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WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE  

I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie 

zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  

2014-2020 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 69/797/15/V z dnia 22 grudnia 2015 r. (z późn. zm.) 

wprowadza się następujące zmiany: 

I. W rozdziale II. Opis poszczególnych działań/ poddziałań osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze  

i racjonalne wykorzystanie zasobów RPO WiM 2014-2020, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa: 

1) w pkt 4. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego usuwa się wskaźnik „Masa unieszkodliwionych 

odpadów niebezpiecznych [Mg]”; 

2) w pkt 5. Lista wskaźników produktu usuwa się poniższe wskaźniki: 

 „Pojemność wybudowanych składowisk odpadów niebezpiecznych [m3]”, 

 „Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest [Mg]”; 

II. W rozdziale II. Opis poszczególnych działań/ poddziałań osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze  

i racjonalne wykorzystanie zasobów RPO WiM 2014-2020, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, 

pkt 14. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) dotychczasowe zdanie: 

„Podstawę do wyboru projektów realizowanych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM stanowi piąta 

aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VAKPOŚK) wraz  

z opracowanym na podstawie AKPOŚK 2017 Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 

91/271/EWG zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach.” 

otrzymuje brzmienie: 

„Podstawę do wyboru projektów realizowanych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM stanowi 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia 

naborów wniosków o dofinansowanie wraz z opracowanym na podstawie KPOŚK Master Planem dla 

wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych  

w poszczególnych aglomeracjach.”. 

III. W Załączniku nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań 

usuwa się : 

 wskaźnik rezultatu bezpośredniego „Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych”, 

 wskaźnik produktu „Pojemność wybudowanych składowisk odpadów niebezpiecznych”, 

 wskaźnik produktu „Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów 

zawierających azbest”. 
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IV. W Załączniku nr 3 Kryteria wyboru wraz z warunkami formalnymi, Kryteria wyboru projektów 

konkursowych w ramach Działania 5.1 Gospodarka odpadowa, osi priorytetowej Środowisko 

przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: 

1) kryterium merytoryczne punktowe (wymagane minimum 50% punktów) nr 2 dotyczące typu 

projektu: Budowa/ rozbudowa/ modernizacja przez gminy, ich związki lub podmioty realizujące 

zadania w imieniu JST punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, punktów napraw  

i przygotowania do ponownego użycia o dotychczasowej treści: 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2. Dostępność PSZOK 

osiągnięta po 

zakończeniu 

realizacji projektu 

 

W ramach kryterium ocenie 

podlega dostępność PSZOK 

(Punktów Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych) po 

zakończeniu realizacji projektu - 

dotyczy również PSZOK 

wybudowanych poza projektem. 

Weryfikacja na podstawie zapisów 

dokumentacji aplikacyjnej 

przedłożonej przez Wnioskodawcę 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 

nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania. 

Projekt może otrzymać od 0 lub 1 pkt. 

W ramach kryterium można przyznać 

następujące punkty: 

1 pkt – PSZOK-i zapewniają obsługę wszystkich 

gmin na terenie regionu gospodarki odpadami, 

w którym realizowany jest projekt; 

0 pkt – PSZOK-i nie zapewniają obsługi 

wszystkich gmin na terenie regionu gospodarki 

odpadami, w którym realizowany jest projekt. 

otrzymuje brzmienie: 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2. Dostępność PSZOK 

osiągnięta po 

zakończeniu 

realizacji projektu 

 

W ramach kryterium ocenie 

podlega dostępność PSZOK 

(Punktów Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych) po 

zakończeniu realizacji projektu. 

Preferowane będą zintegrowane 

projekty pokrywające większe 

obszary geograficzne, np. kilku 

gmin. 

Weryfikacja na podstawie zapisów 

dokumentacji aplikacyjnej 

przedłożonej przez Wnioskodawcę 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 

nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania. 

Projekt może otrzymać 0 lub 1 pkt. 

W ramach kryterium można przyznać 

następujące punkty: 

1 pkt – objęty projektem PSZOK zapewnia 

obsługę więcej niż jednej gminy; 

0 pkt –  objęty projektem PSZOK zapewnia 

obsługę jednej gminy. 

 

2) kryterium merytoryczne punktowe (wymagane minimum 50% punktów) nr 4 dotyczące typu 

projektu: Budowa/ rozbudowa/ modernizacja przez gminy, ich związki lub podmioty realizujące 

zadania w imieniu JST punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, punktów napraw  

i przygotowania do ponownego użycia o dotychczasowej treści: 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

4. Zgodność projektu  

z kierunkami 

działań 

wynikającymi ze 

Strategii rozwoju 

społeczno-

gospodarczego 

województwa 

warmińsko-

mazurskiego do 

roku 2025. 

Ocenie podlega opisana przez 

Wnioskodawcę we wniosku o 

dofinansowanie zgodność projektu 

z kierunkami działań wynikającymi 

ze Strategii rozwoju społeczno-

gospodarczego województwa 

warmińsko-mazurskiego do roku 

2025. 

 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 

nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania. W ramach kryterium można 

przyznać następujące punkty: 

0 pkt – Wnioskodawca wykazał i uzasadnił 

zgodność projektu wyłącznie z jednym 

kierunkiem działań opisanym w Strategii 

rozwoju społeczno-gospodarczego 

województwa warmińsko-mazurskiego do roku 

2025 

3 pkt – Wnioskodawca wykazał i uzasadnił 

zgodność projektu z więcej niż jednym 

kierunkiem działań opisanym w Strategii 

rozwoju społeczno-gospodarczego 

województwa warmińsko-mazurskiego do roku 

2025  

Projekt może otrzymać 0 lub 3 punkty. 

otrzymuje brzmienie: 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

4. Zgodność projektu  

z kierunkami 

działań 

wynikającymi  

z aktualnej na dzień 

ogłoszenia naboru 

wniosków wersji 

strategii rozwoju 

społeczno-

gospodarczego 

województwa 

warmińsko-

mazurskiego 

Ocenie podlega opisana przez 

Wnioskodawcę we wniosku  

o dofinansowanie zgodność 

projektu z kierunkami działań 

wynikającymi ze strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego 

województwa warmińsko-

mazurskiego. 

 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 

nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania.  

W ramach kryterium można przyznać 

następujące punkty: 

0 pkt – Wnioskodawca wykazał i uzasadnił 

zgodność projektu wyłącznie z jednym 

kierunkiem działań opisanym w strategii 

rozwoju społeczno-gospodarczego 

województwa warmińsko-mazurskiego 

3 pkt – Wnioskodawca wykazał i uzasadnił 

zgodność projektu z więcej niż jednym 

kierunkiem działań opisanym w strategii 

rozwoju społeczno-gospodarczego 

województwa warmińsko-mazurskiego. 

Projekt może otrzymać 0 lub 3 punkty. 
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3) opis znaczenia kryterium  merytorycznego punktowego (wymagane minimum 50% punktów) nr 5 

pn. Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji dotyczący typu projektu: Budowa/ 

rozbudowa/ modernizacja przez gminy, ich związki lub podmioty realizujące zadania w imieniu JST 

punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, punktów napraw i przygotowania do 

ponownego użycia o dotychczasowej treści: 

„Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania. Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od 0 do 4 punktów 

(maksymalnie). Możliwość uzyskania punktów jest powiązana z kategorią wydatków „Roboty 

budowlane”. 

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

0 pkt – gdy brak gotowości 

2 pkt – gdy projekt posiada pozwolenia/zgłoszenia na budowę. Punkty przyznawane są także  

w przypadku inwestycji, które zgodnie z obowiązującym prawem nie muszą uzyskać pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia robót budowalnych. 

Punkty są przyznawane o ile wnioskodawca przedłożył wszystkie wymagane w danym projekcie 

pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy przed zakończeniem weryfikacji warunków formalnych 

3 pkt – gdy projekt ma ogłoszone postępowania przetargowe / upublicznione zaproszenie do 

składania ofert (w trybie konkurencyjnym). Punkty są przyznawane o ile wnioskodawca ogłosił 

postępowanie przetargowe/ upublicznił zaproszenie do składania ofert (w trybie konkurencyjnym) 

na cały zakres rzeczowy określony we wniosku przed zakończeniem weryfikacji warunków 

formalnych. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych we wniosku. 

4 pkt – gdy projekt ma wybranego wykonawcę robót budowlanych i jest gotowy do realizacji, lub 

nie wymaga żadnych pozwoleń i jest gotowy do realizacji. Punkty są przyznawane o ile 

wnioskodawca dokonał wyboru wykonawców we wszystkich postępowaniach związanych  

z zakresem rzeczowym realizacji projektu określonym we wniosku, a wybór został dokonany przed 

zakończeniem weryfikacji warunków formalnych. Ocena dokonywana jest na podstawie danych 

zawartych we wniosku.  

Punkty w ramach kryterium nie sumują się.” 

otrzymuje brzmienie: 

„Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania. Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od 0 do 4 punktów 

(maksymalnie). 

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

0 pkt – gdy brak gotowości 

2 pkt – gdy projekt posiada pozwolenia/zgłoszenia na budowę. Punkty przyznawane są także  

w przypadku inwestycji, które zgodnie z obowiązującym prawem nie muszą uzyskać pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia robót budowalnych. Punkty są przyznawane o ile wnioskodawca przedłożył 
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wszystkie wymagane w danym projekcie pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy przed 

zakończeniem weryfikacji warunków formalnych. 

3 pkt – gdy projekt ma ogłoszone postępowania przetargowe/ upublicznione zaproszenie do 

składania ofert (w trybie konkurencyjnym). Punkty są przyznawane o ile wnioskodawca ogłosił 

postępowanie przetargowe/upublicznił zaproszenie do składania ofert (w trybie konkurencyjnym) 

na cały zakres rzeczowy określony we wniosku przed zakończeniem weryfikacji warunków 

formalnych. 

Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych we wniosku. 

4 pkt – gdy projekt ma wybranego wykonawcę i jest gotowy do realizacji. Punkty są przyznawane  

o ile wnioskodawca dokonał wyboru wykonawców we wszystkich postępowaniach związanych  

z zakresem rzeczowym realizacji projektu określonym we wniosku, a wybór został dokonany przed 

zakończeniem weryfikacji warunków formalnych. Ocena dokonywana jest na podstawie danych 

zawartych we wniosku.  

Punkty w ramach kryterium nie sumują się.” 

4) kryterium merytoryczne punktowe (wymagane minimum 50% punktów) nr 5 dotyczące typów 

projektów:  systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, kompleksowej poprawy 

gospodarki odpadami niebezpiecznymi (z wyłączeniem budowy/rozbudowy/modernizacji punktów 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, punktów napraw i przygotowania do ponownego 

użycia.) o dotychczasowej treści: 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

5. Zgodność projektu  

z kierunkami 

działań 

wynikającymi ze 

Strategii rozwoju 

społeczno-

gospodarczego 

województwa 

warmińsko-

mazurskiego do 

roku 2025. 

Ocenie podlega opisana przez 

Wnioskodawcę we wniosku o 

dofinansowanie zgodność projektu 

z kierunkami działań wynikającymi 

ze Strategii rozwoju społeczno-

gospodarczego województwa 

warmińsko-mazurskiego do roku 

2025. 

 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 

nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania. W ramach kryterium można 

przyznać następujące punkty: 

0 pkt – Wnioskodawca wykazał i uzasadnił 

zgodność projektu wyłącznie z jednym 

kierunkiem działań opisanym w Strategii 

rozwoju społeczno-gospodarczego 

województwa warmińsko-mazurskiego do roku 

2025 

3 pkt – Wnioskodawca wykazał i uzasadnił 

zgodność projektu z więcej niż jednym 

kierunkiem działań opisanym w Strategii 

rozwoju społeczno-gospodarczego 

województwa warmińsko-mazurskiego do roku 

2025  

Projekt może otrzymać 0 lub 3 punkty. 

 

otrzymuje brzmienie: 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

5. Zgodność projektu  

z kierunkami 

działań 

wynikającymi  

z aktualnej na dzień 

ogłoszenia naboru 

wniosków wersji 

strategii rozwoju 

społeczno-

gospodarczego 

województwa 

warmińsko-

mazurskiego 

Ocenie podlega opisana przez 

Wnioskodawcę we wniosku  

o dofinansowanie zgodność 

projektu z kierunkami działań 

wynikającymi ze strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego 

województwa warmińsko-

mazurskiego. 

 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 

nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania.  

W ramach kryterium można przyznać 

następujące punkty: 

0 pkt – Wnioskodawca wykazał i uzasadnił 

zgodność projektu wyłącznie z jednym 

kierunkiem działań opisanym w strategii 

rozwoju społeczno-gospodarczego 

województwa warmińsko-mazurskiego 

3 pkt – Wnioskodawca wykazał i uzasadnił 

zgodność projektu z więcej niż jednym 

kierunkiem działań opisanym w strategii 

rozwoju społeczno-gospodarczego 

województwa warmińsko-mazurskiego. 

Projekt może otrzymać 0 lub 3 punkty. 

 

5) opis znaczenia kryterium  merytorycznego punktowego (wymagane minimum 50% punktów) nr 6 

pn. Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji dotyczącego typów projektów:  

systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, kompleksowej poprawy gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi (z wyłączeniem budowy/rozbudowy/modernizacji punktów selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia.) o dotychczasowej 

treści: 

 „Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania. Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od 0 do 4 punktów 

(maksymalnie). Możliwość uzyskania punktów jest powiązana z kategorią wydatków „Roboty 

budowlane”. 

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

0 pkt – gdy brak gotowości 

2 pkt – gdy projekt posiada pozwolenia/zgłoszenia na budowę. Punkty przyznawane są także  

w przypadku inwestycji, które zgodnie z obowiązującym prawem nie muszą uzyskać pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia robót budowalnych. 

Punkty są przyznawane o ile wnioskodawca przedłożył wszystkie wymagane w danym projekcie 

pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy przed zakończeniem weryfikacji warunków formalnych 

3 pkt – gdy projekt ma ogłoszone postępowania przetargowe / upublicznione zaproszenie do 

składania ofert (w trybie konkurencyjnym). Punkty są przyznawane o ile wnioskodawca ogłosił 

postępowanie przetargowe/ upublicznił zaproszenie do składania ofert (w trybie konkurencyjnym) 

na cały zakres rzeczowy określony we wniosku przed zakończeniem weryfikacji warunków 

formalnych. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych we wniosku. 
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4 pkt – gdy projekt ma wybranego wykonawcę robót budowlanych i jest gotowy do realizacji, lub 

nie wymaga żadnych pozwoleń i jest gotowy do realizacji. Punkty są przyznawane o ile 

wnioskodawca dokonał wyboru wykonawców we wszystkich postępowaniach związanych  

z zakresem rzeczowym realizacji projektu określonym we wniosku, a wybór został dokonany przed 

zakończeniem weryfikacji warunków formalnych. Ocena dokonywana jest na podstawie danych 

zawartych we wniosku.  

Punkty w ramach kryterium nie sumują się.” 

otrzymuje brzmienie: 

„Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania. Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od 0 do 4 punktów 

(maksymalnie). 

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

0 pkt – gdy brak gotowości 

2 pkt – gdy projekt posiada pozwolenia/zgłoszenia na budowę. Punkty przyznawane są także  

w przypadku inwestycji, które zgodnie z obowiązującym prawem nie muszą uzyskać pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia robót budowalnych. Punkty są przyznawane o ile wnioskodawca przedłożył 

wszystkie wymagane w danym projekcie pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy przed 

zakończeniem weryfikacji warunków formalnych. 

3 pkt – gdy projekt ma ogłoszone postępowania przetargowe/ upublicznione zaproszenie do 

składania ofert (w trybie konkurencyjnym). Punkty są przyznawane o ile wnioskodawca ogłosił 

postępowanie przetargowe/upublicznił zaproszenie do składania ofert (w trybie konkurencyjnym) 

na cały zakres rzeczowy określony we wniosku przed zakończeniem weryfikacji warunków 

formalnych. 

Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych we wniosku. 

4 pkt – gdy projekt ma wybranego wykonawcę i jest gotowy do realizacji. Punkty są przyznawane  

o ile wnioskodawca dokonał wyboru wykonawców we wszystkich postępowaniach związanych  

z zakresem rzeczowym realizacji projektu określonym we wniosku, a wybór został dokonany przed 

zakończeniem weryfikacji warunków formalnych. Ocena dokonywana jest na podstawie danych 

zawartych we wniosku.  

Punkty w ramach kryterium nie sumują się.” 

V. W Załączniku nr 3 Kryteria wyboru wraz z warunkami formalnymi, Kryteria wyboru projektów 

konkursowych w ramach Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, osi priorytetowej 

Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: 

1) opis znaczenia kryterium  merytorycznego - punktowego (wymagane minimum 50% punktów) nr 4 

pn. Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji o dotychczasowej treści: 

„Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania.  

Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od 0 do 4 punktów (maksymalnie). 



8 

  

Możliwość uzyskania punktów jest powiązana z kategorią wydatków „Roboty budowlane”. 

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

0 pkt – gdy brak gotowości 

2 pkt – gdy projekt posiada pozwolenia/zgłoszenia na budowę. Punkty przyznawane są także  

w przypadku inwestycji, które zgodnie z obowiązującym prawem nie muszą uzyskać pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia robót budowalnych. 

Punkty są przyznawane o ile wnioskodawca przedłożył wszystkie wymagane w danym projekcie 

pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy przed zakończeniem weryfikacji warunków formalnych 

3 pkt – gdy projekt ma ogłoszone postępowania przetargowe / upublicznione zaproszenie do 

składania ofert (w trybie konkurencyjnym). Punkty są przyznawane o ile wnioskodawca ogłosił 

postępowanie przetargowe/upublicznił zaproszenie do składania ofert (w trybie konkurencyjnym) 

na cały zakres rzeczowy określony we wniosku przed zakończeniem weryfikacji warunków 

formalnych. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych we wniosku. 

4 pkt – gdy projekt ma wybranego wykonawcę robót budowlanych i jest gotowy do realizacji, lub 

nie wymaga żadnych pozwoleń i jest gotowy do realizacji. Punkty są przyznawane o ile 

wnioskodawca dokonał wyboru wykonawców we wszystkich postępowaniach związanych  

z zakresem rzeczowym realizacji projektu określonym we wniosku, a wybór został dokonany przed 

zakończeniem weryfikacji warunków formalnych. Ocena dokonywana jest na podstawie danych 

zawartych we wniosku.  

Punkty w ramach kryterium nie sumują się.” 

otrzymuje brzmienie: 

„Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania.  

Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od 0 do 4 punktów (maksymalnie). 

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

0 pkt – gdy brak gotowości 

2 pkt – gdy projekt posiada pozwolenia/zgłoszenia na budowę. Punkty przyznawane są także  

w przypadku inwestycji, które zgodnie z obowiązującym prawem nie muszą uzyskać pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia robót budowalnych. 

Punkty są przyznawane o ile wnioskodawca przedłożył wszystkie wymagane w danym projekcie 

pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy przed zakończeniem weryfikacji warunków formalnych 

3 pkt – gdy projekt ma ogłoszone postępowania przetargowe/ upublicznione zaproszenie do 

składania ofert (w trybie konkurencyjnym). Punkty są przyznawane o ile wnioskodawca ogłosił 

postępowanie przetargowe/ upublicznił zaproszenie do składania ofert (w trybie konkurencyjnym) 

na cały zakres rzeczowy określony we wniosku przed zakończeniem weryfikacji warunków 

formalnych. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych we wniosku. 

4 pkt – gdy projekt ma wybranego wykonawcę i jest gotowy do realizacji. Punkty są przyznawane  

o ile wnioskodawca dokonał wyboru wykonawców we wszystkich postępowaniach związanych  

z zakresem rzeczowym realizacji projektu określonym we wniosku, a wybór został dokonany przed 

zakończeniem weryfikacji warunków formalnych.  
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Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych we wniosku.  

Punkty w ramach kryterium nie sumują się.” 

2) kryterium merytoryczne - punktowe (wymagane minimum 50% punktów) nr 5 o dotychczasowej 

treści: 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

5. Zgodność projektu  

z kierunkami 

działań 

wynikającymi ze 

Strategii rozwoju 

społeczno-

gospodarczego 

województwa 

warmińsko-

mazurskiego do 

roku 2025. 

Ocenie podlega opisana przez 

Wnioskodawcę we wniosku  

o dofinansowanie zgodność 

projektu z kierunkami działań 

wynikającymi ze Strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego 

województwa warmińsko-

mazurskiego do roku 2025. 

 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 

nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania. W ramach kryterium można 

przyznać następujące punkty: 

- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność 

projektu wyłącznie z jednym kierunkiem 

działań opisanym w Strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego województwa 

warmińsko-mazurskiego do roku 2025 – 0 pkt 

- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność 

projektu z więcej niż jednym kierunkiem 

działań opisanym w Strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego województwa 

warmińsko-mazurskiego do roku 2025 – 3 pkt 

Projekt może otrzymać  0 lub 3 punkty . 

otrzymuje brzmienie: 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

5. Zgodność projektu  

z kierunkami 

działań 

wynikającymi  

z aktualnej na dzień 

ogłoszenia naboru 

wniosków wersji 

strategii rozwoju 

społeczno-

gospodarczego 

województwa 

warmińsko-

mazurskiego 

Ocenie podlega opisana przez 

Wnioskodawcę we wniosku  

o dofinansowanie zgodność 

projektu z kierunkami działań 

wynikającymi ze strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego 

województwa warmińsko-

mazurskiego. 

 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów 

nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania. W ramach kryterium można 

przyznać następujące punkty: 

- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność 

projektu wyłącznie z jednym kierunkiem 

działań opisanym w strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego województwa 

warmińsko-mazurskiego – 0 pkt 

- Wnioskodawca wykazał i uzasadnił zgodność 

projektu z więcej niż jednym kierunkiem 

działań opisanym w strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego województwa 

warmińsko-mazurskiego – 3 pkt 

Projekt może otrzymać  0 lub 3 punkty . 

 


