
Załącznik do uchwały nr 109 KM PO WER z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2017 rok dla Działania 2.19 PO WER 
opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju 

 

L.p. Miejsce w Rocznym Planie Działania Obecny zapis Proponowany zapis 

 

1. Roczny Plan Działania dla Działania 2.19 
PO WER Usprawnienie procesów 
inwestycyjno-budowlanych i planowania 
przestrzennego opracowany przez 
Ministerstwo Rozwoju. 

 

Brak zapisu 

Dodano fiszkę konkursu w ramach typu 

operacji Podnoszenie kompetencji kadr 

planowania przestrzennego w zakresie technik 

zapisu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i prognozowania realnego 

zapotrzebowania na tereny i formy jego 

zagospodarowania.  



DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-

budowlanych i planowania przestrzennego 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty1 

Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania 

i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-

budowlanych 

Priorytet 

inwestycyjny 

11 I – Inwestycje w zdolności instytucjonalne i sprawność administracji publicznej oraz 

efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 

przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego 

rządzenia.  

Lp. konkursu 1 

Planowany 

kwartał 

ogłoszenia 

konkursu  

I X II  III  IV  

Planowany 

miesiąc  

rozpoczęcia 

naboru 

wniosków o 

dofinansowanie2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  X          

Czy w ramach 

konkursu będą 

wybierane 

projekty 

grantowe? 

TAK   NIE X 

Planowana  

                                                           
1
 W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty 

należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, 

które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej 

w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach 

których projekty będą wybierane. 

2
 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 

(Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, 

którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie  

z podrozdziałem 7.2 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu 

jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia ogólnego.  



alokacja (PLN)  

 

2 550 000 PLN  

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt. 

 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE X 

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

Nie dotyczy 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach 

konkursu 

1. Podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie technik 

zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania 

realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania;  

 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na3: 
Ogółem w 

konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba jednostek administracji publicznej, których 

pracownicy zostali przygotowani do opracowywania 

aktów planistycznych oraz monitorowania zjawisk 

przestrzennych w oparciu o dane znajdujące się w 

systemach informacji przestrzennej 

- - 400 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na4: Ogółem w 

                                                           
3
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 

4
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 



Kobiety Mężczyzn konkursie 

1. Liczba pracowników administracji publicznej 

wykonujących zadania z zakresu planowania 

i zagospodarowania przestrzennego lub zagadnień 

architektoniczno-budowlanych objętych wsparciem 

szkoleniowym  

- - 1 500 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie: Nie dotyczy 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Projekt zakłada przeszkolenie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania 

z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w zakresie technik zapisu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego 

zagospodarowania 

 

Uzasadnienie: 

Grupa docelowa projektu oraz jego 

tematyka są zgodne 

z zapisami SZOOP PO WER. 

Kryterium  weryfikowane  na  

podstawie  zapisów we wniosku o 

dofinansowanie.  

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 

2. Wnioskodawca zrealizuje projekt w terminie do 31 grudnia 2018 r. 

W uzasadnionych przypadkach IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu. 

Uzasadnienie: 

Przyjęte kryterium dostępu zapewni 

efektywność prowadzonych działań 

oraz sprawne rozliczenie finansowe 

projektu. Proponowany okres 

realizacji pozwala również na 

zachowanie marginesu czasowego 

na podjęcie odpowiednich środków 

zaradczych w przypadku 

wystąpienia problemów związanych 

z wdrażaniem projektu.  

Przy założeniu, że Wnioskodawca 

otrzyma od Instytucji Organizującej 

Konkurs (IOK) gotowy program oraz 

materiały szkoleniowe istnieje 

możliwość realizacji szkoleń 

w okresie ok. 12 – 15 miesięcy. 

Mając na uwadze, że w ramach 

projektu zostanie przeszkolonych co 

najmniej 1 500 osób, średnio w 

miesiącu Wnioskodawca będzie 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 



zobowiązany do przeprowadzenia 

szkoleń dla odpowiednio ok. 100 – 

125 osób. 

Kryterium  weryfikowane  na  

podstawie  zapisów we wniosku o 

dofinansowanie. 

 

3. Wnioskodawca przeprowadzi szkolenia dla co najmniej 1 500 pracowników administracji publicznej 

wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego z co najmniej 400 

jednostek administracji publicznej (przy czym w projekcie może wziąć udział nie więcej niż 5 osób z danej 

jednostki). W szkoleniach wezmą udział pracownicy jednostek administracji publicznej z każdego 

województwa. 

W uzasadnionym przypadku na etapie realizacji projektu IOK może wyrazić zgodę na zmniejszenie liczby 

osób i jednostek objętych wsparciem szkoleniowym. 

 

Uzasadnienie: 

Wprowadzone kryterium wynika 

z konieczności osiągnięcia 

określonego wskaźnika produktu 

i rezultatu ramach projektu, co 

z kolei umożliwi osiągnięcie 

wartości wskaźników określonych 

w PO WER, a także zapewnienia 

równego dostępu do wsparcia 

uczestnikom szkoleń pochodzącym 

z różnych regionów Polski. 

Uczestnikami szkoleń będą przede 

wszystkim pracownicy gmin. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów  we wniosku. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 

4. Do opracowania własnej oferty szkoleniowej dla uczestników projektu Wnioskodawca wykorzysta 

udostępniony przez IOK program szkoleniowy i materiały szkoleniowe wraz z formularzami wstępnego i 

końcowego testu wiedzy oraz ankietą ewaluacyjną. Oferta szkoleniowa musi uwzględniać tematykę 

dostępności przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowania uniwersalnego. 

Przedmiotowa oferta szkoleniowa musi uwzględniać organizację szkoleń trzydniowych poprzedzonych 

przeprowadzeniem testu kwalifikującego na jeden z dwóch poziomów: początkujący lub zaawansowany. 

Każde szkolenie (podstawowe i zaawansowane) będzie składać się z dwóch dni wykładów z 

uwzględnieniem podziału uczestników szkoleń na grupy co najwyżej 30 osobowe oraz jednego dnia zajęć 

warsztatowych, w grupach co najwyżej 15 osobowych. 

Wnioskodawca oświadczy, że zrealizuje szkolenia zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie konkursu 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

wysokiej jakości realizowanych 

szkoleń  zgodnie z wymogami 

programu i materiałów 

szkoleniowych udostępnionych 

przez IOK i załączonych do 

regulaminu konkursu oraz 

zapewnienie dogodnych warunków 

do przeprowadzenia szkoleń, w tym 

poprzez  dostosowanie wyposażenia 

dydaktycznego i pomieszczeń do 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 



potrzeb poszczególnych szkoleń. 

Wymogi dotyczące sposobu 

realizacji szkoleń określone w 

regulaminie konkursu będą 

dotyczyły m.in. planu rekrutacji, 

harmonogramu realizacji szkoleń, 

zakresu merytorycznego szkoleń i 

ich obsługi logistycznej). 

Program szkoleniowy i materiały 

szkoleniowe wraz z formularzami 

wstępnego i końcowego testu 

wiedzy oraz ankietą ewaluacyjną 

będą stanowiły załącznik do 

regulaminu konkursu. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku. 

5. Wnioskodawca lub partner posiada udokumentowane doświadczenie w należytym zorganizowaniu i 

przeprowadzeniu co najmniej trzech szkoleń i/lub warsztatów w zakresie planowania i zagospodarowania 

przestrzennego dla łącznie minimum 60 osób w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu złożenia 

wniosku (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie). W ramach zorganizowanych 

szkoleń i/lub warsztatów wnioskodawca zapewnił wykładowców/trenerów, sale szkoleniowe, niezbędny 

sprzęt audiowizualny i/lub komputerowy do ćwiczeń/warsztatów, materiały szkoleniowe dla każdego 

uczestnika oraz wyżywienie i zakwaterowanie uczestników (jeżeli dotyczyło). 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium wynika z 

konieczności zapewnienia rzetelnej 

i prawidłowej realizacji działań 

projektowych przez Projektodawcę 

lub Partnera projektu, wynikającej z 

wiedzy i doświadczenia 

zawodowego w realizacji szkoleń. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie oraz stanowiących 

załącznik do wniosku o 

dofinansowanie dokumentów 

potwierdzających posiadane 

doświadczenie (np. referencji). 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 

6. Szkolenia w projekcie przeprowadzą trenerzy, którzy posiadają doświadczenie w przeprowadzeniu co 

najmniej  25 godzin szkoleń z zakresu gospodarki przestrzennej, architektury lub urbanistyki w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu złożenia wniosku.  

 

 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium wynika z 

konieczności zapewnienia rzetelnej 

i prawidłowej realizacji działań 

projektowych przez Projektodawcę, 

w tym wysokiej jakości 

prowadzonych szkoleń, wynikającej 

z wiedzy i doświadczenia 

zawodowego zaangażowanych 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 



trenerów. 

Kwalifikacje i doświadczenie 

trenerów będą zasadniczym 

elementem projektu 

przesądzającym o jego jakości.  

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie. 

7. Wnioskodawca złoży nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 

 

Uzasadnienie: 

Ograniczenie możliwości składania 

wielu wniosków przez te same 

podmioty umożliwi wyrównanie 

konkurencji pomiędzy 

zainteresowanymi podmiotami. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie listy wniosków złożonych 

w odpowiedzi na konkurs. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 

KRYTERIA PREMIUJĄCE  

brak 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej)  

nie dotyczy 

Uzasadnienie: nie dotyczy 

 ELEMENTY KONKURSU5  

1. Ocena formalna 

2. Ocena merytoryczna 

 

                                                           
5
 Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, 

preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna. 


