
Załącznik do uchwały nr  8/2020 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany 

sektorowych kryteriów wyboru w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, A: Transport morski, Typ 

projektu: inwestycje dot. poprawy bezpieczeństwa morskiego, poprzez doposażenie służb ratownictwa morskiego oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żeglugi, 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20 

 

Nr Nr działania/ 
poddziałania 

Nr i nazwa 
kryterium 

Zapis w wersji 
obowiązującej 

Zapis w nowej wersji  Rodzaj zmiany/Uzasadnienie 

1 Działanie 3.2 
Rozwój 
transportu 
morskiego, 
śródlądowych 
dróg wodnych i 
połączeń 
multimodalnych, 
A: Transport 
morski, Typ 
projektu: 
inwestycje dot. 
poprawy 
bezpieczeństwa 
morskiego, 
poprzez 
doposażenie 
służb ratownictwa 
morskiego oraz 
służb 
odpowiedzialnych 
za 
bezpieczeństwo 
żeglugi 

Kryteria 
merytoryczne I 
stopnia  

Kryterium nr 3 
Usprawnienie 
ratownictwa 
morskiego/poprawa 
bezpieczeństwa 
żeglugi – dotyczy 
przypisu dla tego 
kryterium. 

1
 Kryteria 1-3 dotyczą 

projektów realizowanych 
przez Morską Służbę 
Poszukiwania i Ratownictwa 
(SAR). 

  Kryteria 6-8 dotyczą 
projektów realizowanych 
przez Urzędy Morskie. 

  Kryteria 4-5 dotyczą 
projektów realizowanych 
przez Morską Służbę 
Poszukiwania i Ratownictwa 
SAR oraz Urzędy Morskie. 

1
 Kryteria 1-3 dotyczą 

projektów realizowanych przez 
Morską Służbę Poszukiwania i 
Ratownictwa (SAR) oraz 
Zarządy Portów Morskich. 

  Kryteria 6-8 dotyczą 
projektów realizowanych przez 
Urzędy Morskie. 

  Kryteria 4-5 dotyczą 
projektów realizowanych przez 
Morską Służbę Poszukiwania i 
Ratownictwa SAR, Urzędy 
Morskie oraz Zarządy Portów 
Morskich. 

Uzupełnienie przypisów wskazujących 
zastosowanie poszczególnych kryteriów do 
Beneficjentów. Ma to na celu umożliwienie 
oceny przedmiotowymi kryteriami (1-3 oraz 
4-5) także projektów, których 
Beneficjentami są Zarządy Portów 
Morskich realizujące działania w zakresie 
bezpieczeństwa morskiego. 

Zgodnie z obecnym brzmieniem przypisu 
do zasad oceny Kryterium merytorycznego 
I stopnia pn. „Usprawnienie ratownictwa 
morskiego/poprawa bezpieczeństwa 
żeglugi”, nie ma możliwości dokonania 

oceny WoD projektu „Zakup statku 

pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów 
Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna”, w 
ramach POIiŚ 2014-2020, który jest 
realizowany przez Zarząd Morskich Portów 
Szczecin i Świnoujście S.A.  

Projekt oraz Beneficjent znajdują się na 
aktualnym Wykazie Projektów 
Zidentyfikowanych (WPZ) pod numerem 
POIiŚ 3.2-35.  

 


