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KRYTERIA DOSTĘPU 

Działanie 5.1 

Typ projektu - Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi. 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja 

1. 

Zasadność zakresu wsparcia   

Właściwa liczba elementów planowanych do podłączeń do systemu 

zintegrowanego. Kryterium ma na celu zweryfikowanie czy 

wnioskowana liczba elementów systemu nie jest zawyżona. Pod uwagę 

muszą być wzięte Rekomendacje Wojewody Mazowieckiego dla 

budowy zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o 

zagrożeniach dla Województwa Mazowieckiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2014 – 2020. 
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2. 

Kompatybilność projektowanego podsystemu z istniejącym 

systemem sterowania i kontroli Wojewody Mazowieckiego  

Wnioskodawca oświadcza, że podsystem gminy/powiatu będzie 

spełniał wymogi wynikające z Rekomendacji Wojewody 

Mazowieckiego dla budowy zintegrowanego systemu ostrzegania i 

alarmowania ludności o zagrożeniach dla Województwa 

Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. 

Wymogi: 

Wojewoda Mazowiecki (jako Szef Obrony Cywilnej w województwie 

mazowieckim odpowiedzialnego za przygotowanie i zapewnienie 

działania systemu wykrywania i alarmowania oraz system wczesnego 

ostrzegania o zagrożeniach zgodnie z paragrafem 3,  

pkt. 6  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej 

Kraju, szefów obrony cywilnej województw powiatów i gmin) za 
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pomocą posiadanego interfejsu wymiany danych  musi mieć 

możliwości włączenia, wyłączenia, sprawdzenia sprawności punktu 

alarmowania  oraz przekazywania komunikatów głosowych każdej 

gminie/powiatowi. Wojewoda Mazowiecki udostępni specyfikację 

interfejsu wymiany danych do posiadanej aplikacji każdemu 

beneficjentowi. 
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Zasięg projektu 

 

W ramach kryterium ocenie podlega czy zasięg projektu obejmuje min. 

2500 mieszkańców lub min. 50% mieszkańców gminy. 
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Edukacja w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach 

alarmowych i komunikatach ostrzegawczych 

Wszystkie gminy uczestniczące w danym projekcie zobowiązują się do 

przekazania wiedzy z zakresu rodzajów alarmów i komunikatów 

ostrzegawczych oraz zagrożeń oraz działań prewencyjnych w sposób 

powszechnie przyjęty w danej gminie. 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE 

Działanie 5.1 

Typ projektu - Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi. 

Kryteria merytoryczne – szczegółowe tylko w sytuacji gdy popyt przewyższy dostępne środki zastosowane w ramach konkursu. W ramach naboru  

nie stosuje  się wymogu 60% limitu punktów dopuszczającego projekt do dalszej oceny. 

 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Liczba 
punktów 

1 
Intensywność 

występowania zagrożeń 

Kryterium będzie oceniane na podstawie Rekomendacji 

Wojewody Mazowieckiego dla budowy zintegrowanego systemu 

ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla 

Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu 

Zagrożenia: 

 

a. Duże – 5 pkt. 

Średnie –3 pkt. 

Małe – 1 pkt. 
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Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, które 

określają stopień występowania poszczególnych kategorii 

zagrożeń na terenie gminy/powiatu.  
 

Zagrożenia: 

a. Zagrożenia powodziowe - cykliczne występowanie 

zagrożenia powodziowego na terytorium gminy/powiatu. 

b. Zagrożenia chemiczne - Rozmieszczenie na terenie 

gminy/powiatu zakładów przemysłowych składujących 

lub wykorzystujących w procesie produkcji Toksyczne 

Środki Przemysłowe. 

c. Zagrożenia związane z eksploatacją składowisk - 

Rozmieszczenie na terytorium gminy/powiatu 

składowisk z substancjami chemicznymi, 

promieniotwórczymi lub biologicznymi. 

d. Zagrożenie w transporcie materiałów 

niebezpiecznych - Występowanie na terytorium 

gminy/powiatu szlaków komunikacyjnych po których 

transportowane są materiały niebezpieczne.   

e. Zagrożenia radiacyjne - Szlaki komunikacyjne którymi 

transportowane są substancje promieniotwórcze, 

składowiska substancji promieniotwórczych, oraz 

reaktory jądrowe na terenie gminy/powiatu . 

f. Zagrożenia niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi: Silne huraganowe wiatry, 

Nadmierne opady deszczu śniegu, gradu - Cykliczne 

występowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 

na terytorium gminy/powiatu. 

g. Zagrożenie terrorystyczne - Występowanie na 

 

b. Duże – 3 pkt. 

Średnie – 2 pkt. 

Małe – 1 pkt. 

 

c. Duże – 3 pkt. 

Średnie – 2 pkt. 

Małe – 1 pkt. 

 

d. Duże – 3 pkt. 

Średnie – 2 pkt. 

Małe – 1 pkt. 

 

e. Duże – 3 pkt. 

Średnie – 2 pkt. 

Małe – 1 pkt. 

 

f. Duże – 3 pkt. 

Średnie – 2 pkt. 

Małe – 1 pkt. 

 

g. Duże – 3 pkt. 

Średnie – 2 pkt. 

Małe – 1 pkt. 

 

Punktacja w ramach kryterium  podlega 

sumowaniu. 

 
 



terytorium gminy/powiatu infrastruktury krytycznej która 

może stać się celem ataku terrorystycznego. 

2. 
 

Zasięg projektu  

Kryterium będzie promować projekty, które będą obejmować jak 

największą liczbę mieszkańców. 

Zasięg projektu obejmuje: 

 

 powyżej 7500 mieszkańców - 15 

pkt. 

 od 5000 do 7500 mieszkańców - 

10 pkt. 

 min. 2500 mieszkańców - 5 pkt. 

 

Punktacja w ramach kryterium nie podlega 

sumowaniu. 

Brak  informacji w tym zakresie – 0 pkt. 
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3. 

Edukacja w zakresie 

wiedzy o zagrożeniach, 

sygnałach alarmowych i 

komunikatach 

ostrzegawczych 

Kryterium promuje projekty zawierające elementy  edukacyjne   

w zakresie wiedzy nt. rodzajów alarmów i komunikatów 

ostrzegawczych oraz zagrożeń w przypadku wystąpienia zjawisk 

katastrofalnych oraz działań prewencyjnych.  

Wszystkie gminy uczestniczące w danym 

projekcie  zobowiązują się do przekazania 

wiedzy z zakresu rodzajów alarmów i 

komunikatów ostrzegawczych oraz 

zagrożeń oraz działań prewencyjnych w 

formach: 

1) spotkania z mieszkańcami w gminie, 

która jest objęta projektem. 

2) materiałów w wersji elektronicznej 

(np. strona internetowa, w tym 

materiały do pobrania oraz publikacje 

on-line itd.). 

3) plakaty. 

4) artykuł w prasie lub/i audycja radiowa 

w wymiarze lokalnym. 

5) pozostałych narzędzi informacyjno-

edukacyjnych niewymienionych 
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powyżej (np. festyn, piknik). 

 

 projekt obejmujący wszystkie z 

ww. form edukacyjnych - 5 pkt. 

 projekt obejmujący 4 z ww. form 

edukacyjnych  – 4pkt. 

 projekt obejmujący 3 z ww. form 

edukacyjnych  – 3 pkt. 

 projekt obejmujący 2 z ww. form 

edukacyjnych – 2 pkt. 

 projekt obejmujący 1 z ww. form 

edukacyjnych – 1 pkt. 

Punktacja w ramach kryterium nie podlega 

sumowaniu. 

Brak spełnienia ww. warunków lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

 

 


