
 

WYKAZ ZMIAN  

W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA 

LATA 2014-2020  
(zatwierdzonym Uchwałą nr 19/394/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia  

23 kwietnia 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 II. Opis poszczególnych działań osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji RPO 

WiM 2014-2020, opisie Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, pkt 6. Typy projektów,  

o dotychczasowym brzmieniu: 

6. Typy projektów 

Schemat A 

Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów 

rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie 

zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania 

im nowych funkcji społecznych ((w tym kulturalnych, edukacyjnych (z 

wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych) oraz gospodarczych (z 

wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym: 

 przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów 

(wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej 

zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na 

unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu 

inwestycyjnego); 

 zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych 

ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz 

nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym 

przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości np. 

place, skwery, parki, obiekty małej architektury, sanitariaty – 

wyłącznie jako element uzupełniający, niedominujący w kosztach 

projektu (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu 

inwestycyjnego); 

 budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną 

obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) 

przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i 

regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów 

funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów. 

Preferowane będą projekty: 

 będące kontynuacją lub komplementarne do przedsięwzięć 

wspartych  

w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013; 



otrzymuje brzmienie: 

 realizowane w partnerstwie; 

 zapewniające dodatkowe korzyści z punktu widzenia 

energooszczędności; 

 przygotowywane w oparciu o formułę konkursu 

architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego lub 

urbanistycznego; 

 przyczyniające się do powstawania nowych miejsc pracy; 

 wynikające z inicjatywy społeczności lokalnych; 

 realizowane na obszarze strategicznej interwencji: OSI 

Aglomeracja Olsztyna, OSI Ośrodki subregionalne, OSI Obszary 

wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji. 

Schemat B 

Interwencja obejmie uzgodnione elementy przedsięwzięć zawartych  

w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodne z zakresem 

interwencji określonym w Schemacie A. 

Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast CITASLOW 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełni rolę dokumentu 

ramowego. Każde z miast sieci CITASLOW zobowiązane jest 

przygotować własny program rewitalizacji (przyjmowany uchwałą 

Rady Gminy), z którego będą wynikać projekty rewitalizacyjne oraz 

który będzie zgodny z dokumentem ramowym. 

6. Typy projektów 

Schemat A 

Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów 

rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie 

zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania 

im nowych funkcji społecznych ((w tym kulturalnych, edukacyjnych (z 

wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych) oraz gospodarczych (z 

wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym: 

 przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów 

(wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej 

zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na 

unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu 

inwestycyjnego); 

 zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych 

ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz 

nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym 

przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości np. 

place, skwery, parki, obiekty małej architektury, sanitariaty – 

wyłącznie jako element uzupełniający, niedominujący w kosztach 

projektu (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu 



inwestycyjnego); 

 budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną 

obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) 

przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i 

regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów 

funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów. 

Preferowane będą projekty: 

 będące kontynuacją lub komplementarne do przedsięwzięć 

wspartych w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013; 

 realizowane w partnerstwie; 

 zapewniające dodatkowe korzyści z punktu widzenia 

energooszczędności; 

 przygotowywane w oparciu o formułę konkursu 

architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego lub 

urbanistycznego; 

 przyczyniające się do powstawania nowych miejsc pracy; 

 wynikające z inicjatywy społeczności lokalnych; 

 realizowane na obszarze strategicznej interwencji: OSI 

Aglomeracja Olsztyna, OSI Ośrodki subregionalne, OSI Obszary 

wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji. 

Schemat B 

Interwencja obejmie uzgodnione elementy przedsięwzięć zawartych  

w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodne z zakresem 

interwencji określonym w Schemacie A. 

Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast CITASLOW 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełni rolę dokumentu 

ramowego. Każde z miast sieci CITASLOW zobowiązane jest 

przygotować własny program rewitalizacji (przyjmowany uchwałą 

Rady Gminy), z którego będą wynikać projekty rewitalizacyjne oraz 

który będzie zgodny z dokumentem ramowym. 

W przypadku trybu konkursowego interwencja obejmie 

przedsięwzięcia zawarte w Ponadlokalnym programie rewitalizacji 

sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

(znajdujące się na liście rezerwowej), zgodne z zakresem interwencji 

określonym w Schemacie A, nieuwzględnione w Załączniku nr 4 do 

SzOOP, tj. Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 

w ramach trybu pozakonkursowego (przy założeniu, że środki 

finansowe na realizację projektów uwzględnionych w Załączniku nr 4 

do SzOOP, tj. Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO 

WiM w ramach trybu pozakonkursowego, zostaną zabezpieczone do 

momentu wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu). 



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

WiM 2014-2020, opisie Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, pkt 10. Alokacja UE (EUR),  

o dotychczasowym brzmieniu: 

otrzymuje brzmienie: 

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

WiM 2014-2020, opisie Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, pkt 13. Tryb(y) wyboru 

projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie 

protestów, o dotychczasowym brzmieniu: 

otrzymuje brzmienie: 

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

WiM 2014-2020, opisie Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, w pkt 14. Limity  

i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy), po zdaniu: 

 „z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Schematu A 

wyłączone są jednostki samorządu terytorialnego, dla których zostały uzgodnione z Instytucją 

Zarządzającą RPO WiM projekty wchodzące w skład zintegrowanych przedsięwzięć zawartych  

10. Alokacja UE 

(EUR) 

Schemat A – 22 768 138 EUR 

Schemat B – 29 329 475 EUR (kwota zostanie uzupełniona środkami 

budżetu państwa w wysokości 3 258 831 EUR) 

10. Alokacja UE 

(EUR) 

Schemat A – 22 768 138 EUR 

Schemat B – 29 329 474 EUR (kwota zostanie uzupełniona środkami 

budżetu państwa w wysokości 3 258 831 EUR) 

13. Tryb(y) wyboru projektów 

oraz wskazanie podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

 Schemat A – Tryb konkursowy 

 Schemat B – Tryb pozakonkursowy 

 Nabór i ocena wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

 Protesty: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-

Mazurskiego  

w Olsztynie 

13. Tryb(y) wyboru projektów 

oraz wskazanie podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

 Schemat A – Tryb konkursowy 

 Schemat B:  

 Tryb pozakonkursowy 

 Możliwy tryb konkursowy 

 Nabór i ocena wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

 Protesty: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-

Mazurskiego  

w Olsztynie 



w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-

Mazurskiego”; 

dodaje się zdanie: 

 „w przypadku projektów zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nieuwzględnionych w Załączniku nr 4 do SzOOP, tj. Wykazie 

projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM w ramach trybu pozakonkursowego, maksymalna 

kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 2 mln PLN (Schemat B)” 

V. W rozdziale VII SzOOP Inne, w Słowniku terminologicznym, wprowadza się definicję pojęcia 

„Historyczna zabudowa” w brzmieniu: 

Historyczna 

zabudowa 

Zabytek nieruchomy objęty jedną z czterech form ochrony 

zabytków wskazanych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami tj.: 

1) wpisem do rejestru zabytków, 

2) uznaniem za pomnik historii, 

3) utworzeniem parku kulturowego, 

4) ustaleniem ochrony w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o 

ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, 

lub wpisany do krajowej, gminnej, lub wojewódzkiej ewidencji 

zabytków. 

W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, jako „historyczną 

zabudowę” można także traktować nieruchomości 

nieuwzględnione w jednej z ww. form/sposobów ochrony zabytków  

pod warunkiem, iż stanowią one świadectwo minionej epoki bądź 

zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze 

względu na posiadaną wartość historyczną, udokumentowane  w 

źródłach publicznych. 

Ustawa z dnia 23 

lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i 

opiece nad 

zabytkami  

 


