
Komunikat dotyczący Regulaminu w ramach Działania 3.4 
Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii 
niskoemisyjnych (konkurs nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-105/17) 
 
 
 Informujemy, że na stronie internetowej pod ogłoszeniem o konkursie zamieszczono 

Regulamin konkursu zawierający błędną definicję wskaźnika: Liczba pojazdów 

korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”  (Rozdział 3, 

Podrozdział 3.9. Wskaźniki produktu i rezultatu, pkt 1 wskaźniki rezultatu bezpośredniego, 

ppkt 2, w brzmieniu: 

 

• Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach 

„parkuj i jedź”  

Jednostka miary: szt. 

Definicja wskaźnika: Liczba stanowisk przeznaczonych do postoju pojazdów 

(samochodów osobowych, busów, motocykli itp.), znajdujących się na terenie 

parkingu w systemie „parkuj i jedź” („Park&Ride”).  

Parking „Park & Ride" – parking przesiadkowy, który powstał w celu zamiany 

transportu indywidualnego na zbiorowy. Parking „Park & Ride" (”Parkuj i Jedź") 

przeznaczony jest do czasowego postoju samochodu na/w wydzielonym placu/ulicy/ 

budynku, zwłaszcza na krańcowych przystankach komunikacyjnych. 

 

 Prawidłowy zapis powinien brzmieć:  

• Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach 

„parkuj i jedź”  

Jednostka miary: szt. 

Definicja wskaźnika: Liczba pojazdów (samochodów osobowych, busów, motocykli 

itp.), które skorzystały z miejsc postojowych na terenie parkingu w systemie „parkuj  

i jedź” („Park&Ride”) w ciągu pełnego roku od zakończenia realizacji projektu. 

Wskaźnik dotyczy wyłącznie pojazdów pozostawianych na parkingu zgodnie  

z koncepcją „parkuj i jedź”. Wielokrotne korzystanie przez ten sam pojazd z parkingu 

za każdym razem wlicza się do wskaźnika. 

 
Parking „Park & Ride" – parking przesiadkowy, który powstał w celu zamiany 

transportu indywidualnego na zbiorowy. Parking „Park & Ride" (”Parkuj i Jedź") 

przeznaczony jest do czasowego postoju pojazdów na/w wydzielonym placu/ulicy/ 

budynku, zwłaszcza na krańcowych przystankach komunikacyjnych. 
 

  

 



W celu ujednolicenia zapisów Instytucja Zarządzająca RPO dokonała korekty technicznej w 

ww. rozdziale Regulaminu. 

Pozostała treść Regulaminu konkursu nie uległa zmianie.  

Powyższe nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców. 

  Regulamin zawierający prawidłową definicję wskaźnika został zamieszczony pod 

ogłoszeniem o konkursie i jest obowiązujący dla wszystkich wniosków złożonych w ramach 

konkursu. 

 
 

 
 


