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WYKAZ ZMIAN  

W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ KULTURA I DZIEDZICTWO  

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

NA LATA 2014-2020  

(zatwierdzonym Uchwałą nr 44/661/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 21 lipca 2017 r.)   

 

 

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym Uchwałą 

nr 6/43/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2016 r., zmienionym 

Uchwałą nr 12/174/16/V z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą nr 24/381/16/V z dnia 25 kwietnia 2016 r., 

Uchwałą nr 32/489/16/V z dnia 6 czerwca 2016 r., Uchwałą nr 41/667/16/V z dnia 19 lipca 2016 r., 

Uchwałą nr 54/893/16/V z dnia 4 października 2016 r., Uchwałą nr 68/1109/16/V z dnia 20 grudnia 

2016 r., Uchwałą nr 4/24/17/V z dnia 16 stycznia 2017 r., Uchwałą nr 6/55/17/V z dnia 26.01.2017 r., 

Uchwałą nr 7/64/17/V z dnia 30 stycznia 2017 r. Uchwałą nr 42/645/17/V z dnia 18 lipca 2017 r. 

oraz Uchwałą nr 44/661/17/V z dnia 21 lipca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) Tytuł załącznika nr 3 do SzOOP o dotychczasowym brzmieniu: 

 

Kryteria wyboru projektów oraz wymogi formalne w ramach osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

Kryteria wyboru projektów oraz warunki formalne w ramach osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo 

 

2) W trybie konkursowym wymogi formalne dla wszystkich działań/poddziałań o dotychczasowym 

brzmieniu: 

WYMOGI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej „w razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu 
braków formalnych lub oczywistych omyłek pisarskich właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do 

uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 
dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia” (tryb konkursowy). 
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Lp. Nazwa wymogu Definicja warunku Opis warunku 

1. 
Kompletność 
wniosku 

Wniosek o dofinansowanie jest kompletny, 
spójny i sporządzony zgodnie z instrukcją 
wypełniania wniosku o dofinansowanie i 
regulaminem konkursu.  

Wymóg formalny 
zerojedynkowy. 
Ocena spełniania wymogu 
polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub 
„nie”. 

2. 
Kompletność 
załączników 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie są 
kompletne, spójne i sporządzone zgodnie z 
instrukcją wypełniania załączników i 
regulaminem konkursu. 

Wymóg formalny 
zerojedynkowy. 
Ocena spełniania wymogu 
polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub 
„nie”. 

 
otrzymują brzmienie: 

 

WARUNKI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia wniosku nastąpi zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

Lp. Nazwa warunku Definicja warunku Opis warunku 

1. 
Kompletność wniosku 
i załączników 

Wniosek o dofinansowanie i załączniki są 
kompletne, spójne i sporządzone zgodnie z 
instrukcją wypełniania wniosku o 
dofinansowanie i regulaminem konkursu.  

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na 
przypisaniu im wartości logicznych 
„tak” lub „nie”. 

2. 
Forma złożenia 
wniosku 
i załączników 

Wniosek o dofinansowanie wraz z 
załącznikami został złożony w formie 
określonej w regulaminie konkursu. 

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na 
przypisaniu im wartości logicznych 
„tak” lub „nie”. 

3. 
Termin złożenia 
wniosku 
i załączników 

Wniosek o dofinansowanie wraz z 
załącznikami został złożony w terminie 
określonym w regulaminie konkursu. 

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na 
przypisaniu im wartości logicznych 
„tak” lub „nie”. 

 

3) W trybie pozakonkursowym wymogi formalne dla wszystkich działań/poddziałań o dotychczasowym 

brzmieniu: 

WYMOGI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

W trybie pozakonkursowym instytucja może określić tryb uzupełnienia wniosku o dofinansowanie. W przypadku 
braku uzupełnienia wniosku lub niezłożenia wymaganych wyjaśnień projekt nie zostaje dopuszczony do oceny lub 

dalszej oceny. 

Lp. Nazwa wymogu Definicja wymogu Opis wymogu 

1. 

Kompletność 
wniosku 

Wniosek o dofinansowanie jest kompletny, spójny i 
sporządzony zgodnie z instrukcją wypełniania 
wniosku o dofinansowanie i regulaminem naboru. 

Wymóg formalny 
zerojedynkowy. 

Ocena spełniania wymogu 
polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub 
„nie”. 
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otrzymują brzmienie: 

 

4) W rozdziale I SZOOP Ogólny opis RPO WiM 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji, 

Kwalifikowalność wydatków, trwałość projektu: 

a) usuwa się zdanie: 

 Ponadto IZ RPO WiM 2014-2020 określi własne wytyczne dotyczące kwalifikowalności 

wydatków w ramach Programu. 

b) przypis 3 o dotychczasowej treści: 

„Infrastrukturę” na potrzeby tego postanowienia należy interpretować jako środki trwałe 

zdefiniowane w pkt 1 lit. x rozdziału 3 Wytycznych, z zastrzeżeniem, że w przypadku 

projektów finansowanych ze środków EFS – w rozumieniu pkt 3 podrozdziału 8.7 

Wytycznych. 

otrzymuje brzmienie: 

„Infrastrukturę” na potrzeby tego postanowienia należy interpretować jako środki trwałe 

zdefiniowane w pkt 1 lit. w rozdziału 3 Wytycznych, z zastrzeżeniem, że w przypadku 

2. 

Kompletność 
załączników 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie są 
kompletne, spójne i sporządzone zgodnie z 
instrukcją wypełniania załączników i regulaminem 
naboru. 

Wymóg formalny 
zerojedynkowy. 

Ocena spełniania wymogu 
polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub 
„nie”. 

WARUNKI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

W trybie pozakonkursowym instytucja może określić tryb uzupełnienia wniosku o dofinansowanie. W przypadku 
braku uzupełnienia wniosku lub niezłożenia wymaganych wyjaśnień projekt nie zostaje dopuszczony do oceny lub 

dalszej oceny.  

Lp. Nazwa warunku Definicja warunku Opis warunku 

1 Kompletność wniosku i 
załączników 

Wniosek o dofinansowanie i załączniki są 
kompletne, spójne i sporządzone zgodnie z 
instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie 
i regulaminem naboru.  

Warunek formalny 

zerojedynkowy. 

Ocena spełniania warunku 

polega na przypisaniu im 

wartości logicznych „tak” lub 

„nie”. 

2 Forma złożenia 
wniosku 
i załączników 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami 
został złożony w formie określonej w regulaminie 
naboru. 

Warunek formalny 

zerojedynkowy. 

Ocena spełniania warunku 

polega na przypisaniu im 

wartości logicznych „tak” lub 

„nie”. 

3 Termin złożenia 
wniosku 
i załączników 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami 
został złożony w terminie określonym w 
regulaminie naboru. 

Warunek formalny 
zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku 
polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub 
„nie”. 
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projektów finansowanych ze środków EFS – w rozumieniu pkt 3 podrozdziału 8.6 

Wytycznych. 

5) W rozdziale V Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji RPO WiM 2014-2020: 

a) pkt 2. o dotychczasowy brzmieniu:  

Wykaz krajowych wytycznych horyzontalnych 

otrzymuje brzmienie: 

Wykaz wytycznych  

b) usuwa się pkt 3. Wykaz wytycznych programowych i odpowiednio numeruje się kolejne 

punkty. 

6) W rozdziale VII SzOOP Inne (opcjonalnie w zależności od decyzji IZ RPO WiM 2014-2020), 

w Słowniku terminologicznym: 

a) definicja pojęcia kryteria wyboru projektów o dotychczasowym brzmieniu: 

 

Kryteria wyboru projektów Zestaw warunków, które musi spełnić projekt aby uzyskał 
dofinansowanie. 

na podstawie źródeł 
rozproszonych 

 

otrzymuje brzmienie:  

Kryteria wyboru projektów Kryteria umożliwiające ocenę projektu opisanego we 
wniosku o dofinansowanie projektu, wybór projektu do 
dofinansowania i zawarcie umowy o dofinansowania 
projektu albo podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu, 
zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 125 ust.3 lit. a 
rozporządzenia ogólnego, zatwierdzone przez komitet 
monitorujący, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia 
ogólnego. 

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020. 

 

b) definicja pojęcia dofinansowanie o dotychczasowym brzmieniu: 

 

Dofinansowanie 
Współfinansowanie UE lub współfinansowanie krajowe z budżetu 
państwa. 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 

2014–2020 

 

otrzymuje brzmienie:  

 

Dofinansowanie 

Współfinansowanie UE lub współfinansowanie krajowe z budżetu 
państwa, wypłacane  
na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o 
dofinansowaniu projektu. 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 

r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie 

polityki spójności 

finansowanych w 

perspektywie finansowej 

2014–2020 
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c) wprowadza się definicję pojęcia warunki formalne w brzmieniu: 

 

Warunki formalne Warunki odnoszące się do kompletności formy oraz 
terminu złożenia wniosku 
o dofinansowanie projektu, których weryfikacja odbywa się 
przez stwierdzenie spełniania albo niespełniania danego 
warunku. 

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 

 

 


