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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 1/3/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia  

2 stycznia 2018 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: 

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

pkt 4 Ogólne informacje dotyczące sposobu finansowania, metody obliczania wkładu Funduszy, 

aktualizuje się wykres kołowy obrazujący szacunkowy podział środków na poszczególne osie 

priorytetowe RPO WiM 2014-2020. 

II. W rozdziale II. Opis poszczególnych działań osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji RPO 

WiM 2014-2020, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, pkt 14 Limity i ograniczenia  

w realizacji projektów, dotychczasowy zapis: 

„uzyskanie dofinansowania w ramach działania 8.1 uwarunkowane jest złożeniem przez 

Wnioskodawcę oświadczenia o złożeniu wniosku o dofinansowanie z EFS w ramach RPO WiM  

2014-2020 dla projektu/projektów komplementarnych do realizowanego przez Wnioskodawcę, które 

zostały uzgodnione w programie rewitalizacji (lub zawarciem porozumienia z innym podmiotem, który 

zobowiąże się do zrealizowania projektu finansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020). Brak 

realizacji tego wymogu oznaczać będzie brak możliwości dofinansowania projektu w ramach działania 

8.1 lub, jeśli takie dofinansowanie zostało przyznane – konieczność jego zwrotu. Konieczność zwrotu 

dofinansowania w ramach działania 8.1 dotyczy również przypadku, gdy złożony zostanie wniosek  

o dofinansowanie w ramach EFS, ale projekt nie uzyska dofinansowania lub nie zostanie 

zrealizowany” 

otrzymuje brzmienie: 

„uzyskanie dofinansowania w ramach działania 8.1 uwarunkowane jest złożeniem przez 

Wnioskodawcę oświadczenia o złożeniu wniosku o dofinansowanie z EFS w ramach RPO WiM  

2014-2020 dla projektu/projektów komplementarnych do realizowanego przez Wnioskodawcę, które 

zostały uzgodnione w programie rewitalizacji (lub zawarciem porozumienia z innym podmiotem, który 

zobowiąże się do zrealizowania projektu finansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020) lub 

złożeniem oświadczenia o projekcie/projektach społecznych (bez wsparcia EFS w ramach RPO WiM 

2014-2020; wówczas cele realizacji takiego projektu muszą być spójne z celami EFS, a także 

Lokalnych Programów Rewitalizacji i z nich wynikać), komplementarnych do realizowanego przez 

Wnioskodawcę, które zostały uzgodnione w programie rewitalizacji oraz które zostaną zrealizowane, 

są realizowane lub zostały zrealizowane przez niego lub na zasadzie porozumienia przez inne 

podmioty. Brak realizacji powyższych wymogów oznaczać będzie brak możliwości dofinansowania 

projektu w ramach działania 8.1 lub, jeśli takie dofinansowanie zostało przyznane – konieczność jego 

zwrotu. Konieczność zwrotu dofinansowania w ramach działania 8.1 dotyczy również przypadków, gdy 

złożony zostanie wniosek o dofinansowanie w ramach EFS, ale projekt nie uzyska dofinansowania lub 
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nie zostanie zrealizowany oraz, gdy projekt społeczny (realizowany bez wsparcia EFS w ramach RPO 

WiM 2014-2020) nie zostanie zrealizowany” 

III. W rozdziale II. Opis poszczególnych działań osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji RPO 

WiM 2014-2020, Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis,  

pkt 14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów, dotychczasowy zapis: 

„uzyskanie dofinansowania w ramach działania 8.2 uwarunkowane jest złożeniem przez 

Wnioskodawcę oświadczenia o złożeniu wniosku o dofinansowanie z EFS w ramach RPO WiM  

2014-2020 dla projektu/projektów komplementarnych do realizowanego przez Wnioskodawcę, które 

zostały uzgodnione w programie rewitalizacji (lub zawarciem porozumienia z innym podmiotem, który 

zobowiąże się do zrealizowania projektu finansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020). Brak 

realizacji tego wymogu oznaczać będzie brak możliwości dofinansowania projektu w ramach działania 

8.2 lub, jeśli takie dofinansowanie zostało przyznane – konieczność jego zwrotu. Konieczność zwrotu 

dofinansowania w ramach działania 8.2 dotyczy również przypadku, gdy złożony zostanie wniosek  

o dofinansowanie w ramach EFS, ale projekt nie uzyska dofinansowania lub nie zostanie 

zrealizowany” 

otrzymuje brzmienie: 

„uzyskanie dofinansowania w ramach działania 8.2 uwarunkowane jest złożeniem przez 

Wnioskodawcę oświadczenia o złożeniu wniosku o dofinansowanie z EFS w ramach RPO WiM  

2014-2020 dla projektu/projektów komplementarnych do realizowanego przez Wnioskodawcę, które 

zostały uzgodnione w programie rewitalizacji (lub zawarciem porozumienia z innym podmiotem, który 

zobowiąże się do zrealizowania projektu finansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020) lub 

złożeniem oświadczenia o projekcie/projektach społecznych (bez wsparcia EFS w ramach RPO WiM 

2014-2020; wówczas cele realizacji takiego projektu muszą być spójne z celami EFS, a także 

Lokalnych Programów Rewitalizacji i z nich wynikać), komplementarnych do realizowanego przez 

Wnioskodawcę, które zostały uzgodnione w programie rewitalizacji oraz które zostaną zrealizowane, 

są realizowane lub zostały zrealizowane przez niego lub na zasadzie porozumienia przez inne 

podmioty. Brak realizacji powyższych wymogów oznaczać będzie brak możliwości dofinansowania 

projektu w ramach działania 8.2 lub, jeśli takie dofinansowanie zostało przyznane – konieczność jego 

zwrotu. Konieczność zwrotu dofinansowania w ramach działania 8.2 dotyczy również przypadków, gdy 

złożony zostanie wniosek o dofinansowanie w ramach EFS, ale projekt nie uzyska dofinansowania lub 

nie zostanie zrealizowany oraz, gdy projekt społeczny (realizowany bez wsparcia EFS w ramach RPO 

WiM 2014-2020) nie zostanie zrealizowany” 

IV. W rozdziale II. Opis poszczególnych działań osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji RPO 

WiM 2014-2020, Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis,  

pkt 14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów, dotychczasowy zapis: 

„uzyskanie dofinansowania w ramach działania 8.3 uwarunkowane jest złożeniem przez 

Wnioskodawcę oświadczenia o złożeniu wniosku o dofinansowanie z EFS w ramach RPO WiM  

2014-2020 dla projektu/projektów komplementarnych do realizowanego przez Wnioskodawcę, które 

zostały uzgodnione w programie rewitalizacji (lub zawarciem porozumienia z innym podmiotem, który 

zobowiąże się do zrealizowania projektu finansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020). Brak 

realizacji tego wymogu oznaczać będzie brak możliwości dofinansowania projektu w ramach działania 

8.3 lub, jeśli takie dofinansowanie zostało przyznane – konieczność jego zwrotu. Konieczność zwrotu 

dofinansowania w ramach działania 8.3 dotyczy również przypadku, gdy złożony zostanie wniosek  

o dofinansowanie w ramach EFS, ale projekt nie uzyska dofinansowania lub nie zostanie 

zrealizowany” 
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otrzymuje brzmienie: 

„uzyskanie dofinansowania w ramach działania 8.3 uwarunkowane jest złożeniem przez 

Wnioskodawcę oświadczenia o złożeniu wniosku o dofinansowanie z EFS w ramach RPO WiM  

2014-2020 dla projektu/projektów komplementarnych do realizowanego przez Wnioskodawcę, które 

zostały uzgodnione w programie rewitalizacji (lub zawarciem porozumienia z innym podmiotem, który 

zobowiąże się do zrealizowania projektu finansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020) lub 

złożeniem oświadczenia o projekcie/projektach społecznych (bez wsparcia EFS w ramach RPO WiM 

2014-2020; wówczas cele realizacji takiego projektu muszą być spójne z celami EFS, a także 

Lokalnych Programów Rewitalizacji i z nich wynikać), komplementarnych do realizowanego przez 

Wnioskodawcę, które zostały uzgodnione w programie rewitalizacji oraz które zostaną zrealizowane, 

są realizowane lub zostały zrealizowane przez niego lub na zasadzie porozumienia przez inne 

podmioty. Brak realizacji powyższych wymogów oznaczać będzie brak możliwości dofinansowania 

projektu w ramach działania 8.3 lub, jeśli takie dofinansowanie zostało przyznane – konieczność jego 

zwrotu. Konieczność zwrotu dofinansowania w ramach działania 8.3 dotyczy również przypadków, gdy 

złożony zostanie wniosek o dofinansowanie w ramach EFS, ale projekt nie uzyska dofinansowania lub 

nie zostanie zrealizowany oraz, gdy projekt społeczny (realizowany bez wsparcia EFS w ramach RPO 

WiM 2014-2020) nie zostanie zrealizowany” 

V. W rozdziale II. Opis poszczególnych działań osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji RPO 

WiM 2014-2020, pkt 14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów dla Działania 8.1 Rewitalizacja 

obszarów miejskich, Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis 

oraz Działania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis, dotychczasowy 

zapis: 

„co najmniej jeden projekt społeczny (finansowany z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020) musi 

pozostawać w ścisłym powiązaniu z projektem finansowanym z EFRR w ramach RPO WiM  

2014-2020, o którym mowa w punkcie 6 (typy projektów)” 

otrzymuje brzmienie: 

„co najmniej jeden projekt społeczny (finansowany z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020 lub 

realizowany bez wsparcia EFS w ramach RPO WiM 2014-2020) musi pozostawać w ścisłym 

powiązaniu z projektem finansowanym z EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020, o którym mowa  

w punkcie 6 (typy projektów)” 

VI. W rozdziale VI. Załączniki, Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla 

osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji o dotychczasowym brzmieniu: 

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU  

Nazwa osi priorytetowej Nazwa wskaźnika 
Jednostk

a 
 miary 

Kategori
a 

 regionu 

Wartość 
pośredni

a  
(2018) 

Szacowa
na 

wartość 
docelow
a (2023) 

Źródło 

Obszary wymagające rewitalizacji  

Działanie nr 8.1 Rewitalizacja 
obszarów miejskich 

Otwarta przestrzeń utworzona 
lub rekultywowana na 
obszarach miejskich  

m2 

region 
słabiej 

rozwinięt
y 

101 200* 901 000 SL 2014 
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Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach 

szt. 

region 
słabiej 

rozwinięt
y 

Nd. 31 SL 2014 

Działanie nr 8. 2 Rewitalizacja 
miejskiego obszaru 
funkcjonalnego Elbląga 
 – ZIT bis 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach 

szt. 

region 

słabiej 

rozwinięt

y 

Nd. 6 
 

SL 2014 

Działanie nr 8.3 Rewitalizacja 

miejskiego obszaru 

funkcjonalnego Ełku 

 – ZIT bis 

Otwarta przestrzeń utworzona 

lub rekultywowana na 

obszarach miejskich  

m2 

region 
słabiej 

rozwinięt
y 

101 200* 19 000 SL 2014 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach 

szt. 

region 
słabiej 

rozwinięt
y 

Nd. 3 SL 2014 

* Wartość pośrednia (2018) dotyczy całej VIII osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 „Obszary wymagające 
rewitalizacji” 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU  

Nazwa osi priorytetowej Nazwa wskaźnika 
Jednostk

a 
 miary 

Kategori
a 

 regionu 

Wartość 
pośredni

a  
(2018) 

Szacowa
na 

wartość 
docelow
a (2023) 

Źródło 

Obszary wymagające rewitalizacji  

Działanie nr 8.1 Rewitalizacja 
obszarów miejskich 

Otwarta przestrzeń utworzona 
lub rekultywowana na 
obszarach miejskich  

m2 

region 
słabiej 

rozwinięt
y 

Nd. 
  211 
000 

SL 2014 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach 

szt. 

region 
słabiej 

rozwinięt
y 

7* 31 SL 2014 

Działanie nr 8. 2 Rewitalizacja 
miejskiego obszaru 
funkcjonalnego Elbląga 
 – ZIT bis 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach 

szt. 

region 

słabiej 

rozwinięt

y 

7* 6 
 

SL 2014 

Działanie nr 8.3 Rewitalizacja 

miejskiego obszaru 

funkcjonalnego Ełku 

 – ZIT bis 

Otwarta przestrzeń utworzona 

lub rekultywowana na 

obszarach miejskich  

m2 

region 
słabiej 

rozwinięt
y 

Nd. 19 000 SL 2014 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach 

szt. 

region 
słabiej 

rozwinięt
y 

7* 3 SL 2014 

* Wartość pośrednia (2018) dotyczy całej VIII osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 „Obszary wymagające 
rewitalizacji”
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VII. W Załączniku 3 do SzOOP Kryteria wyboru wraz z warunkami formalnymi dla działań w ramach osi priorytetowej Obszary wymagające 

rewitalizacji, w katalogach kryteriów merytorycznych specyficznych (obligatoryjnych) dla Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat 

A), Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat B), Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis 

oraz Działania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis, kryterium o dotychczasowej nazwie: „Komplementarność 

z projektami zgłaszanymi do dofinansowania przez EFS” o dotychczasowym brzmieniu : 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE (OBLIGATORYJNE)* 

NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

Komplementarność 
z projektami zgłaszanymi do 
dofinansowania przez EFS 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy wnioskodawca złożył 
oświadczenie, że wnioski o dofinansowanie projektów z EFS, wynikające  
ze zweryfikowanego i znajdującego się w Wykazie pozytywne 
zweryfikowanych programów rewitalizacji prowadzonej przez Instytucję 
Zarządzającą RPO WiM programu rewitalizacji (lub w przypadku, gdy 
program rewitalizacji nie znajduje się w wykazie pozytywnie 
zweryfikowanych programów rewitalizacji, weryfikowane jest czy spełnia on 
wymogi dotyczące cech i elementów programu rewitalizacji określonych w 
Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 
2014-2020), zostały lub zostaną złożone lub są realizowane lub zostały 
zrealizowane przez niego lub na zasadzie porozumienia przez inne 
podmioty.  

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o dołączone do wniosku 
oświadczenie wnioskodawcy. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Kryterium zerojedynkowe. 

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

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w 
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE (OBLIGATORYJNE)* 

NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

Komplementarność 
z projektami społecznymi 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy wnioskodawca złożył 
oświadczenie, że wnioski o dofinansowanie projektów z EFS lub projekty 
społeczne realizowane bez wsparcia EFS lecz zgodne z jego celami, 
wynikające ze zweryfikowanego i znajdującego się w Wykazie pozytywne 
zweryfikowanych programów rewitalizacji prowadzonej przez Instytucję 
Zarządzającą RPO WiM programu rewitalizacji (lub w przypadku, gdy 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
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program rewitalizacji nie znajduje się w wykazie pozytywnie 
zweryfikowanych programów rewitalizacji, weryfikowane jest czy spełnia on 
wymogi dotyczące cech i elementów programu rewitalizacji określonych w 
Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 
2014-2020), zostały lub zostaną złożone lub są realizowane, zostały 
zrealizowane lub zostaną zrealizowane przez niego lub na zasadzie 
porozumienia przez inne podmioty. 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o dołączone do wniosku 
oświadczenie wnioskodawcy. 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w 
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

 


