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WYKAZ ZMIAN  

W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA 

LATA 2014-2020  

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 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT 

bis, w pkt 5. Lista wskaźników produktu, po zdaniu: 

„1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.)” 

dodaje się zdanie:  

„2. Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (m²)” 

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

WiM 2014-2020, opisie Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT 

bis, w pkt 6. Typy projektów, po zdaniu: 

„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); 

dodaje się zdanie:  

„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 oraz 

sanitariaty wyłącznie jako element uzupełniający, niedominujący w kosztach projektu (ścieżki 

rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego); 

III. 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 
Jednostka 

 miary 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Obszary wymagające 
rewitalizacji 

 

Działanie nr 8.1 
Rewitalizacja 
obszarów miejskich 

Otwarta przestrzeń 
utworzona lub 
rekultywowana na 
obszarach miejskich  

m2 
region 
słabiej 

rozwinięty 
Nd.   211 000 SL 2014 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

szt. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
7* 31 SL 2014 
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Działanie nr 8. 2 
Rewitalizacja 
miejskiego obszaru 
funkcjonalnego 
Elbląga – ZIT bis 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

szt. 

region 

słabiej 

rozwinięty 

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 

rozwinięty 
Nd. 19 000 SL 2014 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

szt. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
7* 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 
Jednostka 

 miary 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Obszary wymagające 
rewitalizacji 

 

Działanie nr 8.1 
Rewitalizacja 
obszarów miejskich 

Otwarta przestrzeń 
utworzona lub 
rekultywowana na obszarach 
miejskich  

m2 
region 
słabiej 

rozwinięty 
Nd.   211 000 SL 2014 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

szt. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
7* 31 SL 2014 

Działanie nr 8.2 
Rewitalizacja 
miejskiego obszaru 
funkcjonalnego 
Elbląga – ZIT bis 

Otwarta przestrzeń 

utworzona lub 

rekultywowana na obszarach 

miejskich 

m2 

region 

słabiej 

rozwinięty 

Nd. 90 000 SL 2014 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

szt. 

region 

słabiej 

rozwinięty 

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 

rozwinięty 
Nd. 19 000 SL 2014 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

szt. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
7* 3 SL 2014 

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


