
 

 
 

 

 

 
WYKAZ ZMIAN 

W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ POMOC TECHNICZNA 

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

 

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

przyjętym Uchwałą nr 34/358/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany: 

1. Rozdział II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020: 

a) w ramach Działania 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli: 
 pkt. 30. Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) (jeśli dotyczy) stwierdzenie „Nie dotyczy” zastępuje się wartością „Minimalna wartość: większa 

niż 59.000 EUR przeliczone na PLN przy zastosowaniu miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez KE (kurs opublikowany 

w http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) aktualnego na dzień ogłoszenia naboru. Maksymalna wartość: 

nie dotyczy.”, 

 pkt. 31. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN) (jeśli dotyczy): stwierdzenie „Nie dotyczy” zastępuje się wartością 

„Minimalna wartość: większa niż 59.000 EUR przeliczone na PLN przy zastosowaniu miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez 

KE (kurs opublikowany w http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) aktualnego na dzień ogłoszenia 

naboru. Maksymalna wartość: nie dotyczy.”; 

b) w ramach Działania 12.2 Działania w zakresie ewaluacji i badań: 
 pkt. 23. Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) (jeśli dotyczy) stwierdzenie „Nie dotyczy” zastępuje się wartością „Minimalna wartość: 

większa niż 59.000 EUR przeliczone na PLN przy zastosowaniu miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez KE (kurs opublikowany 

w http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) aktualnego na dzień ogłoszenia naboru. Maksymalna wartość: 

nie dotyczy.”; 

 pkt. 24. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN) (jeśli dotyczy): stwierdzenie „Nie dotyczy” zastępuje się wartością 

„Minimalna wartość: większa niż 59.000 EUR przeliczone na PLN przy zastosowaniu miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez 

KE (kurs opublikowany w http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) aktualnego na dzień ogłoszenia 

naboru. Maksymalna wartość: nie dotyczy.”; 



 
 

 

c) w ramach Działania 12.3 Działania informacyjne i promocyjne : 
 pkt. 23. Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) (jeśli dotyczy) stwierdzenie „Nie dotyczy” zastępuje się wartością „Minimalna wartość: 

większa niż 59.000 EUR przeliczone na PLN przy zastosowaniu miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez KE (kurs opublikowany 

w http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) aktualnego na dzień ogłoszenia naboru. Maksymalna wartość: 

nie dotyczy.”; 

 pkt. 24. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN) (jeśli dotyczy): stwierdzenie „Nie dotyczy” zastępuje się wartością 

„Minimalna wartość: większa niż 59.000 EUR przeliczone na PLN przy zastosowaniu miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez 

KE (kurs opublikowany w http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) aktualnego na dzień ogłoszenia 

naboru. Maksymalna wartość: nie dotyczy.”. 

 


