
 
 

Uchwała Nr 92/XIX/ 2016 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
z dnia 16 grudnia 2016 roku 

  
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naborów wniosków 

przewidzianych w ramach działania 7.1 – Konkurs przeznaczony dla RIT Budowa i przebudowa dróg 

wojewódzkich w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, 

spełniających warunki zapisane w UP. 

Na podstawie art. 110 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.1), w związku z art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 

2020 (Dz. U. z 2016 poz.2017 ze zm.), z rozdziałem 5 pkt 5 lit. a Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 

zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 21 stycznia 2015 r., § 6 pkt 7 uchwały Nr 144/7/14 

Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 20202 oraz § 4 ust. 3 pkt 1 

Regulaminu Prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020, stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/I/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-20203 - uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W załączniku do uchwały nr 42/XIII/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów 

dla naborów wniosków przewidzianych w ramach działania 7.1 – Konkurs przeznaczony dla RIT Budowa  

i przebudowa dróg wojewódzkich w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, 

spełniających warunki zapisane w UP wprowadza się następującą zmianę: 

1) Kryteria merytoryczno-szczegółowe Działanie 7.1 – Infrastruktura drogowa, typ projektu: Budowa i przebudowa 

dróg wojewódzkich w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, 

spełniających warunki zapisane w UP (tryb konkursowy), Lp. nr 9 Efektywność kosztowa otrzymuje następujące 

brzmienie: 

9 
Efektywność 

kosztowa  
 

 
a. dotyczy projektów polegających na. budowie 

nowych dróg 
 
Zgodnie z RPO WM 2014-2020, wskaźnik: 
„Całkowita długość nowych dróg [km]” jest ramą 
wykonania osi priorytetowej i będzie służyły KE do 
oceny realizacji celów RPO WM. 

 
a. średnia wartość 

dofinansowania UE 
1 kilometra nowej 
drogi  w projekcie: 

 

 

15 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.UE.L.2013.347.470 oraz w Dz.U.UE.L.2013.347.259. 
2 Zmienionej następującymi uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego: Nr 23/11/15 z dnia 13 stycznia 2015 r., 
Nr 66/15/15 z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 464/ 35/ 15 z dnia 14 kwietnia 2015 r. oraz Nr 1042/63/15 z dnia 31 lipca 2015 r. 
3 Zmienionej następującymi uchwałami Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020: Nr 40/IV/15 z dnia 16 października 2015 r. 



 
Kryterium jest liczone zgodnie z poniższym 
wzorem: 
 
Wartość dofinansowania UE projektu (euro) 
                                                                                           
<=  3 033 548 euro 
Suma wartości docelowych wskaźników w ramach 
projektu: 
Długość wybudowanych dróg wojewódzkich [km] 
 
Wartość dofinansowania UE wsparcia na 1 km 
nowej drogi nie może przekroczyć kwoty 3 033 548 
euro. Koszt należy przeliczyć kursem euro podanym 
w regulaminie konkursu. 
 
b. dotyczy projektów polegających na 

przebudowie istniejących dróg 
 
Zgodnie z RPO WM 2014-2020, wskaźnik: 
„Całkowita długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg [km]” będzie służył KE do 
oceny realizacji celów RPO WM. 
 
Kryterium jest liczone zgodnie z poniższym 
wzorem: 
 
Wartość dofinansowania UE projektu (euro) 
                                                                                           
<= 1 397 201 euro 
Suma wartości docelowych wskaźników w ramach 
projektu: 
Długość przebudowanych dróg wojewódzkich [km] 
 
Wartość dofinansowania UE wsparcia 1 kilometra 
przebudowanej drogi nie może przekroczyć kwoty 1 
397 201 euro. Koszt należy przeliczyć kursem euro 
podanym w regulaminie konkursu. 
 

 poniżej  3 033 
548  euro - 15 
pkt.; 

 powyżej 3 033 
548 euro - 0 
pkt. 

Koszt należy przeliczyć 
kursem euro podanym w 
regulaminie konkursu 

 
 
 
 
 

b. średnia wartość 
dofinansowania UE 
1 kilometra 
przebudowanej 
drogi  w projekcie: 

 

 poniżej  1 
397 201  euro - 
15 pkt.; 

 powyżej 1 
397 201 euro - 0 
pkt. 

Koszt należy przeliczyć 
kursem euro podanym w 
regulaminie konkursu 
 
 
Punkty w ramach 
kryterium nie sumują się. 

 

   § 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


