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WYKAZ ZMIAN 

       W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

         (zatwierdzonym Uchwałą nr 10/104/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 lutego 2019 r.) 

 
 
W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym 
Uchwałą nr 50/539/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2015 r., zmienionym Uchwałą nr 1/5/16/V z dnia 5 stycznia 2016 r., Uchwałą 
nr 10/109/16/V z dnia 16 lutego 2016 r., Uchwałą nr 20/335/16/V z dnia 5 kwietnia 2016 r., Uchwałą nr 32/492/16/V z dnia 6 czerwca 2016 r., Uchwałą nr 4/22/17/V z dnia 16 stycznia 
2017 r., Uchwałą nr 13/116/17/V z dnia 24 lutego 2017 r., Uchwałą nr 26/325/17/V dnia 24 kwietnia 2017 r., Uchwałą nr 39/602/17/V z dnia 28 czerwca 2017 r., Uchwałą nr 56/868/17/V 
z dnia 25 września 2017 r., Uchwałą nr 58/906/17/V z dnia 29 września 2017 r., Uchwałą nr 65/1030/17/V z dnia 7 listopada 2017 r., Uchwałą nr 75/1237/17/V z dnia 22 grudnia 2017 r., 
Uchwałą nr 11/183/18/V z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą nr 19/395/18/V z dnia 23 kwietnia 2018 r., Uchwałą nr 24/486/18/V z dnia 28 maja 2018 r., Uchwałą nr 37/824/18/V 
z dnia 21 sierpnia 2018 r., Uchwałą nr 46/925/18/V z dnia 26 września 2018 r., Uchwałą nr 3/32/19/VI z dnia 22 stycznia 2019 r. oraz Uchwałą nr 10/104/19/VI z dnia 26 lutego 
2019 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 
1. Rozdział II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne RPO WiM 2014-2020: 

a) karta Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – otrzymuje 
brzmienie: 

21. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + ewentualne 
współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi przez 

Dla typu projektu 1: 
 Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (projekty OPS i 

PCPR); 
 Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (projekty 

pozostałych podmiotów publicznych i podmiotów niepublicznych). 
Dla typu projektu 2 maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziome projektu 
(wszystkie podmioty). 
Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania zgodnie z zasadami 
określonymi  w rozporządzeniach dotyczących pomocy publicznej, o których mowa w punkcie 19. 
W przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe maksymalny  poziom dofinansowania środkami UE 
wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. 
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właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy) 

22. Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych 

Dla typu projektu 1: 
 Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 15% (projekty OPS i PCPR); 
 Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5% (projekty pozostałych podmiotów publicznych i niepublicznych). 

Dla typu projektu 2 minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5% dla wszystkich podmiotów. 
Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej minimalny wkład własny Beneficjenta wynika z zasad 

określonych w rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej, o których mowa w punkcie 19. 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych, minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych. 

b) karta Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów 
aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn – otrzymuje brzmienie: 

21. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + ewentualne 
współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy) 

Dla typu projektu 1: 
 Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (projekty OPS i 

PCPR); 
 Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (projekty 

pozostałych podmiotów publicznych i podmiotów niepublicznych). 
Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania zgodnie z zasadami 
określonym  w rozporządzeniach dotyczących pomocy publicznej, o których mowa w punkcie 19. 
W przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe maksymalny  poziom dofinansowania środkami UE 
wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. 

22. Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych 

Dla typu projektu 1: 
 Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 15% (projekty OPS i PCPR); 
 Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5% (projekty pozostałych podmiotów publicznych i niepublicznych). 

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej minimalny wkład własny Beneficjenta wynika z zasad określonych 
w rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej, o których mowa w punkcie 19. 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych, minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych. 

c) karta Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe – otrzymuje brzmienie: 

21. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + ewentualne 

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów 
nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). 
Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania zgodnie z zasadami 
określonym w rozporządzeniach dotyczących pomocy publicznej, o których mowa  w punkcie 19. 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych, maksymalny całkowity udział środków publicznych w wysokości 85% wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu pochodzi w całości ze środków UE. 
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współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy) 

22. Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych 

Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 
generujących dochodu, wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. 
Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej minimalny wkład własny Beneficjenta wynika z zasad określonych                                           
w rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej, o których mowa w punkcie 19. 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych, minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych. 

d) karta Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn – otrzymuje brzmienie: 

21. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + ewentualne 
współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy) 

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów 
nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). 
Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania zgodnie z zasadami 
określonym  w rozporządzeniach dotyczących pomocy publicznej, o których mowa w punkcie 19. 
W przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe maksymalny  poziom dofinansowania środkami UE 
wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. 

22. Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych 

Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 
generujących dochodu, wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. 
Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej minimalny wkład własny Beneficjenta wynika z zasad określonych                                           
w rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej, o których mowa w punkcie 19. 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych, minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych. 

 

 

 

 

 


