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Nr 
Nr działania/ 

typ/podtyp projektu 
Obecny zapis Propozycja zmian Uzasadnienie 

1.  

2.1.2. Realizacja 

zadań służących 

osiągnięciu dobrego 

stanu wód 

Tryb wyboru: 

konkursowy 

Tryb wyboru: 

konkursowy / 
pozakonkursowy  

Zmiana trybu wyboru pozwoli na znacznie sprawniejsze przygotowanie inwestycji 
planowanych do realizacji w typie 2.1.2. Potencjalni wnioskodawcy (państwowe 
jednostki budżetowe) borykają się z problemami w zakresie możliwości zapewnienia 
środków na realizację inwestycji, co w wielu przypadkach uniemożliwa de facto 
przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.  

Trudności w pozyskaniu środków na przygotowania dokumentacji aplikacyjnej 
uwidocznił się w pierwszym naborze konkursowym dla typiu 2.1.2. W naborze 
konkursowym zostały zgłoszone tylko 3 projekty spośród których 2 projekty zostały 
odrzucone jako niezgodne z celami określonymi dla przedmiotowego typu projektów. 
Powyższe pokazuje, że dalsze ogłaszanie naborów w trybie konkursowym jest 
działaniem nieefektywnym, gdyż potencjalni wnioskodawcy, bez możliwości 
zapewnienia środków w budżecie, nie są w stanie opracować dokumentacji 
aplikacyjnej.  

Ujęcie inwestycji na wykazie projektów zidentyfikowanych umożliwi zapewnienie 
środków w budżecie dysponenta, natomiast zawarcie pre-umowy możliwi 
wydatkowanie środków na przygotowanie inwestycji.   

Przygotowanie i realizacja inwestycji w trybie pozakonkursowym pozwoli na 
opracowanie lepszej dokumentacji aplikacyjnej oraz sprawne przeprowadzenie 
procesu inwestycyjnego, gdyż instytucje zaangażowane w systemie POIiŚ, po zawarciu 
pre-umowy, będą mogły udzielać wsparcia potencjalnym beneficjentom. Przypisanie 
do projektu koordynatowa pozwoli unikać błędów, które pojawiają się na etapie 
opracowania dokumentacji aplikacyjnej, dokumentacji przetargowej, etc.   

Jednocześnie wykaz projektów planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym 
jest publicznie dostępny, tym samym możliwe będzie zapoznanie się przez 
społeczeństwo z planowanymi projektami na wczesnym etapie przygotowania 
inwestycji.  

2.  
2.1.6 

Zabezpieczenie 

brzegów morskich 

Tryb wyboru: 

konkursowy 

Tryb wyboru: 

pozakonkursowy 

Zmiana trybu wyboru pozwoli na znacznie sprawniejsze przygotowanie inwestycji 
planowanych do realizacji w typie 2.1.6. Potencjalni wnioskodawcy (państwowe 
jednostki budżetowe) borykają się z problemami w zakresie możliwości zapewnienia 
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zagrożonych erozją środków na realizację inwestycji, co w wielu przypadkach uniemożliwa de facto 
przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.  

Ujęcie inwestycji na wykazie projektów zidentyfikowanych umożliwi zapewnienie 
środków w budżecie dysponenta, natomiast zawarcie pre-umowy możliwi 
wydatkowanie środków na przygotowanie inwestycji.   

Należy też wskazać, że ogłoszenie naboru w trybie konkursowym mogłoby okazać się 
działaniem nieefektywnym (opóźniającym proces certyfikacji), analogicznie jak w 
przypadku typu projektów 2.1.2. 

Przygotowanie i realizacja inwestycji w trybie pozakonkursowym pozwoli na 
opracowanie lepszej dokumentacji aplikacyjnej oraz sprawne przeprowadzenie 
procesu inwestycyjnego, gdyż instytucje zaangażowane w systemie POIiŚ, po zawarciu 
pre-umowy, będą mogły udzielać wsparcia potencjalnym beneficjentom. Przypisanie 
do projektu koordynatowa pozwoli unikać błędów, które pojawiają się na etapie 
opracowania dokumentacji aplikacyjnej, dokumentacji przetargowej, etc.   

Mając na uwadze specyfikę projektów z zakresu zabezpieczenia brzegów morskich 
zagrożonych erozją, wskazane jest położenie szczególnego nacisku na jakość 
dokumentacji oraz wypracowanie rozwiązań projektowych zgodnych z celami 
określonymi  w dokumentach programowych.  

Jednocześnie wykaz projektów planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym 
jest publicznie dostępny, tym samym możliwe będzie zapoznanie się przez 
społeczeństwo z  planowanymi projektami na wczesnym etapie przygotowania 
inwestycji. 

 


