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INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA
Numer i nazwa
osi priorytetowej
Instytucja

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Ministerstwo Rozwoju - Departament EFS
Ministerstwo Rozwoju

Adres
korespondencyjny

Telefon
Faks
E-mail

Pl. Trzech Krzyży 3/5; 00-507 Warszawa
tel. 22 273 80 50, 273 80 51
fax 22 273 89 19
sekretariatDZF@mr.gov.pl
Wojciech Wróblewski

Dane kontaktowe
osoby (osób)
do kontaktów
roboczych

e-mail: wojciech.wroblewski@mr.gov.pl
tel.: 22 273 80 04

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych
i planowania przestrzennego

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO
WER

FISZKA KONKURSU
PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Cel
szczegółowy
PO WER,
w ramach
którego
realizowane
będą projekty

Priorytet
inwestycyjny

Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjnobudowlanych.

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
miesiąc
rozpoczęcia
naboru
wniosków o
dofinansowanie

1

Planowany
kwartał
ogłoszenia
konkursu

2

3

4

I

x

II

5

6

7

III
8

9

IV
10

11

x

Tryb realizacji
konkursu

otwarty
(podzielony na
rundy)

zamknięty

x

Czy w ramach
konkursu będą
wybierane
projekty
grantowe?

TAK

NIE

x

Planowana
alokacja (PLN)

12

4 500 000 PLN
Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.
Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

Typ/typy
projektów
przewidziane do
realizacji w
ramach
konkursu

NIE

x

Minimalny udział wkładu własnego
w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych projektu

Nie dotyczy

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
Wartość docelowa wskaźnika
1

Nazwa wskaźnika

1.

W podziale na :
Kobiety

Mężczyzn

-

-

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.

Ogółem w
konkursie

500

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
2

Nazwa wskaźnika

W podziale na :
Kobiety

Mężczyzn

-

-

1. Liczba pracowników administracji publicznej wykonujących
zadania z zakresu planowania i zagospodarowania
przestrzennego lub zagadnień geodezyjnych i
kartograficznych objętych wsparciem szkoleniowym

Ogółem w
konkursie

2 500

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji)
1.

Nie dotyczy
Uzasadnienie:

Nie dotyczy
KRYTERIA DOSTĘPU

1.

Projekt zakłada przeszkolenie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania
z zakresu planowania przestrzennego w zakresie technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.

Grupa docelowa projektu oraz jego
tematyka są zgodne z zapisami
SZOOP PO WER.
Uzasadnienie:

1

Tematyka
szkoleń
zostanie
doprecyzowana
w
regulaminie
konkursu zgodnie z kryterium nr 4
(planowane jest uwzględnienie m.in.
następujących zagadnień: kwestie
prawne i proceduralne w zakresie

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1

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.
2
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.

tworzenia i uchwalania studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego
oraz
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego, a
także
zmian
w
dokumentach
planistycznych,
ustalania
opłaty
planistycznej,
oceny
aktualności
dokumentów planistycznych, scalania
i
podziału
nieruchomości,
uzgadniania projektów decyzji o
warunkach
zabudowy
oraz
orzecznictwa sądowego dotyczącego
planów miejscowych, jak również
kwestii
kosztów
nieuchwalania
dokumentów planistycznych.)
Kryterium
weryfikowane
na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Na podstawie art. 45 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. z 2017 r. poz. 1460, 1475)
treść wniosku o dofinansowanie w
części
dotyczącej
spełniania
kryterium może być uzupełniana lub
poprawiana w zakresie określonym w
regulaminie konkursu.
2.

Wnioskodawca zrealizuje projekt w terminie nie dłuższym niż 24 miesięcy od momentu rozpoczęcia
realizacji projektu.
W uzasadnionych przypadkach IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu.

Uzasadnienie:

Przyjęte kryterium dostępu
uwzględnia efektywność
prowadzonych działań oraz sprawne
rozliczenie finansowe projektu.
Proponowany okres realizacji
uwzględnia czas na opracowanie
materiałów szkoleniowych przez
Wnioskodawcę oraz czas na
zaakceptowanie ich przez
Ministerstwo Infrastruktury i
Budownictwa. Jednocześnie pozwala
na zachowanie marginesu czasowego
na podjęcie odpowiednich środków
zaradczych w przypadku wystąpienia
problemów związanych z wdrażaniem
projektu.
Kryterium weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1

3.

Wnioskodawca przeprowadzi szkolenia dla co najmniej 2 500 pracowników administracji publicznej
wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego z co najmniej 500
jednostek administracji publicznej. 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
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.
Kryterium weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Uzasadnienie:

4.

Na podstawie art. 45 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. z
2017 r. poz. 1460, 1475) treść
wniosku o dofinansowanie w
części dotyczącej spełniania
kryterium może być uzupełniana
lub poprawiana w zakresie
określonym w regulaminie
konkursu.

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1

Wnioskodawca stworzy własną ofertę szkoleniową na podstawie wymogów zawartych w regulaminie
konkursu.
Wnioskodawca oświadczy, że zrealizuje szkolenia zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie
konkursu
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.
Uzasadnienie:

Szczegółowy zakres merytoryczny
szkoleń będzie uzależniony od
postępu prac legislacyjnych nad
Kodeksem UrbanistycznoBudowlanym. Planowane jest
uwzględnienie w programie szkoleń
kwestii prawnych i proceduralnych w
zakresie tworzenia i uchwalania
dokumentów planistycznych, a także

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1

wprowadzania do nich zmian i oceny
ich aktualności, ustalania opłaty
planistycznej, scalania i podziału
nieruchomości, uzgadniania projektów
decyzji o warunkach zabudowy oraz
orzecznictwa sądowego dotyczącego
planów miejscowych, jak również
kwestii kosztów nieuchwalenia
dokumentów planistycznych.
Kryterium weryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o
dofinansowanie.

Na podstawie art. 45 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. z 2017 r. poz. 1460,
1475) treść wniosku o
dofinansowanie w części
dotyczącej spełniania kryterium
może być uzupełniana lub
poprawiana w zakresie
określonym w regulaminie
konkursu.
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 300 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 lub partner 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).
Wprowadzenie kryterium wynika z
konieczności zapewnienia rzetelnej i
prawidłowej realizacji działań
projektowych przez wnioskodawcę
lub partnera projektu, wynikającej z
wiedzy i doświadczenia zawodowego
w realizacji szkoleń.
Uzasadnienie:

6.

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

Szkolenia w projekcie przeprowadzą trenerzy, którzy posiadają doświadczenie w przeprowadzeniu co
najmniej 75 godzin szkoleń z zakresu gospodarki przestrzennej lub urbanistyki w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu złożenia wniosku.

Wprowadzenie kryterium wynika z
konieczności zapewnienia rzetelnej i
prawidłowej realizacji działań
projektowych przez wnioskodawcę, w
tym wysokiej jakości prowadzonych
szkoleń, wynikającej z wiedzy i
doświadczenia zawodowego
zaangażowanych trenerów.
Kwalifikacje i doświadczenie trenerów
będą zasadniczym elementem
projektu przesądzającym o jego
jakości.

Uzasadnienie:

Kryterium weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1

Na podstawie art. 45 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. z
2017 r. poz. 1460, 1475) treść
wniosku o dofinansowanie w
części dotyczącej spełniania
kryterium może być uzupełniana
lub poprawiana w zakresie
określonym w regulaminie
konkursu.
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.

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane na
podstawie listy wniosków złożonych
w odpowiedzi na konkurs.
KRYTERIA PREMIUJĄCE
Brak
Uzasadnienie:

Nie dotyczy

Stosuje się do typu/typów (nr)

Nie
dotyczy

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej)
Przedmiotem oceny strategicznej będą projekty, które uzyskają podczas oceny merytorycznej ocenę
pozytywną. Zostaną one poddane analizie porównawczej i uszeregowane pod kątem spełniania w najwyższym
stopniu następujących kryteriów:

1.

Dostosowanie koncepcji szkoleń do potrzeb grupy docelowej:

•

w jakim stopniu koncepcja szkoleń odpowiada na potrzeby szkoleniowe pracowników administracji
publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania przestrzennego (waga: 0,2);

•

w jakim stopniu koncepcja szkoleń odpowiada na bolączki systemu planowania przestrzennego w
Polsce (waga 0,2)

•

w jakim stopniu koncepcja szkoleń uwzględnia atrakcyjne i nowatorskie formy i metody szkoleniowe
(waga: 0,1);

•

w jakim stopniu koncepcja szkoleń uwzględnia dynamikę zmian legislacyjnych oraz potrzebę
zachowania aktualności programu szkoleń w kontekście działań ustawodawcy (waga: 0,1).

2.

Potencjał gwarantujący sprawną realizację projektu:

•

w jakim stopniu dotychczasowe doświadczenia wnioskodawcy lub partnera w obszarze planowania i
zagospodarowania przestrzennego, w tym realizowane działania edukacyjne, gwarantują skuteczną
realizację projektu (waga: 0,2);

•

w jakim stopniu zaproponowane mechanizmy rekrutacji grupy docelowej na szkolenia zapewniają jej
efektywność (waga 0,2)

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności zapewnienia rzetelnej i
prawidłowej realizacji działań projektowych przez wnioskodawcę projektu,
wynikającej z wiedzy i doświadczenia zawodowego w realizacji szkoleń.

Uzasadnienie:

Kluczowe dla powodzenie projektu będzie przygotowanie przez
wnioskodawcę/partnera materiałów szkoleniowych, które będą odpowiadać na
potrzeby grupy docelowej oraz zdiagnozowane słabości systemu planowania
przestrzennego w Polsce. Zasadniczą sprawą jest również zapewnienie
aktualności przekazywanych na szkoleniach informacji w zmieniającym się
otoczeniu prawnym.
Niezwykle istotne jest również zaprojektowanie przez wnioskodawcę/partnera
skutecznych metod rekrutacyjnych.
ELEMENTY KONKURSU

1.

Ocena merytoryczna

2.

Ocena strategiczna

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjnobudowlanych i planowania przestrzennego

FISZKA KONKURSU
PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Cel szczegółowy
PO WER,
w ramach
którego
realizowane
będą projekty

Priorytet
inwestycyjny

Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjnobudowlanych.

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.
Planowany kwartał
ogłoszenia konkursu

Lp. konkursu
Planowany
miesiąc
rozpoczęcia
naboru
wniosków o
dofinansowanie

1

2

3

4

I

x

II

5

6

7

III
8

9

IV
10

11

x

Tryb realizacji
konkursu

otwarty
(podzielony na
rundy)

zamknięty

x

Czy w ramach
konkursu będą
wybierane
projekty
grantowe?

TAK

NIE

x

Planowana
alokacja (PLN)

12

2 000 000 PLN
Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.
Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

Typ/typy
projektów
przewidziane do
realizacji w
ramach konkursu

NIE

x

Minimalny udział wkładu własnego
w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych projektu

Nie dotyczy

Zwiększenie znaczenia kwestii związanych z dostępnością przestrzeni i budynków dla osób
z niepełnosprawnościami oraz projektowania uniwersalnego w procesach inwestycyjnobudowlanych.
Działania planowane do realizacji w ramach projektu na podstawie ww. typu operacji będą
mogły być przeprowadzone po wejściu w życie zmian w Programie oraz wprowadzeniu
zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER.

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

Wartość docelowa wskaźnika
3

Nazwa wskaźnika

W podziale na :

1. Liczba jednostek administracji publicznej, których
pracownicy podnieśli poziom wiedzy w zakresie
dostępności przestrzeni i budynków dla osób z
niepełnosprawnościami oraz projektowania
uniwersalnego.

Kobiety

Mężczyzn

-

-

Ogółem w
konkursie

600

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
4

Nazwa wskaźnika

1.

W podziale na :

Liczba pracowników administracji publicznej
wykonujących zadania dotyczące planowania
przestrzennego i procesu inwestycyjnobudowlanego objętych wsparciem szkoleniowym z
zakresu dostępności przestrzeni i budynków dla
osób z niepełnosprawnościami, w tym
projektowania uniwersalnego

Kobiety

Mężczyzn

-

-

Ogółem w
konkursie

1 500

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji)
1.

Nie dotyczy
Uzasadnienie:

Nie dotyczy
KRYTERIA DOSTĘPU

1.

Projekt zakłada przeszkolenie pracowników administracji publicznej, wykonujących zadania
dotyczące planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego, w zakresie dostępności
przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

Uzasadnienie:

3

Realizacja projektu będzie
możliwa dopiero po wejściu
w życie zmienionych
zapisów Programu
(wprowadzenie nowego typu
operacji oraz wskaźnika
produktu i rezultatu) oraz
wprowadzeniu zmian w
Szczegółowym Opisie Osi

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

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.

Priorytetowych PO WER
Kryterium weryfikowane na
podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie.

Na podstawie art. 45 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. z
2017 r. poz. 1460, 1475)
treść wniosku o
dofinansowanie w części
dotyczącej spełniania
kryterium może być
uzupełniana lub
poprawiana w zakresie
określonym w regulaminie
konkursu.
2.

Wnioskodawca zrealizuje projekt w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od momentu rozpoczęcia
realizacji projektu.
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.

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Kryterium weryfikowane na
podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie.
3.

Wnioskodawca przeprowadzi szkolenia dla co najmniej 1 500 pracowników administracji publicznej
wykonujących zadania dotyczące planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego z
co najmniej 600 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

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

wynika
z konieczności osiągnięcia
określonego wskaźnika
produktu
i rezultatu w 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.
Kryterium weryfikowane na
podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie.

Na podstawie art. 45 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. z
2017 r. poz. 1460, 1475)
treść wniosku o
dofinansowanie w części
dotyczącej spełniania
kryterium może być
uzupełniana lub
poprawiana w zakresie
określonym w regulaminie
konkursu.
4. Wnioskodawca stworzy własną ofertę szkoleniową na podstawie dostępnych publikacji, w tym publikacji
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa „Standardy dostępności budynków dla osób z
niepełnosprawnościami mając na uwadze koncepcję uniwersalnego projektowania”, „Projektowanie bez
barier” – wytyczne Fundacji Integracja, „Standardy dostępności dla miasta Gdyni” stworzone przez
Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej.
Wnioskodawca oświadczy, że zrealizuje szkolenia zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie
konkursu.

Uzasadnienie:

Wnioskodawca będzie
zobowiązany przedstawić we
wniosku o dofinansowanie w
jaki sposób przygotuje
materiały szkoleniowe i
przeprowadzi szkolenia
uwzględniając potrzeby i
możliwości grupy docelowej.
Wymogi dotyczące sposobu
realizacji szkoleń określone w

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

regulaminie konkursu będą
dotyczyły m.in. . planu
rekrutacji, harmonogramu
realizacji szkoleń, zakresu
merytorycznego szkoleń i ich
obsługi logistycznej.
Kryterium weryfikowane na
podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie.

Na podstawie art. 45 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. z
2017 r. poz. 1460, 1475)
treść wniosku o
dofinansowanie w części
dotyczącej spełniania
kryterium może być
uzupełniana lub
poprawiana w zakresie
określonym w regulaminie
konkursu.
5.

Wnioskodawca, w ramach szkolenia, przeprowadzi moduł z symulowania i doświadczania
niepełnosprawności w terenie w kontekście barier i trudności, z jakimi spotykają się osoby z różnego
rodzaju niepełnosprawnościami.

Uzasadnienie:

Powyższe kryterium pozwoli
uczestnikom szkolenia na
praktyczne doświadczenie
trudności życia codziennego
osób z
niepełnosprawnościami oraz
wpłynie na poszerzenie
świadomości uczestników
szkolenia na temat
problemów i trudności osób z
niepełnosprawnościami
związanych z
niedostosowaniem
infrastruktury do ich potrzeb.

Na podstawie art. 45 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. z

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

2017 r. poz. 1460, 1475)
treść wniosku o
dofinansowanie w części
dotyczącej spełniania
kryterium może być
uzupełniana lub
poprawiana w zakresie
określonym w regulaminie
konkursu.
6.

Wnioskodawca lub partner posiada udokumentowane doświadczenie w należytym zorganizowaniu i
przeprowadzeniu co najmniej trzech szkoleń i/lub warsztatów w zakresie dostępności budynków dla
osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego 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 lub partner 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).
Wprowadzenie kryterium
wynika z konieczności
zapewnienia rzetelnej i
prawidłowej realizacji działań
projektowych przez
wnioskodawcę lub partnera
projektu, wynikającej z
wiedzy i doświadczenia
zawodowego w realizacji
szkoleń.

Uzasadnienie:

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Kryterium weryfikowane na
podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie
oraz stanowiących załącznik
do wniosku o
dofinansowanie
dokumentów
potwierdzających posiadane
doświadczenie (np.
referencji).
7.

Szkolenia w projekcie przeprowadzą trenerzy, którzy posiadają doświadczenie w przeprowadzeniu co
najmniej 25 godzin szkoleń z zakresu dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym
projektowania uniwersalnego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu złożenia wniosku.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie kryterium
wynika z konieczności
zapewnienia rzetelnej i
prawidłowej realizacji
działań projektowych
przez wnioskodawcę, 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.

Na podstawie art. 45
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. z 2017 r. poz.
1460, 1475) treść
wniosku o
dofinansowanie w
części dotyczącej
spełniania kryterium
może być uzupełniana
lub poprawiana w
zakresie określonym w
regulaminie konkursu.
8.

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.

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Kryterium weryfikowane
na podstawie listy
wniosków złożonych w
odpowiedzi na konkurs.
KRYTERIA PREMIUJĄCE
1.

Co najmniej jeden z trenerów zaangażowanych do
realizacji
szkoleń
będzie
osobą
z
niepełnosprawnością
legitymującą
się
orzeczeniem.
Uzasadnienie:

Przyjęte kryterium
umożliwia trenerom

WAGA

Stosuje się do typu/typów (nr)

5 pkt

1

przekazanie osobistych
doświadczeń w obcowaniu
z barierami wynikającymi z
niedostosowania
infrastruktury do osób z
niepełnosprawnościami.

Na podstawie art. 45
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. z 2017 r. poz.
1460, 1475) treść
wniosku o
dofinansowanie w
części dotyczącej
spełniania kryterium
może być uzupełniana
lub poprawiana w
zakresie określonym w
regulaminie konkursu.
KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej)
Brak
Uzasadnienie:

Nie dotyczy
ELEMENTY KONKURSU

1. Ocena merytoryczna

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i
planowania przestrzennego

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER

FISZKA KONKURSU
PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Cel szczegółowy
PO WER,
w ramach
którego
realizowane
5
będą projekty

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.
Planowany kwartał
ogłoszenia konkursu

Lp. konkursu
Planowany
miesiąc
rozpoczęcia
naboru
wniosków o
dofinansowanie

1

2

3

I

4

5

II
6

7

III
8

10

x

11

12

X

Tryb realizacji
konkursu

otwarty
(podzielony na
rundy)

x

zamknięty

Czy w ramach
konkursu będą
wybierane
projekty
grantowe?

TAK

x

NIE

Planowana
alokacja (PLN)

9

IV

30 000 000 PLN

Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

Typ/typy
projektów
przewidziane do
realizacji w
ramach konkursu

5

NIE

1.

X

Minimalny udział wkładu własnego
w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych projektu

Nie dotyczy

Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie
działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania
i zagospodarowania przestrzennego

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.

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa wskaźnika
6

Nazwa wskaźnika

W podziale na :
Ogółem w konkursie

1.

2.

Kobiety

Mężczyzn

Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które
przedłożyły do zatwierdzenia dokumenty
dotyczące planowania przestrzennego
wypracowane wspólnie z NGO

-

-

350

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

-

-

350

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
7

Nazwa wskaźnika

W podziale na :
Ogółem w konkursie

1.

2.

Kobiety

Mężczyzn

Liczba przeprowadzonych we współpracy z NGO
konsultacji dokumentów dotyczących planowania
przestrzennego

-

-

350

Liczba pracowników administracji publicznej
wykonujących zadania z zakresu planowania i
zagospodarowania przestrzennego lub zagadnień
geodezyjnych i kartograficznych objętych
wsparciem szkoleniowym

-

-

1000

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji)
1.

Nie dotyczy
Uzasadnienie:

Nie dotyczy
KRYTERIA DOSTĘPU

1.

6

Projekt zakłada wsparcie procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących
planowania przestrzennego w co najmniej 20 gminach. Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek

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.
7
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.

o dofinansowanie.
Przez pogłębione
konsultacje
rozumie
się
konsultacje
wykraczające
poza
wymogi
nakładane na gminy na mocy
przepisów ustawy z dnia 27 marca
2003
r.
o planowaniu
i
zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 778).
Celem projektu jest wypracowanie
i upowszechnienie stosowania
innowacyjnych metod i narzędzi
prowadzenia
konsultacji
społecznych w szerszej formie niż
wynikająca
z obowiązku
ustawowego.
Dzięki
zwiększonemu
udziałowi
społecznemu
w
procesie
opracowywania
dokumentów
planistycznych,
nastąpi
podniesienie ich jakości.

Uzasadnienie:

Kryterium ma na celu zapewnienie
udziału takiej liczby gmin w
projekcie,
która
pozwoli
wnioskodawcy
na
efektywną
współpracę z każdą gminą w celu
przeprowadzenia konsultacji oraz
zapewnienie wsparcia dla gminy w
ramach bezpośrednich kontaktów
przy jednoczesnym założeniu, że
wsparcie
obejmie
możliwie
największą liczbę gmin.

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Kryterium weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku.

Na podstawie art. 45 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.
z 2017 r. poz. 1460, 1475) treść
wniosku o dofinansowanie w
części dotyczącej spełniania
kryterium może być
uzupełniana lub poprawiana w
zakresie określonym w
regulaminie konkursu.
2.

Maksymalna wartość projektu to 2 000 000 PLN.

Uzasadnienie:

Założenia konkursu przewidują
wsparcie procesów konsultacji w

350
gminach
w
ramach
wszystkich
przewidzianych do dofinansowania
projektów.
Wartość
indywidualnego projektu wynika z
faktu, że każdy z wnioskodawców
będzie zobowiązany
osiągnąć
wskaźnik
produktu,
czyli
przeprowadzić
skutecznie
konsultacje
dotyczące
dokumentów
planowania
przestrzennego w co najmniej 20
gminach.

Kryterium weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku.
3.

W ramach projektu wnioskodawca przydzieli granty w otwartym naborze, z zachowaniem zasady
bezstronności i przejrzystości, co najmniej 20 gminom. Wnioskodawca uzyska deklaracje od władz gminy,
której przydzielony zostanie grant, że gmina nie będzie ubiegać się o inny grant w ramach
przedmiotowego konkursu.
Wnioskodawca podpisze umowy
z wybranymi w otwarty sposób
gminami na realizację konsultacji
aktów
planistycznych
oraz
przekaże na podstawie tej umowy
granty na wsparcie procesu
konsultacji.
Przekazanie gminom grantów na
wsparcie
procesu
konsultacji
zapewni, że będą one aktywnymi
uczestnikami
realizowanych
działań. Kryterium ma na celu
zapewnienie jak największej liczby
gmin uczestniczących w projekcie.

Uzasadnienie:

Kryterium weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku.

Na podstawie art. 45 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.
z 2017 r. poz. 1460, 1475) treść
wniosku o dofinansowanie w
części dotyczącej spełniania
kryterium może być
uzupełniana lub poprawiana w
zakresie określonym w
regulaminie konkursu.

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

4.

Wnioskodawca jest organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1817).

Uzasadnienie:

Kryterium ma na celu zapewnienie
gminom
wsparcia
organizacji
pozarządowych
w przeprowadzeniu procesów
pogłębionych
konsultacji
dokumentów
planowania
przestrzennego.
Organizacje
pozarządowe
były
głównym
inicjatorem
pogłębienia
i ustandaryzowania procesów
konsultacji
społecznych
w
poprzedniej
perspektywie
finansowej
2007-2013
i
najczęstszym
beneficjentem
projektów
dotyczących
partycypacji
obywatelskiej
i
konsultacji społecznych. Nabyły
zatem
kompetencje
w tym obszarze i są w stanie
koordynować działania gmin i
doradzać
im
w
procesie
konsultacji.

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Kryterium weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku.
5.

Wnioskodawca posiada doświadczenie w prowadzeniu konsultacji, na potwierdzenie czego przedstawi
opis czterech przeprowadzonych przez siebie procesów konsultacji społecznych lub partycypacji
publicznej, przy czym będą to procesy, z których w każdym zastosował co najmniej trzy techniki
konsultacji społecznych. Przedmiotowy opis musi zawierać dane kontaktowe instytucji sektora
publicznego biorących udział w opisywanych procesach, które mogą potwierdzić podane informacje.

Kryterium
ma
weryfikować
potencjał
merytoryczny
wnioskodawcy tak, aby zapewnić
jak najwyższą jakość oferowanego
wsparcia
oraz
osiągnięcie
wskaźników.
Wnioskodawca powinien być w
stanie
zaoferować
gminom
biorącym udział w projekcie
wysokiej
jakości
wsparcie
merytoryczne
w
procesie
przeprowadzenia konsultacji. W
tym
celu
powinien
mieć
doświadczenie we współpracy
z interesariuszami z sektora
publicznego.

Uzasadnienie:

Kryterium weryfikowane na
podstawie załącznika do wniosku
(max 1800 znaków dla każdego
opisanego procesu). Instytucja
Organizująca Konkurs zastrzega
sobie prawo do skontaktowania
się ze wskazanymi przez
wnioskodawcę instytucjami w celu
weryfikacji doświadczenia
wnioskodawcy.

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Na podstawie art. 45 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. z 2017 r. poz.
1460, 1475) treść wniosku o
dofinansowanie w części
dotyczącej spełniania kryterium
może być uzupełniana lub
poprawiana w zakresie
określonym w regulaminie
konkursu.
6.

Wnioskodawca zapewni gminom przez cały okres realizacji projektu wsparcie merytoryczne i techniczne
w zakresie prowadzonych konsultacji projektów dokumentów planistycznych. W tym celu wnioskodawca
zobowiąże się do zapewnienia udziału planisty /urbanisty współpracującego z projektodawcą lub
zrealizuje projekt w partnerstwie z organizacją zrzeszającą planistów/urbanistów. Wnioskodawca
przedstawi zakres proponowanego wsparcia i sposób udzielania wsparcia.

Uzasadnienie:

Ze względu na różny poziom
doświadczenia lub stanu wiedzy
gmin
w prowadzeniu konsultacji w
planowaniu
przestrzennym
potrzebne jest wsparcie m.in.

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

doradcze i szkoleniowe
na
różnych etapach realizacji projektu
w gminach.
Ze względu na specjalistyczną
tematykę
prowadzonych
w
projekcie konsultacji konieczne
jest
zapewnienie
udziału
w zespole wnioskodawcy planisty
/urbanisty lub realizacji projektu w
partnerstwie
z
organizacją
zrzeszającą
planistów/urbanistów wnoszących
do zespołu znajomość procesu
planistycznego.

Kryterium weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku
oraz na podstawie oświadczenia
o doświadczeniu zawodowym
związanym z procedurą
planistyczną osoby zatrudnionej w
projekcie lub partnera
instytucjonalnego wg wzoru
załączonego do dokumentacji
konkursowej.

Na podstawie art. 45 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. z 2017 r. poz.
1460, 1475) treść wniosku o
dofinansowanie w części
dotyczącej spełniania kryterium
może być uzupełniana lub
poprawiana w zakresie
określonym w regulaminie
konkursu.
7.

Wnioskodawca opracuje we współpracy z gminą na podstawie ramowego planu konsultacji,
stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu oraz dostępnych publikacji dotyczących konsultacji
społecznych w tym Kanonu Lokalnych Konsultacji Społecznych, indywidualny plan konsultacji dla każdej
gminy realizującej projekt, obejmujący jeden lub dwa etapy konsultacji wymienione w załączniku. Etap
pierwszy obejmuje okres pomiędzy przyjęciem przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia/
zmiany planu miejscowego lub studium a przekazaniem sporządzonego projektu dokumentu
planistycznego do opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej. Etap drugi konsultacji obejmuje okres
pomiędzy wyłożeniem planu lub studium do publicznego wglądu a przekazaniem uzgodnionego projektu
planu lub studium radzie gminy do uchwalenia. Minimum 75% indywidualnych planów konsultacji będzie
obligatoryjnie dotyczyło pierwszego etapu konsultacji.

Uzasadnienie:

Przygotowanie
indywidualnego
planu konsultacji ułatwi gminom
przeprowadzenie konsultacji, a

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

wnioskodawcy monitoring projektu
(w szczególności pod względem
jakości projektu, skuteczności
działań gminy i wsparcia ze strony
beneficjenta)
oraz
ocenę
osiągnięcia celów.
Konsultacje co najmniej 75%
dokumentów
dotyczących
planowania
przestrzennego
zostaną
przeprowadzone
na
wczesnym
etapie
ich
powstawania.
Jednocześnie
dokumenty będą mogły być
konsultowane również na etapie
wyłożenia
projektu
planu
miejscowego lub studium do
publicznego
wglądu,
co
zminimalizuje
ryzyko
nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu
na koniec okresu programowania,
czyli
przedłożenia
do
zatwierdzenia
dokumentów
dotyczących
planowania
przestrzennego wypracowanych
wspólnie z NGO.

Kryterium weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku.

Na podstawie art. 45 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. z 2017 r. poz.
1460, 1475) treść wniosku o
dofinansowanie w części
dotyczącej spełniania kryterium
może być uzupełniana lub
poprawiana w zakresie
określonym w regulaminie
konkursu.
8.

Wnioskodawca przedstawi zestaw narzędzi (technik) prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
planowania przestrzennego, z których w każdej gminie zostaną wykorzystane obowiązkowo przynajmniej
3 narzędzia. Co najmniej jedno z nich będzie narzędziem internetowym.

Uzasadnienie:

Kryterium
ma
na
celu
ujednolicenie
i
ustandaryzowanie
procesu
konsultacji,
a także zapewnienie minimalnego
obowiązkowego zestawu technik
umożliwiających
włączenie

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

obywateli w proces konsultacyjny.
Wnioskodawca może wzbogacić
indywidualne plany konsultacji o
dodatkowe narzędzia (techniki)
dopasowane do charakteru gminy
i
tematu
konsultacji.
Wnioskodawca wykorzysta w tym
celu katalog technik dołączony do
fiszki konkursowej oraz inne
dostępne źródła wiedzy, m.in.
portal: www.decydujmyrazem.pl,
www.partycyapcjaobywatelska.pl,
www.konsultacje.um.warszawa.pl.

Kryterium weryfikowane na
podstawie załącznika do wniosku
(max 10 000 znaków).

Na podstawie art. 45 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. z 2017 r. poz.
1460, 1475) treść wniosku o
dofinansowanie w części
dotyczącej spełniania kryterium
może być uzupełniana lub
poprawiana w zakresie
określonym w regulaminie
konkursu.
9.

Wnioskodawca zobowiąże się (również w okresie po zakończeniu realizacji projektu) do monitorowania
w gminach uczestniczących w projekcie przedkładania radzie gminy do zatwierdzenia dokumentów
planistycznych, wypracowanych w ramach konsultacji. Wnioskodawca jest zobowiązany do informowania
Instytucji Ogłaszającej Konkurs o przedłożonych dokumentach planistycznych na koniec każdego roku
kalendarzowego, nie dłużej jednak niż do 2023 roku.
Kryterium pozwoli na skuteczny
pomiar wskaźnika rezultatu na
koniec okresu programowania.

Kryterium weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku.
Uzasadnienie:

Na podstawie art. 45 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. z 2017 r. poz.
1460, 1475) treść wniosku o

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

dofinansowanie w części
dotyczącej spełniania kryterium
może być uzupełniana lub
poprawiana w zakresie
określonym w regulaminie
konkursu.
10. Wnioskodawca zobowiąże się do współpracy z pozostałymi wnioskodawcami wyłonionymi w ramach
konkursu oraz Instytucją Organizującą Konkurs w ramach sieci współpracy w zakresie wymiany
doświadczeń, którą stworzy Instytucja Organizująca Konkurs w celu wspólnej ewaluacji podejmowanych
działań i formułowania zaleceń do przeprowadzenia następnej edycji konkursu. Wnioskodawca będzie
brał udział w spotkaniach organizowanych przez Instytucję Organizującą Konkurs.
Kryterium wynika z konieczności
zebrania
doświadczeń
wnioskodawców,
ich
analizy
i sformułowania rekomendacji dla
realizacji następnej tury projektu
konkursowego.
Instytucja Organizująca Konkurs
zastrzega, że koszt organizacji
spotkań
wynikających
ze
współpracy
leży
po
stronie
Instytucji Organizującej Konkurs i
w
budżecie
projektu
nie
przewiduje
się
możliwości
uwzględniania
kosztów
współpracy
pomiędzy
wnioskodawcami.
Stosuje się do typu/typów (nr)

Uzasadnienie:

1

Kryterium weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku.

Na podstawie art. 45 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. z 2017 r. poz.
1460, 1475) treść wniosku o
dofinansowanie w części
dotyczącej spełniania kryterium
może być uzupełniana lub
poprawiana w zakresie
określonym w regulaminie
konkursu.
11. Wnioskodawca zaplanował realizację działań ukierunkowanych na zapewnienie udziału w konsultacjach
grup mieszkańców ze szczególnymi potrzebami (m.in. seniorów, osób z różnymi niepełnosprawnościami,
rodzin z małymi dziećmi). Działania informacyjne towarzyszące procesowi konsultacji będą w formie i
treści dostosowane do zgłoszonych potrzeb grup społecznych o szczególnych potrzebach
funkcjonalnych.

Uzasadnienie:

W
celu
zapewnienia
jak
najszerszego udziału mieszkańców
w
procesach
konsultacyjnych
konieczne jest podjęcie działań
mających na celu uwzględnienie
specyficznych potrzeb osób, które
z
różnych
powodów
bez
dodatkowego
wsparcia,
nie
mogłyby
uczestniczyć
w
konsultacjach.
Działania
te
powinny polegać na przygotowaniu
dokumentów jak i samych spotkań
w
formach
zgodnych
ze
zgłoszonymi
potrzebami
mieszkańców
np.
w salach umożliwiających udział
osób
z
niepełnosprawnościami,
opracowaniu treści informacyjnych
w wersji dla osób niewidomych i
niesłyszących.
Wspomniane
działania powinny być prowadzone
w
oparciu
o
mechanizm
racjonalnych
usprawnień
zakładający
konieczne
i
odpowiednie
zmiany
oraz
dostosowania
dla
osób
z niepełnosprawnościami,
nie
obciążające
nadmiernie
wnioskodawcy
i
rozpatrywane
osobno dla każdego przypadku
zgodnie z Wytycznymi w zakresie
realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji,
w
tym
dostępności
dla
osób
z niepełnosprawnościami
oraz
zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014 – 2020.

Kryterium
weryfikowane
na
podstawie zapisów we wniosku.

Na podstawie art. 45 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. z 2017 r. poz.
1460, 1475) treść wniosku o
dofinansowanie
w
części
dotyczącej spełniania kryterium
może być uzupełniana lub
poprawiana
w
zakresie
określonym w regulaminie

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

konkursu.
KRYTERIA PREMIUJĄCE
1.

co najmniej 15% gmin, które otrzymały grant, spełnia
kryterium miasta średniego zgodnie z projektem
strategicznym Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju – Pakiet dla miast średnich

WAGA

5 pkt.

Powyższe kryterium, przyczynia się
do realizacji Pakietu dla miast
średnich.
Miasta średnie zgodnie z definicją
z ww. projektu strategicznego to
miasta posiadające powyżej 20 tys.
mieszkańców oraz dodatkowo
miasta będące stolicami powiatu
posiadające między 15 a 20 tysięcy
mieszkańców, z wyłączeniem miast
wojewódzkich. Obecnie jest 255
takich miast w Polsce.
Uzasadnienie:

Na podstawie art. 45 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.
z 2017 r. poz. 1460, 1475) treść
wniosku o dofinansowanie w
części dotyczącej spełniania
kryterium może być
uzupełniana lub poprawiana w
zakresie określonym w
regulaminie konkursu.

Stosuje się do typu/typów (nr)

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej)
1.

Nie dotyczy
Uzasadnienie:

Nie dotyczy
ELEMENTY KONKURSU

1.

Ocena merytoryczna

1

DZIAŁANIE PO WER

Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego
(Działanie 2.19)

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Tytuł lub zakres
8
projektu

Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich
obszarów morskich – wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora
Urzędu Morskiego w Słupsku

Uzasadnienie
realizacji projektu w
trybie
9
pozakonkursowym

Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich wynika
z obowiązku ustawowego narzuconego dyrektorom urzędów morskich przez art. 37b
ustawy z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2145 z późn. zm.), zgodnie z którym dyrektor urzędu
morskiego sporządza projekt planu zagospodarowania obszarów morskich pozostających
w jego kompetencji terytorialnej. Obszary portów morskich w Łebie, Rowach, Ustce,
Darłowie, Kołobrzegu i Dźwirzynie pozostają w kompetencji terytorialnej Dyrektora
Urzędu Morskiego w Słupsku.

Cel szczegółowy PO
WER, w ramach
którego projekt
będzie realizowany

Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjnobudowlanych.

Priorytet inwestycyjny

Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w 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 (priorytet inwestycyjny 11i).

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
projektu
Cel główny projektu
Główne zadania
przewidziane do
realizacji w projekcie
ze wskazaniem grup
8
9

Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i wszystkimi wymaganymi prawem
konsultacjami społecznymi i uzgodnieniami krajowymi i międzynarodowymi.
Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla
wód wewnętrznych portów morskich w Łebie, Rowach, Ustce, Darłowie, Kołobrzegu i
Dźwirzynie.

1. Opracowanie
2.

dokumentacji do planów - charakterystyka uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego akwenów (inwentaryzacja i waloryzacja
obszarów morskich wód wewnętrznych objętych projektami planów).
Sporządzenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich

Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 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 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1
polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.

obszarów morskich dla wód wewnętrznych portów morskich w Łebie, Rowach, Ustce,
Darłowie, Kołobrzegu i Dźwirzynie wraz z prognozami oddziaływania na środowisko i
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i konsultacjami społecznymi.

docelowych

Podmiot zgłaszający
10
projekt
Podmiot, który będzie
wnioskodawcą

Uzasadnienie wyboru
podmiotu, który
będzie
11
wnioskodawcą

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku
Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku
Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich wynika
z obowiązku ustawowego narzuconego dyrektorom urzędów morskich przez art. 37b
ustawy z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2145 z późn. zm.), zgodnie z którym dyrektor urzędu
morskiego sporządza projekt planu zagospodarowania obszarów morskich pozostających
w jego kompetencji terytorialnej. Obszary portów morskich w Łebie, Rowach, Ustce,
Darłowie, Kołobrzegu i Dźwirzynie pozostają w kompetencji terytorialnej Dyrektora
Urzędu Morskiego w Słupsku.

Czy projekt będzie
realizowany w
partnerstwie?

TAK

-

Podmioty, które będą
partnerami
w projekcie
i uzasadnienie ich
12
wyboru

X

NIE

X

Data zakończenia
(miesiąc oraz rok)

czerwiec 2020 r.

Nie dotyczy

Czy projekt będzie
projektem
grantowym?

TAK

-

Przewidywany termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał albo miesiąc
oraz rok)
Przewidywany okres
realizacji projektu

NIE

IV kwartał 2017 r.

Data rozpoczęcia
(miesiąc oraz rok)

styczeń 2018 r.

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN)
w roku 2016

w roku 2017

w roku 2018

w roku 2019

w roku 2020

ogółem

-

-

300 000

400 000

100 000

800 000

10

W przypadku opracowania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku
opracowania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.
11

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 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.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka
spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.
12
Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które
będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech.

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN)
TAK

NIE

X

Szacowany wkład UE (PLN)
674 240
OPIS PROJEKTU
Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym

13

Wymóg sporządzenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wynika z
art. 37b ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
(tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2145 z późniejszymi zm.). Zgodnie z przywołanym artykułem dyrektor urzędu morskiego
sporządza projekt planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich pozostających w jego kompetencji
terytorialnej. Akweny portów morskich w Łebie, Rowach, Ustce, Darłowie, Kołobrzegu i Dźwirzynie, stanowiące
morskie wody wewnętrzne zaliczane do polskich obszarów morskich, pozostają w kompetencji terytorialnej
Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku.
Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich po ich uzgodnieniu zostaną, w myśl art. 37a
cyt. ustawy, przyjęte przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i ministra właściwego do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrami
właściwymi do spraw środowiska, gospodarki wodnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rolnictwa
rybołówstwa, transportu, wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, w trybie rozporządzenia, stając się
aktem prawa powszechnego, regulującym gospodarowanie wskazanymi akwenami morskimi, w tym podstawą do
lokalizacji wszelkich inwestycji na tych obszarach.
Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu
Minimalizacja konfliktów przestrzennych pomiędzy użytkownikami obszarów morskich, rozstrzygnięcie kolizji
pomiędzy różnymi sposobami wykorzystania akwenów, stworzenie korzystnych warunków inwestycyjnych
w obszarach morskich, możliwość zagospodarowania obszaru morskiego zgodnie z długofalowymi gospodarczymi
i społecznymi interesami państwa, przyśpieszenie procedur administracyjnych oraz ochrona środowiska
naturalnego realizowane w oparciu o:
- Strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego,
- Strategię Rozwoju Kraju 2020,
- Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku),
- Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020,
- Strategię Rozwoju Transportu do 2020 (z perspektywą do 2030 roku),
- Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030),
- Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku),
- Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020,
- Programem ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej na lata 2015-2020,
- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030,
- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego.
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W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 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.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka
spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.

Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych

Głównymi zadaniami przewidzianymi do realizacji w projekcie są, w odniesieniu do każdego z wymienionych
portów: sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych portu,
sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie nakazanych ustawą procedur
prawnych między innymi w zakresie uzyskania opinii i uzgodnień.
Opracowanie oraz późniejsze przyjęcie w formie rozporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego
obszarów morskich pozwoli na sprawne i skuteczne zarządzanie obszarami morskimi, w tym zrównoważony
rozwój poprzez ochronę środowiska morskiego i utrzymanie jego bioróżnorodności, unikanie kolizji przestrzennych
i funkcjonalnych, poprawę skuteczności działania administracji morskiej; racjonalizację, przyspieszenie i wsparcie
procesów inwestycyjnych poprzez wprowadzenie czytelnych regulacji prawnych i odpowiednich procedur. Grupami
docelowymi są: przedstawiciele administracji morskiej różnych szczebli, administracji centralnej i naczelnej,
wojska, administracji samorządu wojewódzkiego i samorządu terytorialnego w obszarach sąsiadujących, podmioty
gospodarcze realizujące swoje zamierzenia zarówno na obszarach morskich jak i w ich bezpośrednim sąsiedztwie
(w zakresie m.in. rybołówstwa i przetwórstwa ryb, sportu i rekreacji, transportu morskiego handlowego i
pasażerskiego, przeładunków morskich, stoczni produkcyjnych i remontowych etc.), organy i instytucje zajmujące
się ochroną środowiska i przyrody oraz stowarzyszenia i organizacje ekologiczne, a także instytucje
odpowiedzialne za \bezpieczeństwo i ratownictwo morskie.
Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas
przez wnioskodawcę lub inne instytucje
W trakcie realizacji znajduje się Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w
skali 1 : 200 000, realizowany w trybie partnerskim, na podstawie porozumienia zawartego przez Dyrektorów
Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, obejmujący obszar polskiego morza terytorialnego, wyłącznej
strefy ekonomicznej oraz morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej, współfinansowany ze środków unijnych w
ramach POWER. Głównym beneficjentem projektu jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. W latach 2014-2015
dla ww. projektu, na zlecenie Dyrektorów Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, opracowano Studium
Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz z analizami przestrzennymi,
gdzie zostały zebrane i przeanalizowane dostępne dane i materiały dotyczące polskiego morza terytorialnego,
wyłącznej strefy ekonomicznej oraz morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej.
W trakcie realizacji znajdują się również projekty Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni: Opracowanie projektów
planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu
Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego, Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego
polskich obszarów morskich – porty w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, Projekty
planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów
szczegółowych dla wybranych akwenów (wszystkie realizowane ze środków unijnych w ramach PO WER).
Polska administracja morska uczestniczyła też w projektach europejskich BaltSeaPlan i PartiSEApate zajmujących
się problematyką planowania przestrzennego obszarów morskich Morza Bałtyckiego.
Aktualnie realizowane są z udziałem polskiej administracji morskiej projekty Baltic SCOPE i BalticLines.

Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.)
Realizacja
planów
zagospodarowania
przestrzennego
obszarów
morskich
wynika
z obowiązku ustawowego przypisanego dyrektorom urzędów morskich przez art. 37b ustawy z 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2145 z późn. zm.).
Aktem wykonawczym do cytowanej ustawy jest rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 maja 2017r. w sprawie wymaganego zakresu
planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy
ekonomicznej. Na obowiązek sporządzenia i przyjęcia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów
morskich wskazuje również Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/EU z dnia 23 lipca 2014 r.
ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich.

Opracowane projekty planu zagospodarowania będą poddane uzgodnieniom z organami określonymi w art. 37e
ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej i opiniom organów określonych w art. 37e ust. 1 pkt 7 cytowanej ustawy. W ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, projekty planów wraz z prognozami będą uzgadniane/opiniowane przez
regionalnych dyrektorów ochrony środowiska oraz przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych.
Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz
zgodnie z wymogami ustawy z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej, projekty planów będą konsultowane społecznie.
Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich
skuteczne wykonanie
Sporządzone i uzgodnione projekty planów, zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, zostaną przyjęte przez ministra właściwego do spraw
gospodarki morskiej i ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: środowiska, gospodarki
wodnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rolnictwa, rybołówstwa, transportu, wewnętrznych oraz
Ministrem Obrony Narodowej, w trybie rozporządzenia. Plany staną się prawną podstawą do gospodarowania
przestrzenią morskich wód wewnętrznych w obszarze portów morskich w Łebie, Rowach, Ustce, Darłowie,
Kołobrzegu i Dźwirzynie, w tym ustalania na tych wodach lokalizacji inwestycji oraz określania sposobów
użytkowania tych akwenów.
Przyjęcie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów morskich wód wewnętrznych wymienionych
portów morskich oraz Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000,
zbuduje kompletny system prawa dla zarządzania obszarami wód morskich pozostającymi we właściwości
terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku.
Opracowywany Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali
1: 200 000, określi ewentualne obszary wymagające sporządzenia planów szczegółowych ze względu na lokalne
uwarunkowania lub poziom skomplikowania zjawisk i nakładania się poszczególnych funkcji (np. obszar na północ
od Ławicy Słupskiej)
ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa
14

Nazwa wskaźnika

W podziale na:

Ogółem w projekcie

Kobiety

Mężczyzn

n/d

n/d

1. Odsetek powierzchni polskich obszarów
morskich objętych planami zagospodarowania
przestrzennego dzięki wsparciu EFS

0,08 %

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Nazwa wskaźnika

14

Wartość docelowa

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego
projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.
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W podziale na:

Ogółem w projekcie

Kobiety

Mężczyzn

n/d

n/d

1. Liczba opracowanych planów
zagospodarowania przestrzennego
obszarów morskich, w tym planów
szczegółowych

6

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU
KRYTERIA DOSTĘPU
1.
Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
…
Uzasadnienie:

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Pieczęć i
podpis osoby
upoważnionej

DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH,
KTÓRYCH FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3
USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI
SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (DZ.U. Z 2016 R. POZ. 217, z późn. zm.)
(wypełnia Instytucja Zarządzająca POWER, wprowadzając Roczny Plan Działania jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POWER)
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Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego
projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

