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WYKAZ ZMIAN  

W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020  
(zatwierdzonym Uchwałą nr 7/63/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 stycznia 2017 r.) 

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym Uchwałą Nr 26/402/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 maja 2016 r. z późn. 

zm. wprowadza się następujące zmiany: 

1) W rozdziale II. Opis poszczególnych działań osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji RPO WiM 2014-2020, w karcie Działania 8.1 

Rewitalizacja obszarów miejskich, wiersz 10, zapis: 

 Schemat A – 20 936 120 EUR 

Schemat B – 31 161 492 EUR (kwota zostanie uzupełniona środkami budżetu państwa w wysokości 3 462 388 EUR) 

zastępuje się zapisem: 

 Schemat A – 22 768 138 EUR 

Schemat B – 29 329 475 EUR (kwota zostanie uzupełniona środkami budżetu państwa w wysokości 3 258 831 EUR) 

2) W rozdziale II. Opis poszczególnych działań osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji RPO WiM 2014-2020, w karcie Działania 8.2 

Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis, wiersz 5: 

 usuwa się z listy wskaźników wskaźnik produktu pn. „Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (m²)” 

3) W rozdziale VI. Załącznik nr 3 Wymogi formalne oraz kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego 

obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis, osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Kryteria Merytoryczne (Punktowe), kryterium pn. „Stopień realizacji wskaźników 

Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego” otrzymuje brzmienie: 

LP. NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM  OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

1. 
Stopień realizacji wskaźników 
Strategii Rozwoju Elbląskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

Liczba punktów (P) za to kryterium dla projektów 
realizujących wskaźnik „Liczba obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach” jest równa:  

P= (wp/ws)*A 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania.  

Liczba punktów za to kryterium dla projektów realizujących wskaźnik 

„Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 
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gdzie: 

wp – wartość wskaźnika do osiągnięcia w ramach projektu  
ws – wartość wskaźnika dla całej strategii ZIT  
A – maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach tego 
kryterium  

obszarach” jest równa: 

 

P= 0-4 – 0 pkt 

P= 5-9 – 16 pkt 

P= 10 i powyżej – 32 pkt 

Projekt może otrzymać od 0 do 32 pkt punktów (maksymalnie).  
 

4) W rozdziale VI. Załącznik nr 3 Wymogi formalne oraz kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego 

obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis, osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Kryteria Merytoryczne (Punktowe): 

 usuwa się kryterium merytoryczne punktowe pn. „Efektywność kosztowa”.  

5) W rozdziale VII. Inne – w Słowniku terminologicznym definicje pojęć: „Budowla”, „Nieruchomość niezbudowana” oraz „Nieruchomość 

zabudowana” otrzymuje brzmienie: 

Pojęcie Definicja Źródło 

Budowla 

Należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, 

tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 

trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 

składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 

pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 

pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane 

Nieruchomość 

niezabudowana 

Część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), 

z wyłączeniem budynków, budowli, obiektów małej architektury oraz tymczasowych 

na podstawie źródeł rozproszonych 
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obiektów budowlanych. 

Nieruchomość 

zabudowana 

Grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią 

odrębny przedmiot własności. 

na podstawie źródeł rozproszonych 

 

6) W rozdziale VII. Inne – w Słowniku terminologicznym, usuwa się publikatory wszystkich ustaw, wytycznych i rozporządzeń. 


