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WYKAZ ZMIAN  

W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ I 

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR   

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

NA LATA 2014-2020  

 

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligenta gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego 

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

Uchwałą nr 50/538/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 29 września 2015 r. 

z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: 

1. Tytuł załącznika nr 3 do SzOOP o dotychczasowym brzmieniu: „Kryteria wyboru projektów konkursowych 

wraz z wymogami formalnymi w ramach Działania 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych 

jednostek naukowych” otrzymuje brzmienie: „Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz 

z warunkami formalnymi w ramach Działania 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych 

jednostek naukowych”. 

2. Tytuł załącznika nr 4 do SzOOP o dotychczasowym brzmieniu: „Kryteria wyboru projektów konkursowych 

wraz z wymogami formalnymi w ramach Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (typ 1)” 

otrzymuje brzmienie: „Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi 

w ramach Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (typ 1)”. 

3. Tytuł załącznika nr 5 do SzOOP o dotychczasowym brzmieniu: „Kryteria wyboru projektów konkursowych 

wraz z wymogami formalnymi w ramach Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (typ 2)” 

otrzymuje brzmienie: „Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi 

w ramach Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (typ 2)”. 

4. Tytuł załącznika nr 6 do SzOOP o dotychczasowym brzmieniu: „Kryteria wyboru projektów konkursowych 

wraz z wymogami formalnymi w ramach Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką” otrzymuje 

brzmienie: „Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi w ramach 

Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką”. 

5. Tytuł załącznika nr 7 do SzOOP o dotychczasowym brzmieniu:  „Kryteria wyboru projektów 

konkursowych wraz z wymogami formalnymi w ramach Poddziałania 1.2.3 Profesjonalizacja usług 

ośrodków innowacji” otrzymuje brzmienie: „Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz 

z warunkami formalnymi w ramach Poddziałania 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji”. 

6. Tytuł załącznika nr 8 do SzOOP o dotychczasowym brzmieniu: „Kryteria wyboru projektów wraz 

z wymogami formalnymi dla Działania 1.3  Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 

1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw” otrzymuje brzmienie: „Kryteria wyboru projektów wraz 

z warunkami formalnymi dla Działania 1.3  Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 

1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw”. 

7. Tytuł załącznika nr 9 do SzOOP o dotychczasowym brzmieniu:  „Kryteria wyboru projektów 

konkursowych wraz z wymogami formalnymi w ramach Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie 

rozwoju (Schemat A)” otrzymuje brzmienie: „Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz 

z warunkami formalnymi w ramach Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju (Schemat A)”. 

8. Tytuł załącznika nr 10 do SzOOP o dotychczasowym brzmieniu:  „Kryteria wyboru projektów 

konkursowych wraz z wymogami formalnymi w ramach Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej 
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fazie rozwoju (Schemat B)”  otrzymuje brzmienie: „Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz 

z warunkami formalnymi w ramach Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju (Schemat B)”. 

9. Tytuł załącznika nr 11 do SzOOP o dotychczasowym brzmieniu:  „Kryteria wyboru projektów 

konkursowych wraz z wymogami formalnymi w ramach Poddziałania 1.3.4 Tereny inwestycyjne” 

otrzymuje brzmienie: „Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi 

w ramach Poddziałania 1.3.4 Tereny inwestycyjne”. 

10. Tytuł załącznika nr 12 do SzOOP o dotychczasowym brzmieniu: „Kryteria wyboru projektów 

konkursowych wraz z wymogami formalnymi w ramach Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP” otrzymuje 

brzmienie: „Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi w ramach 

Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP”. 

11. Tytuł załącznika nr 13 do SzOOP o dotychczasowym brzmieniu: „Kryteria wyboru projektów 

konkursowych wraz z wymogami formalnymi w ramach Poddziałania 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji 

otoczenia biznesu (Schemat A)” otrzymuje brzmienie: „Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz 

z warunkami formalnymi w ramach Poddziałania 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu 

(Schemat A)”. 

12. Tytuł załącznika nr 14 do SzOOP o dotychczasowym brzmieniu: „Kryteria wyboru projektów 

konkursowych wraz z wymogami formalnymi w ramach Poddziałania 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji 

otoczenia biznesu (Schemat B)” otrzymuje brzmienie: „Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz 

z warunkami formalnymi w ramach Poddziałania 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu 

(Schemat B)”. 

13. Tytuł załącznika nr 15 do SzOOP o dotychczasowym brzmieniu: „Kryteria wyboru projektów 

konkursowych wraz z wymogami formalnymi w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza 

regionu” otrzymuje brzmienie: „Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi 

w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu”. 

14. Tytuł załącznika nr 16 do SzOOP o dotychczasowym brzmieniu: „Kryteria wyboru projektów 

pozakonkursowych wraz z wymogami formalnymi w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza 

regionu” otrzymuje brzmienie: „Kryteria wyboru projektów pozakonkursowych wraz z warunkami 

formalnymi w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu”. 

15. Tytuł załącznika nr 17 do SzOOP o dotychczasowym brzmieniu: „Kryteria wyboru projektów 

konkursowych wraz z wymogami formalnymi w ramach Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów 

i usług (Schemat A)” otrzymuje brzmienie: „Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami 

formalnymi w ramach Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług (Schemat A)”. 

16. Tytuł załącznika nr 18 do SzOOP o dotychczasowym brzmieniu: „Kryteria wyboru projektów 

konkursowych wraz z wymogami formalnymi w ramach Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów 

i usług (Schemat B)” otrzymuje brzmienie: „Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami 

formalnymi w ramach Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług (Schemat B)”. 

17. Tytuł załącznika nr 19 do SzOOP o dotychczasowym brzmieniu: „Kryteria wyboru projektów 

konkursowych wraz z wymogami formalnymi w ramach Poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno-

komunikacyjne w działalności MŚP” otrzymuje brzmienie: „Kryteria wyboru projektów konkursowych 

wraz z warunkami formalnymi w ramach Poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne 

w działalności MŚP”. 

18. Tytuł załącznika nr 20 do SzOOP o dotychczasowym brzmieniu: „Kryteria wyboru projektów 

konkursowych wraz z wymogami formalnymi w ramach Poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP” 

otrzymuje brzmienie: „Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi 

w ramach Poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP”. 
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19. Tytuł załącznika nr 21 do SzOOP o dotychczasowym brzmieniu: „Kryteria wyboru projektów 

konkursowych wraz z wymogami formalnymi w ramach Poddziałania 1.5.1 regionu wdrożenie wyników 

prac B+R” otrzymuje brzmienie: „Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami 

formalnymi w ramach Poddziałania 1.5.1 regionu wdrożenie wyników prac B+R”. 

20. Tytuł załącznika nr 22 do SzOOP o dotychczasowym brzmieniu: „Kryteria wyboru projektów 

konkursowych wraz z wymogami formalnymi w ramach Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego 

dziedzictwa regionu” otrzymuje brzmienie: „Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz 

z warunkami formalnymi w ramach Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa 

regionu”. 

21. Tytuł załącznika nr 23 do SzOOP o dotychczasowym brzmieniu: „Kryteria wyboru projektów 

pozakonkursowych wraz z wymogami formalnymi w ramach Poddziałań: 1.3.3  Fundusz na rozwój 

nowych firm, 1.5.3  Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF)” otrzymuje brzmienie: „Kryteria 

wyboru projektów pozakonkursowych wraz z warunkami formalnymi w ramach Poddziałań: 1.3.3  

Fundusz na rozwój nowych firm, 1.5.3  Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF)”. 

22.  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). 

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”. 
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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”. 

 

23. 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”. 

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”. 
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otrzymują brzmienie: 

 

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

Kwalifikowalność wydatków, trwałość projektu usuwa się zdanie: „Ponadto IZ RPO WiM 2014-2020 

określi własne wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Programu.”. 

25. W rozdziale II. Opis poszczególnych Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych 

Działań/ Poddziałań:  

a) w poddziałaniu 1.2.3: pkt 23 Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) (jeśli dotyczy) 

otrzymuje brzmienie: „Min. nie dotyczy;  Maks. nie dotyczy”, 

b) w poddziałaniu 1.2.3: pkt 24 Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Min. nie dotyczy, Max. 10 000 000,00”, 

c) w poddziałaniu 1.3.3: pkt. 6 Typy projektów otrzymuje brzmienie: „Wsparcie w formie IF 

skierowane jest do firm (MŚP) w początkowej fazie rozwoju (tj. działających na rynku nie dłużej 

niż 3 lata), które otrzymają  zarówno wsparcie kapitałowe jak i opiekę doradczą, mentorską 

i szkoleniową. Warunkiem otrzymania wsparcia będzie wykazanie przez MŚP wpływu 

planowanej inwestycji na utrzymanie/rozwój firmy będącej w początkowej fazie rozwoju oraz 

powiązania inwestycji z działalnością przedsiębiorstwa. W ramach niniejszego poddziałania 

wdrażane będą następujące instrumenty:  

1. Fundusze pożyczkowe wspierające plany rozwojowe (inwestycyjne i obrotowe)  mikro, 

małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa,  

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

W trybie pozakonkursowym instytucja określi w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie 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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2. Pilotażowy fundusz inwestycyjny podwyższonego ryzyka nastawiony na finansowanie 

projektów o charakterze innowacyjnym, dzięki któremu możliwe będzie wejście 

kapitałowe w spółkę zajmującą się wdrożeniem do produkcji unikalnego rozwiązania 

technicznego. 

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-

mazurskiego.”. 

d) W poddziałaniu 1.3.3 pkt 25 Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe (EUR) (jeśli dotyczy) 

otrzymuje brzmienie: „Łącznie 10 887 500,00 

1. Fundusze pożyczkowe wspierające plany rozwojowe (inwestycyjne i obrotowe) mikro, 

małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa – 8  125 000,00 

2. Pilotażowy fundusz inwestycyjny podwyższonego ryzyka nastawiony na finansowanie 

projektów o charakterze innowacyjnym, dzięki któremu możliwe będzie wejście kapitałowe 

w spółkę zajmującą się wdrożeniem do produkcji unikalnego rozwiązania technicznego – 

2 762 500,00.”, 

e) w poddziałaniu 1.4.1. w pkt 6 Typy projektów, zdanie o dotychczasowym brzmieniu: „Schemat 

C sieciowe projekty promocji gospodarczej, tj. produktów i usług oferowanych przez 

przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego  (projekty realizowane wspólnie 

przez min. 5 MŚP lub w przypadku realizacji projektu przez IOB – przy zaangażowaniu min. 5 

MŚP)” otrzymuje brzmienie: „Schemat C sieciowe projekty promocji gospodarczej, 

tj. produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-

mazurskiego  (projekty realizowane wspólnie przez min. 3 MŚP lub w przypadku realizacji 

projektu przez IOB – przy zaangażowaniu min. 3 MŚP)”, 

f) w poddziałaniu 1.4.1. w pkt 14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

(jeśli dotyczy) zdanie o dotychczasowym brzmieniu: „W przypadku, gdy beneficjentem jest IOB 

– promocja oferty gospodarczej (produktów i usług) może dotyczyć wyłącznie działalności 

zaangażowanych  (min. 5) MŚP prowadzonej na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego” otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy beneficjentem jest IOB – promocja 

oferty gospodarczej (produktów i usług) może dotyczyć wyłącznie działalności 

zaangażowanych  (min. 3) MŚP prowadzonej na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego.”, 

g) W poddziałaniu 1.5.3 pkt 6 Typy projektów otrzymuje brzmienie: „Wsparcie udzielane w formie 

IF skierowane jest do przedsiębiorstw inwestujących w: 

 maszyny i sprzęt produkcyjny w celu poszerzenia lub uatrakcyjnienia oferty produktowej lub 

usługowej  

 nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) 

 innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii 

i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących, 

innowacji w skali przedsiębiorstwa.  

Preferencje uzyskają przedsięwzięcia z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa 

warmińsko – mazurskiego. W ramach ww. przedsięwzięć możliwe będą również inwestycje 

w niezbędną infrastrukturę ściśle związaną z przedmiotem projektu.  

W ramach niniejszego poddziałania wdrażane będą następujące instrumenty finansowe: 
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1. Fundusze pożyczkowe wspierające plany inwestycyjne grupy mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców z terenu województwa, w ramach których finansowane będą mogły być 

projekty inwestycyjne realizowane przez MŚP (z możliwością premii dla projektów 

o szczególnym potencjale rozwojowym dla województwa) 

2. Fundusze poręczeń i gwarancji zobowiązań bankowych i pozabankowych 

3. Pilotażowy fundusz inwestycyjny podwyższonego ryzyka nastawiony na finansowanie 

projektów o charakterze innowacyjnym”, 

h) W poddziałaniu 1.5.3 pkt 25 Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe (EUR) (jeśli dotyczy) 

otrzymuje brzmienie: „Łącznie  49 300 000,00 

1. Fundusze pożyczkowe wspierające plany inwestycyjne szerokiej grupy mikro, małych i 

średnich przedsiębiorców z terenu województwa  (z możliwością premii dla projektów o 

szczególnym potencjale rozwojowym dla województwa)– 40 377 500,00 

2. Fundusze poręczeń i gwarancji zobowiązań bankowych i pozabankowych – 8 497 500,00 

3. Pilotażowy fundusz inwestycyjny podwyższonego ryzyka nastawiony na finansowanie 

projektów o charakterze innowacyjnym – 425 000,00”. 

26. 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. 

27. 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, 
zgodne 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 
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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 

 

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 

 

28. W rozdziale VII SzOOP Inne (opcjonalnie w zależności od decyzji IZ RPO WiM 2014-2020), w pkt. 3 

Tryb wyboru projektów w zakresie instrumentów finansowych: 

a) Zdanie o dotychczasowym brzmieniu: „Projekt podlegać będzie ocenie pod kątem spełnienia 

wymogów  formalnych oraz kryteriów wyboru projektów w trybie pozakonkursowym dla 

Poddziałań: 1.3.3  Fundusz na rozwój nowych firm (IF) oraz  1.5.3  Wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstw (IF), zgodnie z załącznikiem nr 23 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej  

Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.” otrzymuje brzmienie: „Projekt podlegać będzie 

ocenie pod kątem spełnienia warunków  formalnych oraz kryteriów wyboru projektów w trybie 

pozakonkursowym dla Poddziałań: 1.3.3  Fundusz na rozwój nowych firm (IF) oraz  1.5.3  

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF), zgodnie z załącznikiem nr 23 do Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowej  Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.”, 

b) Zdanie o dotychczasowym brzmieniu: „Nabór wniosków w trybie pozakonkursowym prowadzi 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zarejestrowany wniosek o 

dofinansowanie projektu, podlega weryfikacji wymogów formalnych. Projekt spełniający 

wymogi formalne przekazywany jest do oceny formalno-merytorycznej, która dokonywana jest 

przez Komisję Oceny Projektów.” otrzymuje brzmienie: „Nabór wniosków w trybie 

pozakonkursowym prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Zarejestrowany wniosek o dofinansowanie projektu, podlega weryfikacji warunków 

formalnych. Projekt spełniający warunki formalne przekazywany jest do oceny formalno-

merytorycznej, która dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów.”, 

c) Schemat o dotychczasowym brzmieniu: 
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otrzymuje brzmienie: 

 

 
29. W Załączniku nr 7: Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z wymogami formalnymi dla 

Poddziałania 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji: 

a) W opisie znaczenia kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 3 „Wartość 

projektu oraz poziom dofinansowania projektu” dodaje się zdanie „Kryterium powinno być 

spełnione na moment oceny kryteriów formalnych.”. 

b) W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych wyboru projektów 

(obligatoryjnych) dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w 

części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”. 

c) Usuwa się kryterium merytoryczne ogólne wyboru projektów (obligatoryjne) nr 10 Zgodność 

projektu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014-2020 – wzrost zatrudnienia. 

d) W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych specyficznych (obligatoryjnych) 

dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej 

spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”. 

e) Usuwa się kryterium merytoryczne (punktowe) nr 4 Wzrost zatrudnienia. 

f) Dotychczasowe kryteria merytoryczne (punktowe) nr 5-9 otrzymują odpowiednio numerację 4-

8. 

Identyfikacja 
projektu              

w Zalączniku do 
SZOOP

Wezwanie          
do złożenia 

wniosku

Złożenie 
wniosku przez 
Wnioskodawcę

Weryfikacja 
wymogów 
formalnych

Ocena 
formalno-

merytoryczna

Podpisanie 
umowy          o 
finansowaniu

Identyfikacja 
projektu              

w Zalączniku do 
SZOOP

Wezwanie          
do złożenia 

wniosku

Złożenie 
wniosku przez 
Wnioskodawcę

Weryfikacja 
warunków 
formalnych

Ocena 
formalno-

merytoryczna

Podpisanie 
umowy          o 
finansowaniu
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g) Definicja kryterium merytorycznego (punktowego nr 4) Skierowanie oferty  

do przedsiębiorców, działających w sektorach o dużej „intensywności B+R” otrzymuje brzmienie 

„Ocenie podlega skierowanie co najmniej jednej nowej/ ulepszonej usługi  

do przedsiębiorców, działających w sektorach o dużej „intensywności B+R” (wysokiej  

lub średniowysokiej techniki według klasyfikacji OECD). Ocena dokonywana jest według 

następującej punktacji: 

 w wyniku realizacji projektu  żadna z nowych / ulepszonych / usług nie będzie skierowana 

do grup przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą o wysokim poziomie 

„intensywności B+R” – 0 pkt, 

 w wyniku realizacji projektu co najmniej jedna nowa / ulepszona  usługa  będzie skierowana 

do grup przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą o wysokim poziomie 

„intensywności B+R” – 6 pkt.” 

h) Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji: 

„Maksymalna liczba punktów 36” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 31”  

i) Dodaje się kryterium merytoryczne premiujące nr 4: 

 

j) Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych premiujących poprzez nadanie pozycji: 

„Maksymalna liczba punktów 15” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 20”. 

 
30. W Załączniku nr 15: Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi w 

ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu: 

NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA 

Wzrost zatrudnienia 

Ocenie podlega planowany w wyniku realizacji 
projektu wzrost zatrudnienia u Wnioskodawcy (w 
przypadku projektów partnerskich liczone łącznie dla 
wszystkich partnerów). Projekt musi wykazać wzrost 
zatrudnienia netto. Oznacza to, że wzrost zatrudnienia 
w wyniku realizacji projektu może mieć miejsce 
wyłącznie w przypadku jednoczesnego utrzymania 
poziomu zatrudnienia wykazanego jako podstawa 
wyliczenia wzrostu. Wzrost liczony jest na koniec 
realizacji projektu w porównaniu do  ostatniego roku 
obrotowego przed dniem złożenia wniosku o 
dofinansowanie. Do zatrudnienia wliczane są 
wszystkie etaty z wyłączeniem: 

 osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło 
lub umowy zlecenia, 

 osób wykonujących pracę nakładczą, 

 uczniów, którzy zawarli z firmą umowę o naukę 
zawodu lub przyuczenie do wykonywania pracy, 

 osób korzystających w trakcie ostatnich 
12 miesięcy z bezpłatnych urlopów 
wychowawczych w wymiarze powyżej 3 miesięcy. 

W ramach kryterium można przyznać następujące 
punkty: 

 do 1 etatu – 3 pkt 

 pow. 1 do 4 etatów – 4 pkt 

 pow. 4 etatów – 5 pkt 

 
Kryterium fakultatywne – 
spełnienie kryterium nie jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania ale ma 
charakter premiujący (przy 
czym przyznanie 0 punktów 
nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania 
dofinansowania). 
Projekt może otrzymać od 0 
do 5 punktów (maksymalnie). 
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a) W opisie znaczenia kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 3 „Wartość 

projektu oraz poziom dofinansowania projektu” dodaje się zdanie „Kryterium powinno być 

spełnione na moment oceny kryteriów formalnych.”. 

b) Definicja kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 4 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku gdy beneficjentem jest grupa MŚP weryfikowane będzie zawarte i dołączone do 

wniosku o dofinansowanie porozumienie lub / oraz umowa pomiędzy przedsiębiorstwami 

(grupą MŚP) dotycząca realizacji projektu. 

W przypadku, gdy beneficjentem jest instytucja otoczenia biznesu -  weryfikowane będzie 
zawarte i dołączone do wniosku o dofinansowanie porozumienie lub / oraz umowa pomiędzy 
IOB a min. 3 przedsiębiorstwami (MŚP) dotycząca udziału w realizacji projektu.” 

c) W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych wyboru projektów 

(obligatoryjnych) dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w 

części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”. 

d) W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych specyficznych (obligatoryjnych) 

dodaje się zdanie „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej 

spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”. 

e) Nazwa  kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) nr 7 otrzymuje brzmienie: 

„Udział w działaniach promocji gospodarczej min. 3 MŚP” 

f) Definicja kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) nr 7 otrzymuje 

brzmienie: „Wnioskodawca zadeklarował w studium wykonalności  udział w planowanych 

w ramach projektu działaniach promocji gospodarczej co najmniej 3 MŚP.” 

g) Definicja kryterium merytorycznego (punktowego) nr 3 Liczba MŚP które wezmą udział 

w działaniach promocji gospodarczej otrzymuje brzmienie: „Ocenie podlega liczba MŚP, które 

Wnioskodawca planuje zaangażować do działań zaplanowanych w projekcie. Punkty 

przyznawane będą następująco: 

a) 3 MŚP – 0 pkt 

b) pow. 3 – 2 pkt” 

h) Opis znaczenia kryterium merytorycznego (punktowego) nr 3 Liczba MŚP które wezmą udział 

w działaniach promocji gospodarczej otrzymuje brzmienie: „Kryterium punktowe – przyznanie 

0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania. Projekt może otrzymać 

od 0 do 2 punktów (maksymalnie).” 

i) Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji: 

„Maksymalna liczba punktów 32” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 28”  

 


