
 

Załącznik do Uchwały nr 10/XXI//2017 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
z dnia 10 lutego 2017 roku 

 

KRYTERIA DOSTĘPU  

Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” (typ projektu: Rozwój zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej) 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja 

1. 

Zgodność projektu  
z Planem Gospodarki 
Niskoemisyjnej 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt jest zgodny z Planem/-ami 
Gospodarki Niskoemisyjnej, obowiązującym/-i na obszarze na którym realizowany jest projekt. 

Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt wpisuje się w kierunki działań niskoemisyjnych i/ lub został zidentyfikowany w 
planie gospodarki niskoemisyjnej. 
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2. 
Zgodność projektu  
z założeniami polityki 
mobilności 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy  projekt wpisuje się w założenia polityki 
mobilności dla obszaru na którym jest on realizowany, wynikające z Planu (Planów) Gospodarki Niskoemisyjnej/planu 
(planów) mobilności miejskiej/innych dokumentów. 
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3. 

Kwalifikowalność 
inwestycji w drogi 
lokalne 

 

Kryterium ma zastosowanie jedynie dla projektów uwzględniających inwestycje w drogi lokalne 
 
Zgodnie z Umową Partnerstwa inwestycje w drogi lokalne mogą być finansowane jedynie jako niezbędny i uzupełniający 
element kompleksowego projektu dotyczącego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej tj. infrastruktura drogowa jest 
niezbędna dla zmiany organizacji systemu transportu publicznego/ niezmotoryzowanego indywidualnego, wymagana dla 
uzyskania planowanego efektu (tj. ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia, 
zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych) oraz ma na celu wprowadzenie ruchu uprzywilejowanego lub 
uprzywilejowanie ruchu istniejącego pojazdów transportu publicznego. Wydatki na inwestycje w drogi lokalne stanowią 
mniej niż 50% wydatków kwalifikowanych w projekcie.  
 
Uwaga: Samodzielne projekty dotyczące wyłącznie infrastruktury drogowej nie są możliwe do realizacji w ramach 
konkursu. 
 
Kryterium nie odnosi się do projektów uwzględniających infrastrukturę drogową przeznaczoną wyłącznie dla transportu 
publicznego lub nadającą priorytet transportowi publicznemu, a także do infrastruktury nie-drogowego transportu 
publicznego oraz niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, zgodnie z zasadami wsparcia projektów z zakresu 
zrównoważonej mobilności miejskiej szczegółowo opisanych w załączniku nr 5 do SZOOP RPO WM 2014-2020.  
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4. 

Funkcjonalność  ścieżek 
rowerowych 

 

Kryterium ma zastosowanie jedynie dla projektów uwzględniających ścieżki rowerowe 
 
Zgodnie z RPO WM 2014-2020, inwestycje w  ścieżki rowerowe będące przedmiotem projektu mogą być finansowane 
jedynie jeżeli pełnią funkcję korytarzy transportowych i zostały zaprojektowane w celach: szerszego wykorzystania 
transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, lepszej integracji 
gałęzi transportu, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia, poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i nie zostały zaprojektowane jedynie jako infrastruktura turystyczno-rekreacyjna. 
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5. 

Tabor niskoemisyjny  
Kryterium ma zastosowanie jedynie dla projektów uwzględniających zakupu taboru autobusowego 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium weryfikowane będzie, czy kupowany w ramach projektu tabor spełnia 
wymogi normy emisji co najmniej EURO VI, chyba że przewidziano zakup pojazdów o alternatywnych systemach 
napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.) – wówczas kryterium nie dotyczy 
projektu. 
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6. 

Efektywność kosztowa W przypadku, gdy projekt uwzględnia budowę/przebudowę ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
 
Średnia wartość dofinansowania UE budowy/przebudowy jednego kilometra ścieżek rowerowych nie może przekroczyć 
kwoty    455 422 euro.  
Koszt należy przeliczyć kursem euro podanym w Regulaminie konkursu. 
 
Długość nowopowstałych/zmodernizowanych tras rowerowych, powinna zostać określona wskaźnikami: 

 Długość wybudowanych dróg dla rowerów [km]  

 Długość przebudowanych dróg dla rowerów [km] 

W przypadku gdy projekt uwzględnia budowę/przebudowę obiektów typu „parkuj i jedź” wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą 

Średnia wartość dofinansowania UE budowy/przebudowy jednego obiektu „parkuj i jedź” w projekcie nie może przekroczyć 
kwoty: 2 605 025  euro. Koszt należy przeliczyć kursem euro podanym w Regulaminie konkursu 
 
Liczbę obiektów typu „parkuj i jedź” należy wyrazić wskaźnikami: 

 Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź” [szt.] 

 Liczba przebudowanych obiektów "parkuj i jedź” [szt.] 

W przypadku gdy projekt uwzględnia zakupu taboru autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

Średnia wartość dofinansowania UE zakupu jednego autobusu w ramach projektu nie może przekroczyć kwoty: 619 504 
euro 
Koszt należy przeliczyć kursem euro podanym w regulaminie konkursu. Liczbę i pojemność zakupionego taboru należy 
wyrazić wskaźnikami: 

 Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] 

0/1 



 Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE  

Poddziałanie 4.3.1 ,, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” (typ projektu: Rozwój zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej) 

 

 
 
 
Lp. 

Kryterium Opis kryterium Punktacja 

Maksymalna 
liczba 
punktów 

1. 

Kompleksowość projektu W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt integruje 
różne środki transportu, przyczyniając się tym samym do 
zmniejszenia zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach 
oraz do zwiększenia atrakcyjności i komfortu 
podróżowania transportem publicznym. 
 
 

Projekt obejmuje: 

 budowę/przebudowę parkingu P+R – 10 pkt; 

 budowę/przebudowę ścieżki rowerowej – 10 

pkt; 

 budowę infrastruktury pozwalającej na 

utworzenie nowego  połączenia i/lub 

uprzywilejowanie transportu publicznego w 

ruchu, (np. buspasy, śluzy przy wjazdach na 

skrzyżowanie, przystanki itp.) i/ lub zakup 

nowego taboru autobusowego – 5 pkt; 

 wdrożenie  systemu -Inteligentne Systemy 

Transportowe wspierającego transport 
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publiczny i/lub uprzywilejowanie transportu 

publicznego w ruchu – 5 pkt; 

Punkty w ramach kryterium sumują się. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 
brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

2. 

Komfort podróżowania  W ramach kryterium ocenie podlega wpływ realizacji 
projektu na poprawę standardu podróżowania poprzez 
m.in. zwiększenie dostępności do środków transportu 
publicznego/ niezmotoryzowanego. 
 

Projekt poprawia dostępność do środków transportu 

publicznego/ niezmotoryzowanego – 5 pkt.  

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 

brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

5 

3. 

Tabor niskoemisyjny – 
alternatywne napędy 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie 
zastosowanie w planowanych do zakupu autobusach 
alternatywnych systemów napędowych tj. elektrycznych, 
gazowych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych 
wodorem, itp.).  
Punkty zostaną przyznane, jeżeli minimum 50% 
zakupionego  
w ramach projektu taboru będzie zasilane paliwem 
alternatywnym  
w stosunku do silników spalinowych (np. wskazane 
powyżej). 

 
Uwaga: Kryterium ma zastosowanie jedynie dla 
projektów uwzględniających zakupu taboru 
autobusowego. Jeżeli projekt nie obejmuje zakupu 
taboru autobusowego otrzymuje maksymalną liczbę 
punktów. 
 

Projekt obejmuje zakup pojazdów o alternatywnych 

systemach napędowych (Punkty zostaną przyznane, 

jeżeli minimum 50% zakupionego w ramach projektu 

taboru będzie zasilane paliwem alternatywnym w 

stosunku do silników spalinowych (np. wskazane w 

opisie kryterium) – 6 pkt.  

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 

brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 
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4. 

Zgodność projektu z 
programem rewitalizacji Kryterium promuje zgodność projektu z obowiązującym (na 

dzień składania wniosku o dofinansowanie) właściwym 

miejscowo programem rewitalizacji. 

Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie 

programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. 

 

Projekt powinien być określony wskaźnikiem:  

Projekt znajduje się na liście projektów 

podstawowych  w programie rewitalizacji – 5 pkt; 

Projekt wskazany jest jako  pozostałe przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne w programie rewitalizacji – 2 pkt. 

Punkty w ramach kryterium nie  sumują się. 
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„Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego 

programem rewitalizacji [%]”. 

Ponadto, wnioskodawca w polu „typ projektu” wybiera 

wartość „projekty rewitalizacyjne”. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 

brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

5. 

Projekty wyłonione w 
ramach konkursu 
architektonicznego, 
architektoniczno-
urbanistycznego lub 
urbanistycznego 

Kryterium promuje projekty dotyczące wyłącznie 
zagospodarowania przestrzeni (przestrzeni publicznych, 
projektów urbanistycznych dot. przekształcania lub 
rekultywacji terenu, terenów zielonych i parków) oraz 
obiektów kubaturowych (w tym zwłaszcza obiekty 
użyteczności publicznej - obiekty zabytkowe oraz te o 
funkcji rekreacyjnej, turystycznej, administracyjnej), które 
zostały wyłonione w konkursie architektonicznym, 
architektoniczno- urbanistycznym lub urbanistycznym. 
Konkurs architektoniczny nie musi dot. całego 
przedsięwzięcia.  
Ocena przedsięwzięć realizowanych na podstawie 
konkursu architektonicznego, architektoniczno-
urbanistycznego lub urbanistycznego będzie 
weryfikowana poprzez załączone do wniosku 
oświadczenie o realizacji inwestycji wyłonionej w 
konkursie architektonicznym, architektoniczno-
urbanistycznym lub urbanistycznym. 
 
Uwaga: Kryterium dotyczy jedynie obiektów P+R. Jeżeli 
projekt  
nie uwzględnia inwestycji P+R kryterium nie ma 
zastosowania i punkty nie są dodawane do łącznej sumy 
punktów. 
 

 

Projekt zakłada wykorzystanie wyników konkursu 

architektonicznego, architektoniczno-

urbanistycznego lub urbanistycznego – 1 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 

brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

1 

6. Partnerstwo 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020,  promowane będą 

projekty realizowane w formule partnerstwa. Partnerstwa 

mogą być tworzone przez podmioty wnoszące do 

projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub 

finansowe na warunkach określonych w porozumieniu lub 

umowie o partnerstwie (zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z 

dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

Liczba partnerów w projekcie: 

 projekt realizowany jest z 2 partnerami i 

więcej – 5 pkt; 

 projekt realizowany jest z 1 partnerem – 3 

pkt. 
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zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217). 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 

brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

7. Horyzont 2020 

Promowane będą projekty wnioskodawców1, którzy 

pozyskali bądź ubiegali się o środki w ramach programu 

Horyzont 2020.  

W celu otrzymania punktów wnioskodawca przedkłada 

potwierdzenie złożenia wniosku lub udziału w projekcie 

generowane przez  system obsługi Programu Horyzont 

2020 tj. Participant Portal. 

 

 

 

 

Punkty zostaną przyznane następująco: 
 
- Wnioskodawca ubiegał się o środki w ramach: 

 programu Horyzont 2020  - 1 pkt 

 programu Horyzont 2020 w obszarze SC3 tj. 

Bezpieczna czysta i efektywna energia lub SC4 

tj. Inteligentny, zielony i zintegrowany 

transport – 2 pkt.  

- Wnioskodawca bierze udział:  

 w projekcie programu Horyzont 2020 – 3 pkt 

 w projekcie programu Horyzont 2020 w 
obszarze SC3 tj. Bezpieczna czysta i efektywna 
energia lub SC4 tj. Inteligentny, zielony 
zintegrowany transport – 4 pkt. 

Punkty w ramach kryterium nie sumują się. 
Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 
brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 
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1 składających projekty indywidualnie lub jako członek konsorcjum 


