
 
WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-

2020 

 

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 stanowiącym załącznik do 

uchwały nr 69/802/15/V z dnia 22 grudnia 2015 r. (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1. W karcie Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł 

odnawialnych punkt 6 Typy projektów zdanie:  

„(% limitu wydatków na przyłącze określą Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach RPO WiM 2014-2020)”  

otrzymuje brzmienie:  

„(% limitu wydatków na przyłącze zostanie określony w Regulaminie konkursu przez IOK)” 

 

2. W załączniku 3 do SzOOP dla Działania 4.1 Wspieranie wywarzania i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych: 

 W opisie znaczenia kryterium merytorycznego punktowego – w zakresie produkcji energii 

elektrycznej i/lub cielnej z odnawialnych źródeł energii nr 3 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 – w zakresie produkcji energii 

elektrycznej i/lub cielnej z odnawialnych źródeł energii nr 4 pn. „Wskaźnik jednostkowych kosztów 

inwestycyjnych wyprodukowania 1 MWh energii” 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”; 

 Usuwa się kryteria merytoryczne punktowe - w zakresie produkcji energii elektrycznej i/lub cielnej 

z odnawialnych źródeł energii nr 6 pn. „Realizacja kilku komplementarnych celów” oraz nr 7 pn. 

„Wpływ na rozwiązanie wszystkich zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy“; 

 Do katalogu kryteriów merytorycznych punktowych - w zakresie produkcji energii elektrycznej 

i/lub cielnej z odnawialnych źródeł energii dodaje się kryterium pn. „Zgodność projektu z 

kierunkami działań wynikającymi ze Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa 

warmińsko-mazurskiego do roku 2025” w brzmieniu: 

 
 

 
Lp. 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

6. 

Zgodność projektu z 
kierunkami działań 
wynikającymi ze 
Strategii rozwoju 
społeczno-
gospodarczego 

Ocenie podlega opisana przez 

Wnioskodawcę we wniosku o 

dofinansowanie zgodność projektu z 

kierunkami działań wynikającymi ze 

Strategii rozwoju społeczno-

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 



województwa 
warmińsko-mazurskiego 
do roku 2025. 

gospodarczego województwa 

warmińsko-mazurskiego do roku 2025. 

 

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 – w zakresie produkcji energii 

elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii poprzez nadanie pozycji: „Maksymalna 

liczba punktów 70” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 71” 

 Usuwa się kryteria merytoryczne punktowe - w zakresie budowy/modernizacji sieci dystrybucyjnych 

nr 7 pn. „Realizacja kilku komplementarnych celów” oraz nr 8 pn. „Wpływ na rozwiązanie 

wszystkich zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy“. 

 Do katalogu kryteriów merytorycznych punktowych - w zakresie budowy/modernizacji sieci 

dystrybucyjnych dodaje się kryterium pn. „Zgodność projektu z kierunkami działań wynikającymi ze 

Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”  

w brzmieniu: 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

7. 

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 – w zakresie produkcji energii 

elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii poprzez nadanie pozycji: „Maksymalna 

liczba punktów 62” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 63”. 

 

3. W załączniku 3 do SzOOP dla Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie 

OZE w MŚP: 

 W opisie znaczenia kryterium merytorycznego punktowego nr 4 pn. „Wskaźnik jednostkowych 

kosztów inwestycyjnych uniknięcia 1 Mg CO2” 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”. 

 Usuwa się kryteria merytoryczne punktowe nr 7 pn. „Realizacja kilku komplementarnych celów” 

oraz nr 8 pn. „Wpływ na rozwiązanie wszystkich zdiagnozowanych problemów kluczowych 

interesariuszy“. 



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

działań wynikającymi ze Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-

mazurskiego do roku 2025” w brzmieniu: 

 
Lp. 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

7. 

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 64” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 65”. 

 
4. W załączniku 3 do SzOOP dla Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach 

publicznych – Schemat A i Schemat B: 

 Usuwa się kryteria merytoryczne punktowe nr 9 pn. „Realizacja kilku komplementarnych celów” 

oraz nr 10 pn. „Wpływ na rozwiązanie wszystkich zdiagnozowanych problemów kluczowych 

interesariuszy“. 

 Dotychczasowe kryterium nr 11 „Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu” otrzymuje nr 9. 

 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”  w brzmieniu: 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

10. 

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 60” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 61”. 

 W kryterium merytorycznym premiującym nr 7 pn. Projekt wynika z lokalnego programu 

rewitalizacji dotychczasowy zapis przywołujący Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju, 

zastępuje się przywołaniem Wytycznych Ministra Rozwoju. 



 

5. W załączniku 3 do SzOOP dla Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach 

mieszkalnych – Schemat A i Schemat B: 

 Usuwa się kryteria merytoryczne punktowe nr 9 pn. Wpływ na rozwiązanie wszystkich 

zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy “ oraz nr 10 pn. „Realizacja kilku 

komplementarnych celów” 

 Dotychczasowe kryterium nr 11 „Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu” otrzymuje nr 9. 

 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” w brzmieniu: 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

10. 

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 56” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 57” 

 W kryterium merytorycznym premiującym pn. Projekt wynika z lokalnego programu rewitalizacji 

dotychczasowy zapis przywołujący Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju, zastępuje się 

przywołaniem Wytycznych Ministra Rozwoju. 

6. W załączniku 3 do SzOOP dla Poddziałania 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna): 

 Usuwa się kryterium merytoryczne punktowe nr 6 pn. „Wpływ na rozwiązanie wszystkich 

zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy“. 

 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” w brzmieniu: 

 

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 32” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 34”. 

 

7. W załączniku 3 do SzOOP dla Poddziałania 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim 

obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis 

 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”. 

 Usuwa się kryterium merytoryczne punktowe nr 8 pn. „Wpływ na rozwiązanie wszystkich 

zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy“. 

 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” w brzmieniu: 

 

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). 

 

 Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji: 

„Maksymalna liczba punktów 67” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 69”. 

 

 

8. W załączniku 3 do SzOOP dla Poddziałania 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim 

obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis 

 Usuwa się kryterium merytoryczne punktowe nr 8 pn. „Wpływ na rozwiązanie wszystkich 

zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy“. 



 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” w brzmieniu: 

 

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). 

 

 Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji: 

„Maksymalna liczba punktów 64” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 66” 

 

9. W załączniku 3 do SzOOP dla Poddziałania 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego 

(Niskoemisyjny transport miejski) 

 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”. 

 Usuwa się kryteria merytoryczne punktowe nr 6 pn. „Realizacja kilku komplementarnych celów” 

oraz nr 5 „Wpływ na rozwiązanie wszystkich zdiagnozowanych problemów kluczowych 

interesariuszy“. 

 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” w brzmieniu: 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

5. 

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 29” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 30” 

 

10. W załączniku 3 do SzOOP dla Poddziałania 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii 

 Usuwa się kryteria merytoryczne punktowe nr 9 pn. „Realizacja kilku komplementarnych celów” 

oraz nr 8 „Wpływ na rozwiązanie wszystkich zdiagnozowanych problemów kluczowych 

interesariuszy“. 

 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” w brzmieniu: 

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). 

 

 Wprowadza się zmianę w kryteriach merytorycznych punktowych poprzez nadanie pozycji: 

„Maksymalna liczba punktów 39” brzmienia: „Maksymalna liczba punktów 40”. 

 


