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WYKAZ ZMIAN  

W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ  

DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOSCI USŁUG PUBLICZNYCH 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA 

LATA 2014-2020 

 

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym 

Uchwałą nr 66/774/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. z 

późń. zm., wprowadza się następujące zmiany: 

I. W Kryteriach wyboru projektów dla Poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę  

i innowacje – tryb pozakonkursowy wprowadza się i zatwierdza następujące zmiany: 

1. W tabeli kryteriów formalnych projektów pozakonkursowych (obligatoryjnych) dodaje się 

kryterium nr 1: 

KRYTERIA FORMALNE  PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (OBLIGATORYJNE) 

Lp Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. 

Projekt znajduje się w Wykazie 

projektów zidentyfikowanych przez 

właściwą instytucję w ramach trybu 

pozakonkursowego stanowiącym 

załącznik do SZOOP.  

Weryfikowane będzie czy dany projekt 

znajduje się w załączniku do SZOOP. 

Kryterium obligatoryjne. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów polega 

na przypisaniu im wartości 

logicznych „tak” lub „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne 

do przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium są 

odrzucane  i nie podlegają dalszej 

ocenie. 

 

2. W tabeli kryteriów formalnych projektów pozakonkursowych (obligatoryjnych) aktualizuje się 

numerację kryteriów. 

II. W kryteriach wyboru projektów, w Poddziałaniach 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego, 

9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych, 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę  

i innowacje - procedura pozakonkursowa, 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje – 

procedura konkursowa,  9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej, 9.3.5 Infrastruktura 

edukacji przedszkolnej, w  katalogu kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych, tabeli kryteria 

formalne wyboru projektów (obligatoryjne), w definicji kryterium pn. „Obszar realizacji kryterium” 

usuwa się zdanie „Instytucja ogłaszająca konkurs może w regulaminie konkursu zawęzić obszar 

realizacji projektu w stosunku do wskazanego w SzOOP w ramach poddziałania/ działania”.  

III.  W kryteriach wyboru projektów, w Poddziałaniach 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego, 

9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych, 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę  

i innowacje – procedura pozakonkursowa, 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje – 
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procedura konkursowa,  9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej, 9.3.5 Infrastruktura 

edukacji przedszkolnej, w  katalogu kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych, tabeli kryteria 

merytoryczne ogólne wyboru (obligatoryjne), w definicji kryterium pn. „Zgodność projektu z zasadą 

równości szans kobiet i mężczyzn” dodaje się zdanie „Neutralność projektu jest dopuszczalna tylko 

w sytuacji, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego 

dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań wpływających na spełnienie ww. 

zasady.”. Korekta polega na dodaniu ww. zdania. 

 

 

 

 

 


