
 

WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I RACJONALNE 

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-

MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

 

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie 

zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  

2014-2020, przyjętym Uchwałą nr 69/797/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia  

22 grudnia 2015 r. (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

1. W załączniku 3.1 do SzOOP Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa: 

 Do katalogu kryteriów merytorycznych punktowych dodaje się kryterium pn. „Zgodność projektu z 

kierunkami działań wynikającymi ze Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa 

warmińsko-mazurskiego do roku 2025”: 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

8. 

Zgodność projektu z 
kierunkami działań 
wynikającymi ze 
Strategii rozwoju 
społeczno-
gospodarczego 
województwa 
warmińsko-
mazurskiego do roku 
2025. 

Ocenie podlega opisana przez 
Wnioskodawcę we wniosku o 
dofinansowanie zgodność 
projektu z kierunkami działań 
wynikającymi ze Strategii 
rozwoju społeczno-
gospodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego do 

roku 2025. 

 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania 
dofinansowania. W ramach kryterium 
można przyznać następujące punkty: 
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił 
zgodność projektu wyłącznie z 
jednym kierunkiem działań opisanym 
w Strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego do roku 
2025 – 0 pkt 
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił 
zgodność projektu z więcej niż 
jednym kierunkiem działań opisanym 
w Strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego do roku 
2025 – 3 pkt 
 
Projekt może otrzymać od 0 do 3 
punktów (maksymalnie). 

 Do katalogu kryteriów merytorycznych punktowych dodaje się kryterium pn. „Przygotowanie 

projektu - gotowość do realizacji inwestycji”: 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

9. 
Przygotowanie 
projektu - gotowość 
do realizacji inwestycji 

a) własność gruntów 
b)wartość zadań inwestycyjnych 
posiadających pozwolenia na 
budowę w stosunku do wartości 
wszystkich zadań, w 
zaokrągleniu do pełnych 
procent, 
c) wartość kontraktów 
posiadających dokumentację 
przetargową w stosunku do 
całkowitej wartości projektu, w 
zaokrągleniu do pełnych procent. 

Kryterium punktowe - przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
 
Projekt może otrzymać 0-17 
punktów: 
a) 2 pkt - uregulowana w 100% dla 
całego projektu 
b) 10 pkt - 86 - 100% 
       7 pkt - 71 - 85% 
       5 pkt - 56 - 70% 



   3 pkt - 40 - 55% 
   0 pkt - do 39% 
 
c)  5 pkt - 86 - 100% 
     4 pkt - 71 - 85% 
     3 pkt - 56 - 70% 
     2 pkt - 40 - 55% 
     0 pkt - do 39% 
 

 W opisie znaczenia kryterium merytorycznego punktowego pn. „Liczba rodzajów (kodów) odpadów 

niebezpiecznych wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych” usuwa się zapis: „2 

pkt –od 3 do 5 kodów” i w jego miejsce dodaje się zapis: „2 pkt – od 4 do 5 kodów”. 

 Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji: 

„Maksymalna liczba punktów 22” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 42” 

 Usuwa się kryterium merytoryczne premiujące nr 2 pn. „Projekt realizuje kilku komplementarnych 

celów”. 

 Zmianie ulegają numery kolejne kryteriów merytorycznych premiujących:  

a) dotychczasowe kryterium nr 3 pn. „Doświadczenie w realizacji podobnych projektów” otrzymuje 

nr 2; 

b) dotychczasowe kryterium nr 4 pn. „Komplementarność projektu” otrzymuje nr 3; 

c) dotychczasowe kryterium nr 5 pn. „Termin zakończenia projektu” otrzymuje nr 4. 

 Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych premiujących poprzez nadanie pozycji: 

„Maksymalna liczba punktów 22” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 21” 

 

2. W załączniku 3.3 do SzOOP Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa – tryb konkursowy: 

 W opisie znaczenia kryterium formalnego obligatoryjnego nr 3 pn. „Wartość projektu oraz poziom 

dofinansowania projektu” dodaje się zdanie: „Kryterium powinno być spełnione na moment oceny 

kryteriów formalnych”. 

 W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych obligatoryjnych dodaje się 

zdanie: „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej spełniania 

kryterium  

w zakresie określonym w regulaminie konkursu”. 

 W opisie znaczenia kryterium merytorycznego punktowego nr 2 pn. „Wskaźnik jednostkowych 

kosztów inwestycyjnych” dodaje się zdanie „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”. 

 W opisie znaczenia kryterium merytorycznego punktowego nr 3 pn. „Wskaźnik kosztu 

inwestycyjnego na 1 kg usuniętego ładunku BZT5” dodaje się zdanie „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”. 

 Do katalogu kryteriów merytorycznych punktowych dodaje się kryterium pn. „Zgodność projektu  

z kierunkami działań wynikającymi ze Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa 

warmińsko-mazurskiego do roku 2025”: 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

6. 

Zgodność projektu z 
kierunkami działań 
wynikającymi ze 
Strategii rozwoju 
społeczno-
gospodarczego 
województwa 
warmińsko-
mazurskiego do roku 
2025. 

Ocenie podlega opisana przez 
Wnioskodawcę we wniosku o 
dofinansowanie zgodność 
projektu z kierunkami działań 
wynikającymi ze Strategii 
rozwoju społeczno-
gospodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego do 
roku 2025. 

 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania 
dofinansowania. W ramach kryterium 
można przyznać następujące punkty: 
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił 
zgodność projektu wyłącznie z jednym 
kierunkiem działań opisanym w 
Strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego do roku 2025 
– 0 pkt 
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił 
zgodność projektu z więcej niż jednym 
kierunkiem działań opisanym w 
Strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego do roku 2025 
– 3 pkt 
 
Projekt może otrzymać od 0 do 3 
punktów (maksymalnie). 

 Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji: 

„Maksymalna liczba punktów 54” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 57”. 

 Usuwa się kryterium merytoryczne premiujące nr 2 pn. „Projekt realizuje kilku komplementarnych 

celów”. 

 Zmianie ulegają numery kolejne kryteriów merytorycznych premiujących:  

a) dotychczasowe kryterium nr 3 pn. „Doświadczenie w realizacji podobnych projektów” otrzymuje 

nr 2; 

b) dotychczasowe kryterium nr 4 pn. „Komplementarność projektu” otrzymuje nr 3; 

c) dotychczasowe kryterium nr 5 pn. „Termin zakończenia projektu” otrzymuje nr 4. 

 Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych premiujących poprzez nadanie pozycji: 

„Maksymalna liczba punktów 22” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 21”. 

 

3. W załączniku 3.4 do SzOOP Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej: 

 Do katalogu kryteriów merytorycznych punktowych dodaje się kryterium pn. „Zgodność projektu  

z kierunkami działań wynikającymi ze Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa 

warmińsko-mazurskiego do roku 2025”: 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

5. Zgodność projektu z Ocenie podlega opisana przez Kryterium punktowe – przyznanie 0 



kierunkami działań 
wynikającymi ze 
Strategii rozwoju 
społeczno-
gospodarczego 
województwa 
warmińsko-
mazurskiego do roku 
2025. 

Wnioskodawcę we wniosku o 
dofinansowanie zgodność 
projektu z kierunkami działań 
wynikającymi ze Strategii 
rozwoju społeczno-
gospodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego do roku 
2025. 

 

punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania. W ramach 
kryterium można przyznać następujące 
punkty: 
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił 
zgodność projektu wyłącznie z jednym 
kierunkiem działań opisanym w 
Strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego do roku 2025 – 
0 pkt 
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił 
zgodność projektu z więcej niż jednym 
kierunkiem działań opisanym w 
Strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego do roku 2025 – 
3 pkt 

 
Projekt może otrzymać od 0 do 3 
punktów (maksymalnie). 

 Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji: 

„Maksymalna liczba punktów 54” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 57”. 

 Usuwa się kryterium merytoryczne premiujące - pn. „Projekt realizuje kilku komplementarnych 

celów”. 

 Zmianie ulegają numery kolejne kryteriów merytorycznych premiujących:  

a) dotychczasowe kryterium nr 3 pn. „Doświadczenie w realizacji podobnych projektów” otrzymuje 

nr 2; 

b) dotychczasowe kryterium nr 4 pn. „Komplementarność projektu” otrzymuje nr 3; 

c) dotychczasowe kryterium nr 7 pn. „Strategia Wielkie Jeziora Mazurskie” otrzymuje nr 5. 

 Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych premiujących poprzez nadanie pozycji: 

„Maksymalna liczba punktów 16” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 15”. 

 

4. W załączniku 3.5 SzOOP Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur 

 W opisie znaczenia kryterium formalnego obligatoryjnego nr 3 pn. „Wartość projektu oraz poziom 

dofinansowania projektu” dodaje się zdanie: „Kryterium powinno być spełnione na moment oceny 

kryteriów formalnych”. 

 W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych obligatoryjnych dodaje się 

zdanie: „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej spełniania 

kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu”. 

 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”. 

 Do katalogu kryteriów merytorycznych punktowych – kryteria dla projektów dotyczących rozwoju 

infrastruktury na rzecz bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania suszy dodaje się 

kryterium pn. „Zgodność projektu z kierunkami działań wynikającymi ze Strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”: 

 



Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

6. 

Zgodność projektu z 
kierunkami działań 
wynikającymi ze 
Strategii rozwoju 
społeczno-
gospodarczego 
województwa 
warmińsko-
mazurskiego do roku 
2025. 

Ocenie podlega opisana przez 

Wnioskodawcę we wniosku o 

dofinansowanie zgodność 

projektu z kierunkami działań 

wynikającymi ze Strategii 

rozwoju społeczno-

gospodarczego województwa 

warmińsko-mazurskiego do 

roku 2025. 

 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania. W ramach 
kryterium można przyznać następujące 
punkty: 
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił 
zgodność projektu wyłącznie z jednym 
kierunkiem działań opisanym w 
Strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego do roku 2025 – 
0 pkt 
- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił 
zgodność projektu z więcej niż jednym 
kierunkiem działań opisanym w 
Strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego do roku 2025 – 
3 pkt 
Projekt może otrzymać od 0 do 3 
punktów (maksymalnie). 

 

 Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych - kryteria dla projektów 

dotyczących rozwoju infrastruktury na rzecz bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania 

suszy - poprzez nadanie pozycji: „Maksymalna liczba punktów 41” brzmienia: „Maksymalna liczba 

punktów 44”. 

 Usuwa się kryterium merytoryczne premiujące - pn. „Projekt realizuje kilku komplementarnych 

celów”. 

 Zmianie ulegają numery kolejne kryteriów merytorycznych premiujących:  

a) dotychczasowe kryterium nr 3 pn. „Doświadczenie w realizacji podobnych projektów” otrzymuje 

nr 2; 

b) dotychczasowe kryterium nr 4 pn. „Komplementarność projektu” otrzymuje nr 3; 

 Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych premiujących poprzez nadanie pozycji: 

„Maksymalna liczba punktów 15” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 14”. 

 

  

 

 

 

 

 

1.  


