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Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

z dnia 23 września 2016 roku 

 

 

Działanie 5.1  Dostosowanie do zmian klimatu 

Typ projektu - Rozwój kompleksowych systemów małej retencji zgodnie z Programem Małej Retencji dla Województwa 
Mazowieckiego oraz zabezpieczenie spływu wód wezbraniowych 

KRYTERIA DOSTĘPU 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja 
1 

Zgodność z Ramową Dyrektywą 

Wodną, Dyrektywą Powodziową 

oraz Dyrektywą Siedliskową  

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, warunkiem realizacji inwestycji będzie zapewnienie jej pełnej 

zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną, Dyrektywą Siedliskową oraz Dyrektywą Powodziową.  

Współfinansowane będą: 

1.  projekty niemające negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, 

które znajdują się na listach nr 1 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy 

Odry i Wisły.  

2.  projekty, które mają znaczący wpływ na stan lub potencjał jednolitych części wód i które 

mogą być zrealizowane tylko po spełnieniu warunków określonych w artykule 4.7 RDW, 

znajdujących się na listach nr 2 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy Odry 

i Wisły, pod warunkiem zatwierdzenia aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami do 

momentu zakończenia naboru.  
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2 

Cel i lokalizacja inwestycji 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020 dofinansowaniu podlegać będą jedynie inwestycje służące ochronie 

przeciwpowodziowej, mające na celu ochronę obszarów szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie 

z mapami ryzyka powodziowego dostępnymi na stronie internetowej: http://mapy.isok.gov.pl/imap/  
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3 Zgodność z dobrymi praktykami 

opracowanymi w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 

2007-2013 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020 projekt z zakresu małej retencji będzie zgodny z działaniami 

przedstawionymi w Wytycznych do realizacji obiektów małej retencji w Nadleśnictwach. (wytyczne 

do realizacji obiektów małej retencji w Nadleśnictwach, Lasy Państwowe) 

W przypadku, gdy projekt nie dotyczy małej retencji kryterium uznaje się za spełnione. 
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4 Zgodność z ze Strategicznym Zgodnie z RPO WM 2014-2020 projekt będzie zgodny z założeniami Strategicznego planu 0/1 

http://mapy.isok.gov.pl/imap/


 

 

Planem Adaptacji 2020 adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 perspektywą do roku 

2030. Dokument znajduje się na niniejszej stronie internetowej http://klimada.mos.gov.pl/dokument-

spa-2020/. 

5 
Zgodność projektu ze Strategią 

Bezpieczeństwo Energetyczne i 

Środowisko 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020 projekt będzie zgodny z założeniami Strategii Bezpieczeństwo 

Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r. Dokument znajduje się na niniejszej stronie 

internetowej https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/strategia-bezpieczenstwo-

energetyczne-i-srodowisko-perspektywa-do-2020-r/. 
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KRYTERIA MERYTORYCZNO - SZCZEGÓŁOWE 

 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

   1 

Gotowość projektu do 

realizacji  
 

Premiowane będą projekty z jak najwyższym stopniem 

przygotowania dokumentacji związanej z realizacją 

projektu.  
 

Wnioskodawca: 
 

 posiada prawomocne pozwolenia na 

budowę/na realizację inwestycji lub nie 

jest ono wymagane – 6 pkt; 

 

 posiada prawomocne pozwolenie 

wodnoprawne lub nie jest ono wymagane 

– 4 pkt; 

 

 nie podsiada wymaganych pozwoleń – 0 

pkt. 

 
Punkty w ramach kryterium nie sumują się. 
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http://klimada.mos.gov.pl/dokument-spa-2020/
http://klimada.mos.gov.pl/dokument-spa-2020/
https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/strategia-bezpieczenstwo-energetyczne-i-srodowisko-perspektywa-do-2020-r/
https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/strategia-bezpieczenstwo-energetyczne-i-srodowisko-perspektywa-do-2020-r/


 

 

 

2 

Powierzchnia 

zabezpieczonych 

terenów (ha) 

Premiowane będą projekty zabezpieczające jak 

największą powierzchnię zagrożonego terenu  
Powierzchnia zabezpieczonego terenu w wyniku 

realizacji projektów: 
 

 powyżej 50 ha – 6 pkt;  
 

 powyżej 25 do 50 ha – 3 pkt; 
 

 od 15 do 25 ha – 1 pkt. 
 

Punkty w ramach kryterium nie sumują się. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków 

lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

6 

3 

Zastosowanie metod 

nietechnicznych  
Premiowane będą projekty, które uwzględniają 

nietechniczne, przyjazne środowisku, metody 
 ( np. zachowanie oczek wodnych, renaturyzacja 

przekształconych cieków wodnych i terenów 

bagiennych, ograniczenie odpływów wody z systemów 

odwadniających). 

Projekt uwzględnia zastosowanie metod 

nietechnicznych – 2 pkt; 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków 

lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

2 

4 

Wpływ na wody 

powierzchniowe 
Premiowane będą projekty, które przewidują 

zatrzymanie wody jak najbliżej miejsca jej spadku na 

powierzchnię ziemi i jak najdłuższe spowalnianie jej 

odpływu. 

Projekt przewiduje: 

 zatrzymanie jak największej ilości wody 

w miejscu jej spadku na powierzchnię 

ziemi – 3 pkt; 

 co najwyżej zatrzymanie lub 

spowolnienie spływu wody poza 

miejscem jej spadku na powierzchnię 

ziemi zanim dotrze ona do najbliższego 

naturalnego cieku wodnego (rzeki) – 2 

pkt; 

 co najwyżej zatrzymanie lub 
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spowolnienie spływu wody w cieku 

wodnym (rzece) – 1 pkt. 

Punkty w ramach kryterium nie sumują się. 

5 

Efektywność 

kosztowa 
Zgodnie z RPO WM 14-20, wskaźnik: „Pojemność 

obiektów małej retencji” będzie służył KE do oceny 

realizacji celów RPO WM. 
 
 Kryterium jest liczone zgodnie z poniższym wzorem: 
 

Wartość dofinansowania UE projektu (euro) 
                                                                                    <=  4,5 euro 

Wartości docelowa wskaźnika w ramach projektu: 
Pojemność obiektów małej retencji [m3] 
 
Wartość dofinansowania UE w przeliczeniu na 1 m3 

możliwej do uzyskania pojemności retencjonowania 

wody nie może przekroczyć kwoty 4,5 euro. Koszt 

należy przeliczyć kursem euro podanym w regulaminie 

konkursu. 

Średnia wartość dofinansowania UE w 

przeliczeniu na 1 m3 możliwej do uzyskania 

pojemności retencjonowania wody w projekcie: 

 

 poniżej 3,8 euro – 3 pkt;  

 

 od 3,8 euro do 4,5 euro –  2 pkt; 

 

 powyżej 4,5 euro – 0 pkt. 

 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków 

lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

Koszt należy przeliczyć kursem euro podanym w 

regulaminie konkursu 

3 

6 

Liczba ludności 

korzystająca ze 

środków ochrony 

przeciwpowodziowej 

Premiowane będą projekty, które poprzez działania 

chroniące przez zjawiskami powodzi, potencjalnie 

obejmują jak największą liczbę ludności. 
 

 
Kryterium powiązane ze wskaźnikiem: 
„Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków 

ochrony przeciwpowodziowej (CI 20) [osoby]” 
 

 

Liczba ludności odnoszących korzyści ze 

środków ochrony przeciwpowodziowej: 
 

 powyżej 5 000 osób – 6 pkt;  
 

 powyżej 2 000  do 5 000 osób – 3 pkt; 
  

 powyżej 500 do 2 000 osób – 1 pkt. 
 
Punkty w ramach kryterium nie sumują się. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 

warunków lub brak informacji w tym zakresie 

6 



 

 

– 0 pkt. 

 

7 

Wpływ na obszary 

wiejskie 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020 kryterium będzie 

promować realizację projektów na obszarach 

wiejskich. Obszary wiejskie zostały wskazane w 

klasyfikacji DEGURBA[1]. 

 
W takim przypadku w polu „Typ obszaru realizacji” 

należy wybrać wartość: „03 Obszary wiejskie (o 

małej gęstości zaludnienia)” 
 

Projekt zrealizowany zostanie  w 

miejscowości należącej do: 

 wyłącznie na obszarze gminy 

wiejskiej (zgodnie z klasyfikacją 

DEGURBA) – 1 pkt; 
 

 pozostałe gminy lub brak informacji 

w tym zakresie – 0 pkt. 

          1 

8 

Promocyjna akcja 

edukacyjna dotycząca 

ochrony przed 

powodziami 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020 premiowane będą 

projekty, które będą wykorzystywać jak największą 

liczbę użytych narzędzi kampanii informacyjnej w 

zakresie podnoszenia świadomości w przypadku 

wystąpienia powodzi. 
 

 

Narzędzia kampanii informacyjno-promocyjnej 

dotycząca podnoszenia świadomości w 

przypadku wystąpienia powodzi: 

 

1) spotkania z mieszkańcami w gminie, która 

jest objęta projektem lub materiały w wersji 

elektronicznej (np. strona internetowa, w tym 

materiały do pobrania oraz publikacje on-line 

itd.) – 1 pkt; 

2) artykuł w prasie lub/i audycja radiowa lub/i 

reklama telewizyjna lub pozostałe narzędzia 

informacyjno-edukacyjne niewymienionych 

powyżej (np. festyn, piknik) - 1 pkt. 

Punkty w ramach kryterium sumują się. 
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 [1] http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA 



 

 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków 

lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

 


