
Działanie 7.2 – Infrastruktura kolejowa (kryteria dostępu) 
Typ projektu: Zakup i modernizacja taboru kolejowego do realizacji przewozów pasażerskich o charakterze regionalnym (tryb pozakonkursowy) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały nr 63/XV/2016 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  

z dnia 15 lipca 2016 roku 

                                                           
1 Zgodnie z Wytycznymi MR w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 i zasadami tworzenia i modyfikacji wykazu projektów pozakonkursowych EFRR RPO 

WM 2014-2020 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 

1. 
Ujęcie inwestycji w dokumencie 

strategicznym 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020 w ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt został 
ujęty w Kontrakcie Terytorialnym lub Planie wykonawczym do Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do roku 2030 w obszarze Przestrzeń i Transport.  
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2. 
Identyfikacja projektu 

pozakonkursowego 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy proces identyfikacji projektu1 został 

zakończony poprzez wprowadzenie projektu do Wykazu Projektów Pozakonkursowych EFRR 

RPO WM 2014 – 2020 (przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego). 
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3. 

Dostosowanie do potrzeb osób 
o ograniczonej mobilności, w 
tym osób niepełnosprawnych 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy modernizowany lub kupowany tabor 
kolejowy jest zgodny z wymogami Technicznych  Specyfikacji Interoperacyjności odnoszących 
się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej  
możliwości poruszania się (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 
2014 r. ) 
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4. 

Zwiększenie komfortu i 
bezpieczeństwa podróży  

 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy modernizowany lub kupowany tabor 
kolejowy zawiera elementy poprawiające komfort i bezpieczeństwo podróży pasażerów np.: 
systemy klimatyzowania przedziałów pasażerskich, ergonomicznie zaprojektowane 
przestrzenie pasażerskie wyposażone w stojaki rowerowe i przewijaki dla niemowląt, 
rozwiązania zapewniające spokojny i cichy bieg pociągu, kompleksową i bezpośrednią 
informację dla podróżnych itp. 
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5. Wpływ na środowisko 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zastosowana w projekcie technologia w 
kontekście wpływu na ochronę środowiska. W ramach projektu powinny zostać zastosowane 
rozwiązania i technologie, które w sposób najbardziej efektywny (skuteczny) przyczyniają się 
do zmniejszenia uciążliwości transportu publicznego dla środowiska. 
 

0/1 

 


