazowieckiego - 

Wojewódzki 

Szpital Zespolony 

w Płocku

4c 4.2 Tak
Tak, Beneficjentem 

mogą być JST,
Tak/ Brak opracowanych kryteriów 

Brak możliwości stwierdzenia bez 

dokumentacji konkursowej (Audyt 

energetyczny - stanowiący o kwalifikowalności 

kosztów poniesionych inwestycji na rzecz 

poprawy efektywności energetycznej budynku, 

próg poprawy efektywności energetycznej 

powyżej 25%, Mapy potrzeb zdrowotnych)

5c Rozdział 7, s.46, 69

Termomodernizacja budynków 

SPZZOZ w Sierpcu, ul. 

Słowackiego 16 i 32, w których 

świadczone są usługi medyczne

            4 237 663,00    

Powiat Sierpecki-

SPZZOZ w 

Sierpcu
4c 4.2 Tak

Tak, Beneficjentem 

mogą być JST,
Tak/ Brak opracowanych kryteriów 

Brak możliwości stwierdzenia bez 

dokumentacji konkursowej (Audyt 

energetyczny - stanowiący o kwalifikowalności 

kosztów poniesionych inwestycji na rzecz 

poprawy efektywności energetycznej budynku, 

próg poprawy efektywności energetycznej 

powyżej 25%, Mapy potrzeb zdrowotnych)

5d Rozdział 7, s.46, 70-71

Poprawa efektywności 

energetycznej oraz rozwój OZE w 

Powiecie Płockim - 

termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej

            6 042 792,32    Powiat Płocki 4c 4.2 Tak
Tak, Beneficjentem 

mogą być JST,
Tak/ Brak opracowanych kryteriów 

Brak możliwości stwierdzenia bez 

dokumentacji konkursowej (Audyt 

energetyczny - stanowiący o kwalifikowalności 

kosztów poniesionych inwestycji na rzecz 

poprawy efektywności energetycznej budynku, 

próg poprawy efektywności energetycznej 

powyżej 25%)

5e Rozdział 7, s.46, 71-72

Modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności 

publicznej w Płocku wraz z 

zabudową OZE 

          25 000 000,00    
Gmina Miasto 

Płock 4c 4.2 Tak
Tak, Beneficjentem 

mogą być JST,
Tak/ Brak opracowanych kryteriów 

Brak możliwości stwierdzenia bez 

dokumentacji konkursowej (Audyt 

energetyczny - stanowiący o kwalifikowalności 

kosztów poniesionych inwestycji na rzecz 

poprawy efektywności energetycznej budynku, 

próg poprawy efektywności energetycznej 

powyżej 25%)

1 Rozdział 7, s.77-90

Rewitalizacja społeczno-

gospodarcza śródmiejskich 

przestrzeni miasta Płocka

105 000 000 Gmina Miasto 

Płock

I

II

Wiązka II - Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanym obszarom na ternie Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez ich kompleksową rewitalizację



1a Rozdział 7, s.80-82

Rewitalizacja społeczno - 

gospodarcza terenów 

nadwiślańskich poprzez 

przebudowę promenady 

nadwiślańskiej wraz z portem 

jachtowym, infrastrukturą 

niezbędną do jego 

funkcjonowania oraz 

zagospodarowaniem terenu

44 050 000,00
Gmina Miasto 

Płock
9b 6.2

Częściowo - z wyłączeniem 

części typowo turystycznej.

Rewitalizację należy rozumieć 

jako proces wyprowadzania ze 

stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w 

sposób kompleksowy, poprzez 

zintegrowane działania na rzecz 

lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy 

rewitalizacji na podstawie 

programu rewitalizacji.

Tak

Warunek obligatoryjny - Dofinansowanie dla 

projektów rewitalizacyjnych, będzie możliwe 

wyłącznie dla projektów, które:

a. wynikają z obowiązującego (na dzień składania 

wniosku o dofinansowanie) programu rewitalizacji;

b. program rewitalizacji, z którego wynika składany 

projekt rewitalizacyjny, spełnia wymagania tj. posiada 

określone cechy i elementy.

c. program rewitalizacji, z którego wynika składany 

projekt rewitalizacyjny znajduje się w wykazie 

programów rewitalizacji na terenie województwa 

mazowieckiego prowadzonym przez Urząd 

Marszałkowski.

W ramach RPO niemożliwym jest realizacja 

infrastruktury turystycznej, chyba, że stanowi 

niezbędny element większego projektu 

rewitalizacyjnego.

W RPO WM 2014-2020 nie ma możliwości 

ubiegania się o wsparcie dla budynków, które 

są budowane od podstaw tzn. nowych kubatur. 

Rozbudowa lub dobudowa może nastąpić 

wyłącznie jeśli zostanie szeroko uzasadniona 

potrzeba wynikająca z usprawnienia działania 

obiektu, jego funkcjonalności lub 

bezpieczeństwa użytkowania.

Projekt budzi zastrzeżenia w obszarze -

przebudowa i wzmocnienie nabrzeża, 

budowa portu jachtowego wraz z 

zapleczem niezbędnym do jego 

funkcjonowania (kapitanat, hangary), 

budowa zaplecza w rejonie Zalewu 

„Sobótka” niezbędnego do obsługi 

kąpieliska i osób korzystających z 

terenów rekreacyjnych nabrzeża, 

budowa sieci zewnętrznych 

niezbędnych do funkcjonowania 

powstałej w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia infrastruktury oraz 

szeroko pojęte zagospodarowanie 

terenu (parkingi, ścieżki biegowe, 

oświetlenie, elementy małej 

architektury).

Wszystkie wymienione w dokumencie 

rewitalizacyjne projekty towarzyszące 

powinny również znaleźć się w 

programie rewitalizacja.

Uzasadnienie 

projektu zostało 

rozszerzone  str. 81 

i 86

1b Rozdział 7, s.82

Modernizacja układu 

komunikacyjnego osiedli: Stare 

Miasto i Kolegialna, w tym 

wprowadzenie rozwiązań 

mechanicznych, np. windy, windy 

szynowe lub schody ruchome

5 950 000,00
Gmina Miasto 

Płock
9b 6.2

Warunkowo Tak  - jeśli 

przedsięwzięcie będzie częścią 

większego projektu 

rewitalizacyjnego realizującego 

cele CT 9

Tak

Warunek obligatoryjny - Dofinansowanie dla 

projektów rewitalizacyjnych, będzie możliwe 

wyłącznie dla projektów, które:

a. wynikają z obowiązującego (na dzień składania 

wniosku o dofinansowanie) programu rewitalizacji;

b. program rewitalizacji, z którego wynika składany 

projekt rewitalizacyjny, spełnia wymagania tj. posiada 

określone cechy i elementy.

c. program rewitalizacji, z którego wynika składany 

projekt rewitalizacyjny znajduje się w wykazie 

programów rewitalizacji na terenie województwa 

mazowieckiego prowadzonym przez Urząd 

Marszałkowski.

Projekty realizowane z EFRR muszą 

być komplementarne i bezpośrednio 

powiązanie z interwencją wspierającą 

cele EFS, szczególnie w zakresie 

włączenia społecznego i walki z 

ubóstwem.

Należy wyeliminować możliwość 

realizacji wybiórczych inwestycji, 

nastawionych jedynie na szybki efekt 

poprawy estetyki przestrzeni, 

skupionych tylko na działaniach 

remontowych czy modernizacyjnych, 

które nie skutkują zmianami 

strukturalnymi na obszarze 

zdegradowanym. 

Wszystkie wymienione w dokumencie 

rewitalizacyjne projekty towarzyszące 

powinny również znaleźć się w 

programie rewitalizacja.

1c Rozdział 7, s.83

Rewitalizacja przestrzeni 

publicznej - Plac Obrońców 

Warszawy

30 000 000,00
Gmina Miasto 

Płock
9b 6.2

Warunkowo tak - jeśli 

przedsięwzięcie będzie 

realizowac  cele CT 9. Brak 

kryteriów.

Należy wyeliminować możliwość 

realizacji wybiórczych 

inwestycji, nastawionych jedynie 

na szybki efekt poprawy estetyki 

przestrzeni, skupionych tylko na 

działaniach remontowych czy 

modernizacyjnych, które nie 

skutkują zmianami 

strukturalnymi na obszarze 

zdegradowanym."

Tak

Warunek obligatoryjny - Dofinansowanie dla 

projektów rewitalizacyjnych, będzie możliwe 

wyłącznie dla projektów, które:

a. wynikają z obowiązującego (na dzień składania 

wniosku o dofinansowanie) programu rewitalizacji;

b. program rewitalizacji, z którego wynika składany 

projekt rewitalizacyjny, spełnia wymagania tj. posiada 

określone cechy i elementy.

c. program rewitalizacji, z którego wynika składany 

projekt rewitalizacyjny znajduje się w wykazie 

programów rewitalizacji na terenie województwa 

mazowieckiego prowadzonym przez Urząd 

Marszałkowski.w.

Projekty realizowane z EFRR muszą 

być komplementarne i bezpośrednio 

powiązanie z interwencją wspierającą 

cele EFS, szczególnie w zakresie 

włączenia społecznego i walki z 

ubóstwem.

Należy wyeliminować możliwość 

realizacji wybiórczych inwestycji, 

nastawionych jedynie na szybki efekt 

poprawy estetyki przestrzeni, 

skupionych tylko na działaniach 

remontowych czy modernizacyjnych, 

które nie skutkują zmianami 

strukturalnymi na obszarze 

zdegradowanym. 

Wszystkie wymienione w dokumencie 

rewitalizacyjne projekty towarzyszące 

powinny również znaleźć się w 

programie rewitalizacja.

1d Rozdział 7, s.83-84

Renowacja zabytkowych 

budynków i ich adaptacja (w tym 

wyposażenie) do pełnienia 

nowych funkcji społeczno-

edukacyjnych wraz z 

zagospodarowaniem terenów 

przyległych

25 000 000,00
Gmina Miasto 

Płock
6c 5.3

Tak - Należy jednak  rozważyć 

również mozliwość aplikowania 

o środki na realizację projektu w 

ramach działania 5.3.

Tak

Warunek obligatoryjny - Dofinansowanie dla 

projektów rewitalizacyjnych, będzie możliwe 

wyłącznie dla projektów, które:

a. wynikają z obowiązującego (na dzień składania 

wniosku o dofinansowanie) programu rewitalizacji;

b. program rewitalizacji, z którego wynika składany 

projekt rewitalizacyjny, spełnia wymagania tj. posiada 

określone cechy i elementy.

c. program rewitalizacji, z którego wynika składany 

projekt rewitalizacyjny znajduje się w wykazie 

programów rewitalizacji na terenie województwa 

mazowieckiego prowadzonym przez Urząd 

Marszałkowski.

Należy założyć, iż za niekwalifikowalne uznaje 

się:

• Wydatki na budowę i modernizację 

infrastruktury towarzyszącej (np. drogi, 

chodniki, parkingi).

Wszystkie wymienione w dokumencie 

rewitalizacyjne projekty towarzyszące 

powinny również znaleźć się w 

programie rewitalizacja.

II



Rozdział 7, s.90-93

Rewitalizacja najstarszej części 

Gąbina
6 000 000

Miasto i Gmina 

Gąbin
6c 5.3

 Budynek, Stary Rynek 6 - 

Należy  rozważyć również 

możliwość aplikowania o środki 

na realizację projektu w ramach 

działania 5.3.

Tak

Warunek obligatoryjny - Dofinansowanie dla 

projektów rewitalizacyjnych, będzie możliwe 

wyłącznie dla projektów, które:

a. wynikają z obowiązującego (na dzień składania 

wniosku o dofinansowanie) programu rewitalizacji;

b. program rewitalizacji, z którego wynika składany 

projekt rewitalizacyjny, spełnia wymagania tj. posiada 

określone cechy i elementy.

c. program rewitalizacji, z którego wynika składany 

projekt rewitalizacyjny znajduje się w wykazie 

programów rewitalizacji na terenie województwa 

mazowieckiego prowadzonym przez Urząd 

Marszałkowski.

W przypadku realizacji projektów z 

elementami z zakresu termomodernizacji, co do 

zasady nie może ona stanowić więcej niż 49% 

wartości projektu i musi być przeprowadzona 

na podstawie audytu energetycznego;

Należy szczegółowo przeanalizować 

koszty kwalifikowalne po ich 

ukazaniu się, ponieważ istnieje 

obawa, iż nie wszystkie zaplanowane 

działania będą kwalifikowalne.

Wszystkie wymienione w dokumencie 

rewitalizacyjne projekty towarzyszące 

powinny również znaleźć się w 

programie rewitalizacja.

1

Modernizacja oferty szkolnictwa 

zawodowego na Obszrze 

Funkcjonalnym Miasta Płocka

11 870 920,00
Miasto Płock, 

Powiat Płocki, 

Powiat Sierpc

1 s. 94-98

Moja Wizja - Mój Zawód 1 500 000
Gmina Miasto 

Płock

  Realizacja możliwa w ramach 

w ramach 2 odrębnych 

konkursów  dla Poddziałanie 

10.3.1 (10iv) Doskonalenie 

zawodowe uczniów, pod 

warunkiem spełnienia kryteriów 

dostępu.   

tak

Tak, z zastrzeżeniem, że

tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe warunków 

odzwierciedlających naturalne warunki pracy 

właściwe dla nauczanych zawodów (doposażenie) 

stanowi wyłącznie jako element projektu. Ponadto dla 

minimum 70% uczestników projektu muszą zostać 

zapewnione praktyki zawodowe i/lub staże 

zawodoweprowadzone u pracodawców w 

województwie mazowieckim, które odpowiadają 

standardom określonym w Polskich Ramach Jakości 

Staży i Praktyk.

Nie dotyczy.

Ogólny opis projektu nie pozwala na 

ocenę kwalifikowalności 

poszczególnych działań.

2 s. 99-102

Wypracowanie modelu 

współpracy powiatowych szkół 

zawodowych z pracodawcami, 

mającego na celu dostosowanie 

systemu edukacki do potrzeb 

rynku pracy i wyzwań 

współczesności

2 000 000,00

Powiat Płocki

 Realizacja możliwa w ramach w 

ramach 2 odrębnych konkursów  

dla Poddziałanie 10.3.1 (10iv) 

Doskonalenie zawodowe 

uczniów, pod warunkiem 

spełnienia kryteriów dostępu.                                         

tak

Tak. Jednak opis na takim poziomie ogólności nie 

przesądza o wpisywaniu się w kryteria dostępu, w 

szczególności w zakresie wymagannych praktyk/staży 

zawodowych u pracodawców (kamień milowy).

Nie dotyczy.

Ogólny opis projektu nie pozwala na 

ocenę kwalifikowalności 

finansowania poszczególnych działań.

3 s. 103-106

Zwiększenie potencjału 

techniczno-dydaktycznego 

szkolnictwa zawodowego na 

terenie obszru funkcjonalnego 

miasta Płocka

6 000 000,00 Powiat Płocki

 Realizacja częściowo możliwa 

w ramach w ramach 2 odrębnych 

konkursów  dla Poddziałanie 

10.3.1 (10iv) Doskonalenie 

zawodowe uczniów, pod 

warunkiem spełnienia kryteriów 

dostępu. SzOOP nie przewiduje 

wsparcia w zakrescie nowych 

obiektów infrastrukturalnych. 

Rozwój doradztwa edukacyjno-

zawodowego jest możliwy do 

finansowania w gimnazjach oraz 

szkołach zawodowych dla 

młodzieży. 

tak

Tak, z zastrzeżeniem, że

tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe warunków 

odzwierciedlających naturalne warunki pracy 

właściwe dla nauczanych zawodów (doposażenie) 

stanowi wyłącznie jako element projektu. Ponadto dla 

minimum 70% uczestników projektu muszą zostać 

zapewnione praktyki zawodowe i/lub staże 

zawodoweprowadzone u pracodawców w 

województwie mazowieckim, które odpowiadają 

standardom określonym w Polskich Ramach Jakości 

Staży i Praktyk. Doradztwo edukacyjno-zawodowe jest 

przewidziane wyłącznie dla uczniów gimnazjów i 

szkół zawodowych dla młodzieży.

Nie dotyczy.

Ogólny opis projektu nie pozwala na 

ocenę kwalifikowalności 

finansowania poszczególnych działań.

4 s. 106-113

Szkoła zawodowa kluczem do 

kariery
2 370 920,00 Powiat Sierpecki

 Realizacja możliwa w ramach w 

ramach 2 odrębnych konkursów  

dla Poddziałanie 10.3.1 (10iv) 

Doskonalenie zawodowe 

uczniów, pod warunkiem 

spełnienia kryteriów dostępu.                                         

tak

Tak, z zastrzeżeniem, że

tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe warunków 

odzwierciedlających naturalne warunki pracy 

właściwe dla nauczanych zawodów (doposażenie) 

stanowi wyłącznie jako element projektu. Ponadto dla 

minimum 70% uczestników projektu muszą zostać 

zapewnione praktyki zawodowe i/lub staże 

zawodoweprowadzone u pracodawców w 

województwie mazowieckim, które odpowiadają 

standardom określonym w Polskich Ramach Jakości 

Staży i Praktyk.

Nie dotyczy.

Ogólny opis projektu nie pozwala na 

ocenę kwalifikowalności 

finansowania poszczególnych działań.

Inwestycje w kompetencje 

kluczowe uczniów szanszą dla 

Obszaru Funkcjonalnego Miasta 

Płocka

15 450 000,00
Gmina Płock, 

Gmina Łąck, 

Powiat Sierpc

Projekty Towarzyszące

II

I

II



1 s. 114-117

"Akademia Młodego 

Programisty" - program zajęć z 

zakresu programowania w 

szkołach podstawowych w 

Gminie Miasto Płock

13 000 000,00
Gmina Miasto 

Płock

 Częściowo realizacja możliwa w 

ramach  konkurs  dla 

Poddziałanie 10.1.1 (10i) - 

Edukacja ogólna i przedszkolna, 

pod warunkiem spełnienia 

kryteriów dostępu.    

tak

Aktualnie tak, z zastrzeżeniem, że

w projekcie obowiązkowo przebiegać będzie 

kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i 

umiejętności,

a dodatkowo towarzyszyć mu będzie tworzenie 

warunków dla nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu,

lub/i rozwijanie umiejętności korzystanie z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie 

kompetencji informatycznych,

lub/i indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia 

młodszego. Ponadto zgodnie z planowaną przez 

Ministerstwo Rozwoju zmianą Wytycznych

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

obszarze edukacji na lata 2014-2020, wykluczona być 

może z katalogu kosztów kwalifikowalnych w ramach 

projektu nauka programowania. Przygotowanie 

nauczycieli do pracy z uczniami ma charakter 

uzupełniający,  a wysokość wsparcia w tym zakresie 

nie może przekroczyć 3,5% wartości projektu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu.

Ogólny opis projektu nie pozwala na 

ocenę kwalifikowalności 

finansowania poszczególnych działań.

2 s. 118-120

Zaplanuj swoją przyszłość 1 500 000,00
Gmina Miasto 

Płock

 Realizacja możliwa w ramach  

Poddziałania 10.3.1 (10iv) 

Doskonalenie zawodowe 

uczniów, pod warunkiem 

spełnienia kryteriów dostępu.                                         

tak tak Nie dotyczy.

Ogólny opis projektu nie pozwala na 

ocenę kwalifikowalności 

finansowania poszczególnych działań.

3 s.121-125

Wzrost kompetencji uczniów 

bodźcem do wykorzystania 

społeczno-gospodarczego terenu 

wokół Jeziora Zdworskiego

50 000,00 Gmina Łąck

 Częściowo realizacja możliwa w 

ramach  konkurs  dla 

Poddziałanie 10.1.1 (10i) - 

Edukacja ogólna i przedszkolna, 

pod warunkiem spełnienia 

kryteriów dostępu.   Doradztwo 

edukacyjno- zawodowe jest 

możliwe dla uczniów gimnazjów 

i szkół zawodowych dla 

młodzieży w ramach odrębnego 

konkursu dla Poddziałania 

10.3.1 (10iv) Doskonalenie 

zawodowe uczniów, pod 

warunkiem spełnienia kryteriów 

dostępu. 

tak

Tak, z zastrzeżeniem, że dopuszczalne dla Działania 

10.1.1 przedsięwzięcia nie przewidują doradztawa  

edukacyjno-zawodowego.
Zgodnie z Regulaminem konkursu.

Ogólny opis projektu nie pozwala na 

ocenę kwalifikowalności 

finansowania poszczególnych działań.

4 s. 125-127

AKTYWNY SIERPC 900 000,00 Powiat Sierpecki

Projekt wpisuje się w typ 

projektu przewidziany dla 

działania 9.1  "Aktywna 

integracja dla włączenia 

społecznego realizowana przez 

jednostki organizacyjne pomocy 

społecznej (PCPR)" 

W SZOOP nie przeiwdziano 

wyodrębnionego wsparcia dla 

RIT, istnieje możliwość 

premiowania projektów w 

kryteriach merytorycznych 

szczegółowych.  

W 2016 nabór dla PCPR ma 

charakter pozakonkuroswy, w 

związku z tym nie ma 

możliwości zapewnienia 

preferencji. 

Tak

Działanie: Projekt wpisuje sie w działanie.

Kryteria: Na podstawie informacji zawartych w opsie 

projektu nie ma moźliwości zweryfikowania zgodności 

projektu z wszystkimi kryteriami dostępu 

opracowanymi dla naboru pozakonkuroswego dla 

Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie planowanego 

w 2016r. 

( m.in z następującym kryterium:  

Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla 

uczestników projektu mierzony na zakończenie 

udziału w projekcie:

• w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym minimalny poziom 

efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 56%,

 w tym minimalny poziom efektywności 

zatrudnieniowej - 22%.

• w odniesieniu do osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi minimalny poziom efektywności 

społeczno-zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym 

minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 

12%.)

W działaniu 9.1 Informację o limitach i 

ograniczeniach są zawierane w Regulaminie 

konkursu. 

Nabór dla Powiatowych Centrów 

Pomocy Rodzinie rozpocznie się w 

dniu 16.05.2016 r. Kolejny jest 

zaplanaowany w 2018r.  

Projekt został 

przeniesiony do 

obszaru włączenia 

społecznego. 
Rewitalizacja społeczna i 

działania na rzecz włączenia 

społecznego mieszkańców 

Obszaru Funkcjonalnego Miasta 

Płocka

4 100 000,00
Miasto Płock, 

Gmina Gąbin

III

II



1 s. 128-130

Rewitalizacja społeczna 

mieszkańców Płocka
4 000 000,00

Gmina Miasto 

Płock

Projekt wpisuje się w typ 

projektu przewidziany dla 

działania 9.1  "Integracja osób 

wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

ukierunkowana na aktywizację 

społeczno-zawodową" 

W SZOOP nie przeiwdziano 

wyodrębnionego wsparcia dla 

RIT, istnieje możliwość 

premiowanie projektów dla RIT 

w kryteriach merytorycznych 

szczegółowych.   

Tak 

Działanie: Projekt wpisuje sie w działanie 9.1.

Kryteria: Na podstawie informacji zawartych w 

opisie projektu nie ma moźliwości zweryfikowania 

zgodności projektu z wszystkimi kryteriami dostępu i 

szczegółowymi kryteriami merytorycznymi 

opracowanymi dla działania 9.1.

Stwierdzono niezgodność z kryterium: dotyczącym 

efektywnosci kosztowej. Koszt przewidzany na 

uczestnika w projekcie jest zbyt wysoki (33 000 zł), w 

działaniu 9.1 waha się od 10 000 do 14 000 zł ( w 

zależności o typu operacji)

W działaniu 9.1 Informację o limitach i 

ograniczeniach są zawierane w Regulaminie 

konkursu. 

Nabór w Działaniu 9.1 dla Ośrodków 

Pomocy Społecznej rozpocznie się w 

dniu 30.05.2016 r. 

2 s. 131-133

Społeczna rewitalizacja 

gąbińskiej starówki
100 000,00

Miasto i Gmina 

Gąbin

Nie 
tak 

Działanie: Projekt nie wpisuje sie w działania 

przewidziane w SZOOP. Elementy projektu mogłyby 

zostać zrealizowane w ramach działania 9.1 ( Pomoc 

w wychodzeniu z bezrobocia poprzez organizację 

szkoleń i spotkań dla osób bezrobotnych, mających na 

celu zdobycie przez nich nowych kwalifikacji 

zawodowych, podniesienie własnej samooceny i wiary 

we własne możliwości. Czynne włączenie się do 

projektu pracowników gminnego ośrodka kultury) w 

typie projektu "Integracja osób wykluczonych i 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

ukierunkowana na aktywizację społeczno-zawodową",  

(Działania przeciwko wykluczeniu społecznemu  

poprzez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży) w 

typie projektu "Wsparcie rodzin wielodzietnych, 

ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, 

rodzin z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin 

z innymi osobami niesamodzielnymi i rodziców 

samotnie wychowujących dzieci".

W działaniu 9.1 Informację o limitach i 

ograniczeniach są zawierane w Regulaminie 

konkursu. 

Projekt w obecnym kształce nie jest 

zgodny z SZOOP dla Osi 

Priorytetowych finansowanych z EFS.  

Projekt został 

usunięty z RIT z 

uwagi na nie 

spełnianie założeń 

SZOP RPO WM 
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