
1 
 

 
WYKAZ ZMIAN 

W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNY RYNEK PRACY 

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

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

przyjętym Uchwałą nr 50/540/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2015 r. (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                                                                  

1. Rozdział I. Ogólny opis RPO WiM 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji: 

a) pkt. 1. Status dokumentu – akapit o dotychczasowym brzmieniu: 

„RPO WiM 2014-2020 został zaakceptowany przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015) 904 z dnia 12 lutego 2015 r.1 a następnie 24 marca 2015 r. przyjęty przez 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego2. Dokument został zmieniony w marcu 2018 r.3. 

1Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej nr C(2015) 904 z dnia 12.02.2015 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego "Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu 
warmińsko mazurskiego w Polsce. 

2Uchwała nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020. 

3Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej C(2018) 1460 z dnia 07.03.2018 r. zmieniającą Decyzję wykonawczą C(2015) 904 z dnia 12.02.2015 r. zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego 
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu warmińsko-mazurskiego w Polsce oraz zatwierdzająca niektóre elementy umowy partnerstwa z Polską. 
Uchwała nr 14/278/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020. 

otrzymuje brzmienie: 

„RPO WiM 2014-2020 został zaakceptowany przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015) 904 z dnia 12 lutego 2015 r.1 a następnie 24 marca 2015 r. przyjęty przez 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego2. Dokument został zmieniony w marcu 2018 r.3 , w grudniu 2018 r.4  oraz w marcu 2020 r.5. 

1Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej nr C(2015) 904 z dnia 12.02.2015 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego "Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu 
warmińsko mazurskiego w Polsce. 
 
2Uchwała nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020. 
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3Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej C(2018) 1460 z dnia 07.03.2018 r. zmieniającą Decyzję wykonawczą C(2015) 904 z dnia 12.02.2015 r. zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego 
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu warmińsko-mazurskiego w Polsce oraz zatwierdzająca niektóre elementy umowy partnerstwa z Polską. 
Uchwała nr 14/278/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020. 
 

4Uchwała Nr 60/1133/18/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020. 
 
5Decyzja wykonawczą Komisji Europejskiej C(2020) 1099 z dnia 20.02.2020 r. zmieniającą Decyzję wykonawczą C(2015) 904 z dnia 12.02.2015 r. zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego 
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce. 
Uchwała Nr 10/104/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020. o treści zatwierdzonej przez Komisję Europejską.” 

b) pkt. 4. Ogólne informacje dotyczące sposobu finansowania, metody obliczania wkładu Funduszy: 

 dotychczasowe zdanie: „ok. 53,5 % środków EFRR na cele związane z podnoszeniem innowacyjności gospodarki oraz konkurencyjnością przedsiębiorstw, 
większym wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także na cele związane z gospodarką niskoemisyjną” otrzymuje brzmienie: „ok. 50% 
środków EFRR na cele związane z podnoszeniem innowacyjności gospodarki oraz konkurencyjnością przedsiębiorstw, większym wykorzystaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, a także na cele związane z gospodarką niskoemisyjną”, 

 wykres kołowy otrzymuje brzmienie: 



3 
 

 
 

 
 

2. Rozdział II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej Regionalny rynek pracy RPO WiM 2014-2020: 

a) Karta Działania 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, wiersz 10 Alokacja UE (EUR) – otrzymuje 

brzmienie:  

10. Alokacja UE (EUR) 11 10 909 

b) Karta Działania 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe, wiersz 10 Alokacja UE (EUR) – otrzymuje brzmienie:  

10. Alokacja UE (EUR) 3 852 399 

Inteligentna Gospodarka 
Warmii i Mazur 

282,9

Kadry dla Gospodarki 
118,4

Cyfrowy Region 
76,1

Efektywność Energetyczna 
262,1

Środowisko Przyrodnicze i 
Racjonalne Wykorzystanie 

Zasobów 
91,7

Kultura i Dziedzictwo 
153,5

Infrastruktura Transportowa 
202,0

Obszary Wymagające 
Rewitalizacji 

95,8

Dostęp do Wysokiej Jakości 
Usług Publicznych 

77,9

Regionalny Rynek Pracy 
172,8

Włączenie Społeczne 
128,0

Pomoc Techniczna
67,0

RPO WiM 2014-2020
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c) Karta Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe, wiersz 10 Alokacja UE (EUR) – 

otrzymuje brzmienie:  

10. Alokacja UE (EUR) 29 44 686 

d) Karta Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, wiersz 10 Alokacja UE (EUR) – otrzymuje brzmienie:  

10. Alokacja UE (EUR) 4 253 952 

3. Rozdział III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) – otrzymuje brzmienie: 
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4. Rozdział IV. Załączniki: 

a) Załącznik 2 - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla osi priorytetowej Regionalny rynek pracy działań i  poddziałań, Tabela Wskaźniki 
produktu: 

 wiersz Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 – otrzymuje brzmienie: 
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Działanie 10.4  
Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy 
osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do 
lat 3 

1. Liczba utworzonych miejsc 
opieki na dziećmi w wieku do 
lat 3 

szt. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 1 100 SL 2014 

2. Liczba osób opiekujących się 
dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w 
programie 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 1 550 SL 2014 

 

 wiersz Działanie 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe – otrzymuje brzmienie: 

Działanie 10.6  
Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i 
ich pracowników świadczone w oparciu o 
podejście popytowe 

1. Liczba osób pracujących, 
łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny 
rachunek, objętych 
wsparciem w programie.  

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 7 342 SL 2014 

2. Liczba osób pracujących, 
łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny 
rachunek, w wieku 50 lat i 
więcej objętych wsparciem w 
programie.  

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 2 291 SL 2014 

3. Liczba osób pracujących o 
niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem w 
programie. 

os. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 3 524 SL 2014 

4. Liczba mikro-, małych i 
średnich przedsiębiorstw 
objętych usługami 
rozwojowymi w programie.  

szt. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 1 335 SL 2014 
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 wiersz Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się – otrzymuje brzmienie: 

Działanie 10.7  
Aktywne i zdrowe starzenie się 

2. Liczba wdrożonych 
programów zdrowotnych 
istotnych z punktu widzenia 
potrzeb zdrowotnych 
regionu, w tym pracodawców 

szt. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
n/d 1 SL 2014 

 

b) Załącznik 3 - Kryteria wyboru projektów wraz z warunkami formalnymi dla działań i poddziałań w ramach osi priorytetowej Regionalny rynek pracy - 
aktualizuje się ppkt. 3.7.4  – Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (dla typu projektu: Realizacja programów zdrowotnych dotyczących chorób i zaburzeń 
psychicznych, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne) w zakresie: 

 Kryterium merytoryczne zerojedynkowe wyboru projektów nr 3 dotyczące rozliczania projektów nieprzekraczających kwoty 100 tys. EUR uproszczonymi 
metodami otrzymuje brzmienie: 

                                                 
371 Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską, aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu 
w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. 
Kurs jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm 

382 Nie dotyczy projektów realizowanych na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów 
operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW 

Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020 

Kryteria zerojedynkowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

3. 

Wydatki w projekcie o wartości 
dofinansowania nieprzekraczającej 
wyrażonej w PLN równowartości kwoty 
100 000 EUR371 rozliczane w całości 
uproszczonymi metodami382, o których 
mowa w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w 
projekcie,  którego kwota dofinansowania  wyrażona w 
PLN, nie przekracza  równowartości 100 tys. EUR 
uproszczonych metod rozliczania wydatków. 

 

Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości 
„nie dotyczy”) jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, 
że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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 Dodaje się kryterium merytoryczne zerojedynkowe wyboru projektów nr 4 dotyczące rozliczania projektów przekraczających kwotę 100 tys. EUR w całości 
 na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków w brzmieniu: 

 Dotychczasowe kryteria merytoryczne zerojedynkowe wyboru projektów nr 4-10 otrzymują numerację 5-11. 

 Dodaje się kryterium merytoryczne specyficzne obligatoryjne nr 7 dotyczące kwoty dofinansowania projektu w brzmieniu: 

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Ocena 

(Tak / Nie / Nie dotyczy) 

                                                 
393 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) aktualny na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych lub dzień ogłoszenia naboru w 
przypadku projektów pozakonkursowych.    

lata 2014-2020. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW 

Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020 

Kryteria zerojedynkowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

4. 

Wydatki w projekcie o wartości 
dofinansowania przekraczającej wyrażoną 
w PLN równowartość kwoty 100 000 
EUR393 rozliczane są w całości na 
podstawie rzeczywiście ponoszonych 
wydatków, o których mowa w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy 
projekt, którego kwota dofinansowania wyrażona w PLN 
przekracza równowartość 100 tys. EUR rozliczany jest w 
całości na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków. 

Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości 
„nie dotyczy”) jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej.  
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, 
że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 
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7. 
Kwota dofinansowania projektu wyrażona w 
PLN nie przekracza równowartości 100 000 
EUR404. 

Kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów wniosku o 
dofinansowanie projektu,  zgodnie ze 
sposobem weryfikacji wskazanym w 
Regulaminie konkursu. 

 

Spełnienie kryterium (lub przypisanie 
mu wartości „nie dotyczy”)  jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty 
niespełniające przedmiotowego 
kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej. 

Ocena spełnienia kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego 
projektu. 

TAK / NIE / NIE DOTYCZY 

 Dodaje się kryterium merytoryczne specyficzne obligatoryjne nr 8 dotyczące kwoty dofinansowania projektu w brzmieniu: 

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Ocena 

(Tak / Nie / Nie dotyczy) 

8. 
Kwota dofinansowania projektu wyrażona w 
PLN przekracza równowartość 100 000 
EUR415. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu,  
zgodnie ze sposobem weryfikacji wskazanym w 
Regulaminie konkursu. 

 

Spełnienie kryterium (lub 
przypisanie mu wartości „nie 
dotyczy”)  jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny 
merytorycznej. 

Ocena spełnienia kryterium 
polega na przypisaniu mu 

TAK / NIE / NIE DOTYCZY 

                                                 
404 Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w 
przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs 
jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en. 

415 Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w 
przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs 
jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en. 
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wartości logicznych „tak”, „nie” 
albo stwierdzeniu, że kryterium 
„nie dotyczy” danego projektu. 

 


