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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 55/851/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia  

18 września 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: 
 

W rozdziale VI. Załącznik nr 3 Warunki formalne oraz kryteria wyboru projektów pozakonkursowych  

w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat B), osi priorytetowej Obszary 

wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na lata 2014-2020: 

1) w opisach kryteriów formalnych obligatoryjnych (za wyjątkiem kryterium numer 1 pn. „Projekt znajduje 

się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu 

pozakonkursowego stanowiącym załącznik do SZOOP”) dotychczasowy zapis o treści: 

„W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia 

dokumentów we wskazanym terminie” 

 otrzymuje brzmienie: 

„Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej spełniania kryterium  

w zakresie określonym w regulaminie konkursu”. 

2) w opisie znaczenia kryterium formalnego obligatoryjnego numer 4 pn. „Wartość projektu oraz poziom 

dofinansowania projektu” dodaje się zdanie:  

„Kryterium powinno być spełnione na moment oceny kryteriów formalnych”. 

3) w opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych obligatoryjnych dotychczasowy 

zapis o treści:  

„W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia 

dokumentów we wskazanym terminie”  

otrzymuje brzmienie:  

„Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej spełniania kryterium  

w zakresie określonym w regulaminie konkursu”. 

4) w opisie znaczenia kryterium merytorycznego specyficznego obligatoryjnego pn. „Poprawność 

programu rewitalizacji” dotychczasowy zapis o treści: 
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„Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych 

„tak” lub „nie”. 

otrzymuje brzmienie:  

„Kryterium obligatoryjne. Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych 

„tak” lub „nie” albo „nie dotyczy”. W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie 

wezwany do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie, z wyłączeniem 

poprawy/uzupełnienia skutkującej zmianą Uchwały przyjmującej Lokalny Program Rewitalizacji 

aktualny na dzień złożenia wniosku”. 

5) w opisie znaczenia kryterium merytorycznego specyficznego obligatoryjnego pn. „Komplementarność 

z projektami zgłaszanymi do dofinansowania przez EFS” dodaje się zapis:  

„Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej spełniania kryterium  

w zakresie określonym w regulaminie konkursu”. 

6) w opisie znaczenia kryterium merytorycznego punktowego numer 3. pn. „Efektywność kosztowa” 

dodaje się zapis: 

 „W ramach kryterium przewiduje się odstępstwo od jego założeń i zakresu, tj. dopuszcza się zmiany 

kwot wynikające z rozstrzygnięć postępowań publicznych i konkurencyjności oraz dodatkowych zadań 

nie dających się przewidzieć na moment składania wniosku o dofinansowanie a niezbędnych do 

prawidłowej realizacji projektu. Zmiana w zakresie zgodnym z opisanym powyżej odstępstwem nie 

skutkuje zmianą oceny spełniania kryterium”. 


