
 

WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ KULTURA I DZIEDZICTWO 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

NA LATA 2014-2020 

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym Uchwałą nr 6/43/16/V Zarządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2016 r. (z późn. zm.) wprowadza się następujące 

zmiany: 

I. W rozdziale I. Ogólny opis RPO WiM 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji, w pkt. 1. Status 

dokumentu dotychczasowe zdanie: „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” 

1 
Decyzja 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. 
2
 Uchwała 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. 
3 Decyzja 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.” 

1 Decyzja 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. 
2 Uchwała 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. 
3 Decyzja 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. 

 
4 Uchwała 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. 
5 Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej C(2020) 1099 z dnia 20.02.2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą C(2015) 904 
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 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 o treści zatwierdzonej przez 
Komisję Europejską. 

 

II. W rozdziale I. Ogólny opis RPO WiM 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji, w pkt 4. Ogólne 

informacje dotyczące sposobu finansowania, metody obliczania wkładu Funduszy: 

a. 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”; 
 

b. wykres przedstawiający szacunkowy podział środków na poszczególne osie priorytetowe RPO 

WiM o dotychczasowej treści: 

 

 

otrzymuje brzmienie: 

 



 

 

III. Tabela 2 w części opisowej rozdziału II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej 

Kultura i dziedzictwo RPO WiM 2014-2020., o dotychczasowym brzmieniu: 

1. Fundusz 
(nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 130 985 470 

2. Instytucja zarządzająca Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

3. Instytucja pośrednicząca  Nie dotyczy 

4. Instytucja wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

5. Instytucja odpowiedzialna za 
przekazywanie 
dofinansowania na rzecz 
beneficjentów 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 

Otrzymuje brzmienie: 

6. Fundusz 
(nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  153 498 741 

7. Instytucja zarządzająca Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

8. Instytucja pośrednicząca  Nie dotyczy 

9. Instytucja wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
przekazywanie 
dofinansowania na rzecz 
beneficjentów 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 

  

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 



 

IV. Opis poddziałania 6.1.2. Instytucje kultury o dotychczasowym brzmieniu:  

NR I NAZWA DZIAŁANIA  6.1 Infrastruktura kultury 

NR I NAZWA PODDZIAŁANIA 
(jeżeli dotyczy) 6.1.2 Instytucje kultury 

1. Nr i nazwa celu 

tematycznego  
Cel tematyczny 6 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie 
efektywnego gospodarowania zasobami 

2. Nr i nazwa priorytetu 

inwestycyjnego  
Priorytet inwestycyjny 6c – Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego. 

3. Cel/e szczegółowy/e Więcej ludzi korzystających z oferty instytucji kultury budujących tożsamość 
regionalną w województwie. 

4. Lista wskaźników 

rezultatu bezpośredniego  
Nie dotyczy 

5. Lista wskaźników 

produktu 

1. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem  

2. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących 

atrakcje turystyczne 

6. Typy projektów  

1. Rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) instytucji kultury by 

dostosować je do nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zakup 

trwałego wyposażenia oraz konserwacja muzealiów, starodruków itp.;  

2. Wsparcie instytucji kultury na rzecz włączenia ich w tworzenie produktów 

turystycznych i oferty wypoczynkowo-turystycznej, wzmocnienia ich funkcji 

regionotwórczej; 

3. Wsparcie miejsc promocji kultury (wsparcie infrastruktury na cele organizacji 

wydarzeń kulturalnych, tj. festiwali, wystaw, wydawnictw, itp.); 

4. Inwestycje związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług 

teleinformatycznych, a także rozwojem treści cyfrowych związanych z 

kulturą i turystyką (wyłączanie jako integralny element projektów 

infrastrukturalnych opisanych powyżej); 

5. Wsparcie rozwoju centrów/punktów informacji kulturalnej (wyłącznie jako 

integralny element projektów infrastrukturalnych opisanych powyżej). 

Interwencja obejmie również uzgodnione elementy przedsięwzięć, zawartych w 
Programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW. 

Preferowane do dofinansowania będą projekty: 

1. instytucji kultury ukierunkowanym na działania regionotwórcze poprawiające 

czy budujące więzi, w zdecydowanej większości napływowej, słabo 

utożsamiającej się  z województwem ludności; 

2. stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast; 

7. Kody dotyczące wymiaru 

zakresu interwencji 
095 – rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa 



8. Typy beneficjenta  

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; 

 instytucje kultury; 

 jednostki administracji rządowej; 

 państwowe jednostki budżetowe; 

 organizacje pozarządowe; 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych.  

9. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia (jeśli dotyczy) 

Turyści, mieszkańcy  

10. Alokacja UE (EUR) 11 998 597 EUR 

11. Mechanizmy powiązania 

interwencji z innymi 

działaniami/ 

poddziałaniami w ramach 

RPO WiM 2014-2020 lub z 

innymi PO (jeśli dotyczy) 

Na etapie oceny, poprzez zastosowanie odpowiednich kryteriów wyboru 
projektów, preferowane będą inwestycje niezbędne dla rewitalizacji danego 
obszaru (stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 
wynikającego z lokalnego planu rewitalizacji), powiązane z realizowanymi w 
ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WiM 2014-2020 (PI 
9b). 

12. Instrumenty terytorialne 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

13. Tryb(y) wyboru projektów 

oraz wskazanie podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

 

 Tryb konkursowy 

 Możliwy tryb pozakonkursowy w odniesieniu do przedsięwzięć zawartych w 

Programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW. 

 Nabór i ocena wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-

Mazurskiego 

 Protesty: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

14. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(jeśli dotyczy) 

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków.  

Ponadto: 

1. w przypadku instytucji kultury, dofinansowanie otrzymają wyłącznie 

przedsięwzięcia, których realizacja umożliwi włączenie nowej/utrzymanie 

istniejącej oferty kulturalnej w wachlarzu produktów turystycznych 

województwa; 

2. w przypadku projektów polegających na organizacji imprez o charakterze 

kulturalnym, takich jak festiwale, wystawy, wsparcie otrzymają wydarzenia, 

które przekładają się na efekty gospodarcze regionu i tylko takie, w których 

partnerami finansowymi1 będą przedsiębiorcy. Ponadto na projekty 

obejmujące wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych 

zostanie przeznaczone maksymalnie 10% środków alokowanych na kulturę i 

ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach PI 6c (Działanie 6.1), tj. 3 900 000 

EUR; 

                                                
1
 Wnioskodawca powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności i/lub innych załącznikach, że 

przedsiębiorca/y jest/są zaangażowany/i finansowo w wydarzeniu w części nie podlegającej refundacji ze środków RPO 
WiM 2014-2020, np. poprzez umowy sponsorskie, itp. 



3. wsparcie nie będzie kierowane na budowę od podstaw nowej infrastruktury 

kulturalnej;  

4. przy wyborze projektów będą brane pod uwagę następujące elementy: analiza 

popytu (wskazanie zapotrzebowania na dany projekt, w tym szacowanej liczby 

odwiedzających), wkład na rzecz priorytetów rozwoju kultury, zapewnienie 

trwałości finansowania w okresie eksploatacyjnym, zapewnienie trwałości 

efektów społeczno-gospodarczych, w tym generowane efekty mnożnikowe – 

rozwiązania umożliwiające obniżenie kosztów utrzymania i zwiększenie 

wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na działalność kulturalną, 

pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, zastosowanie 

nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych 

zmniejszających koszty eksploatacyjne i wpływ na środowisko, tworzenie 

nowych  miejsc pracy; 

5. projekty realizowane przez instytucje kultury (państwowe oraz 

współprowadzone przez Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego), Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz archiwa 

państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez 

MKiDN (chyba, że zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego stanowią inaczej) mogą ubiegać się o 

dofinansowanie wyłącznie w ramach PO IiŚ; 

6. w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych 

instytucji kultury, organizacji pozarządowych, kościołów i związków 

wyznaniowych, podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie 

wpisanymi na Listę UNESCO, realizujących projekty w poniżej wskazanym 

zakresie: 

a) projekty mieszczące się w zakresie obszarów tematycznych: projekty 

dotyczące rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich, projekty dotyczące 

rozwoju sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich; 

b) projekty wynikające z Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego, 

zasady podziału interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny w sektorze 

kultury przebiegają w oparciu o kwotę 2 mln euro kosztów całkowitych 

projektu. Tym samym, projekty określone w pkt a i b realizowane w PO IiŚ 

będą mieścić się w kwotach 2 - 5 mln euro (10 mln euro dla obiektów 

UNESCO) kosztów całkowitych. W ramach RPO WiM projekty określone w pkt 

a i b będą mieścić się w kwotach do 2 mln euro kosztów całkowitych. 

7. typy projektów zaplanowane do realizacji na ściśle określonym obszarze w 

formule ZIT” bis tożsame z typami projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 

zostaną wyłączone z możliwości ubiegania się o środki w Poddziałaniu 6.1.2 w 

trybie konkursowym. Wyłączenie dotyczy wszystkich podmiotów z danego 

obszaru. 

 

15. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 



16. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 

zakupionych środków 

trwałych 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

17. Warunki uwzględniania 

dochodu w projekcie  

(jeśli dotyczy) 

W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną zgodnie  
z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych 
na lata 2014-2020 

18. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków 

i planowany zakres 

systemu zaliczek 

Dopuszcza się system zaliczkowy. 

19. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące 
w momencie udzielania wsparcia, w tym:  

 rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu [GBER], 

 rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w 

sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w 

sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020; 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pomocy 

inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

20. Maksymalny  

% poziom dofinansowania 

UE wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(jeśli dotyczy) 

Maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% 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 określonymi w rozporządzeniach 
dotyczących pomocy publicznej, o których mowa w punkcie 19.  

21. Maksymalny  

% poziom dofinansowania 

całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(środki UE + ewentualne 

współfinansowanie z 

budżetu państwa lub 

innych źródeł 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% 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 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. 



właściwą instytucję) 

(jeśli dotyczy)  

22. Minimalny wkład własny 

beneficjenta jako % 

wydatków 

kwalifikowalnych 

Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć, w 
przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu, 
wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. 

Poziom wkładu własnego w przypadku projektów generujących dochód zależy od 
wartości luki finansowej.  

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. 

23. Minimalna 

i maksymalna wartość 

projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość 
projektu na etapie ogłoszenia o konkursie. 

24. Minimalna i maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu 

(PLN)  

(jeśli dotyczy) 

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość 
wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie. 

25. Kwota alokacji UE 

na instrumenty finansowe 

(EUR)  

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

26. Mechanizm wdrażania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

27. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najważniejsze 

warunki przyznawania 

Nie dotyczy 

28. Katalog ostatecznych 

odbiorców instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

 

  



Otrzymuje brzmienie:  

NR I NAZWA DZIAŁANIA  6.1 Infrastruktura kultury 

NR I NAZWA PODDZIAŁANIA 
(jeżeli dotyczy) 6.1.2 Instytucje kultury 

1. Nr i nazwa celu 

tematycznego  
Cel tematyczny 6 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie 
efektywnego gospodarowania zasobami 

2. Nr i nazwa priorytetu 

inwestycyjnego  
Priorytet inwestycyjny 6c – Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego. 

3. Cel/e szczegółowy/e Więcej ludzi korzystających z oferty instytucji kultury budujących tożsamość 
regionalną w województwie. 

4. Lista wskaźników 

rezultatu bezpośredniego  
Nie dotyczy 

5. Lista wskaźników 

produktu 

1. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem  

2. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących 

atrakcje turystyczne 

6. Typy projektów  

Schemat A 

1. Rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) instytucji kultury by 

dostosować je do nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zakup 

trwałego wyposażenia oraz konserwacja muzealiów, starodruków itp.;  

2. Wsparcie instytucji kultury na rzecz włączenia ich w tworzenie produktów 

turystycznych i oferty wypoczynkowo-turystycznej, wzmocnienia ich funkcji 

regionotwórczej; 

3. Wsparcie miejsc promocji kultury (wsparcie infrastruktury na cele organizacji 

wydarzeń kulturalnych, tj. festiwali, wystaw, wydawnictw, itp.); 

4. Inwestycje związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług 

teleinformatycznych, a także rozwojem treści cyfrowych związanych z 

kulturą i turystyką (wyłączanie jako integralny element projektów 

infrastrukturalnych opisanych powyżej); 

5. Wsparcie rozwoju centrów/punktów informacji kulturalnej (wyłącznie jako 

integralny element projektów infrastrukturalnych opisanych powyżej). 

Interwencja obejmie również uzgodnione elementy przedsięwzięć, zawartych w 
Programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW. 

Preferowane do dofinansowania będą projekty: 

1. instytucji kultury ukierunkowanym na działania regionotwórcze poprawiające 

czy budujące więzi, w zdecydowanej większości napływowej, słabo 

utożsamiającej się  z województwem ludności; 

2. stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast; 

 

Schemat B 
Interwencja obejmie uzgodnione elementy przedsięwzięć zawartych 
w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego zgodne z zakresem interwencji określonym 



w Schemacie A. 

Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast CITASLOW Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego pełni rolę dokumentu ramowego. Każde z miast sieci 
CITASLOW zobowiązane jest przygotować własny program rewitalizacji 
(przyjmowany uchwałą Rady Gminy), z którego będą wynikać projekty 
rewitalizacyjne oraz który będzie zgodny z dokumentem ramowym. 

W przypadku trybu konkursowego interwencja obejmie przedsięwzięcia zawarte w 
Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego (znajdujące się na liście rezerwowej), zgodne z zakresem 
interwencji określonym w Schemacie A, nieuwzględnione w Załączniku nr 4 do 
SzOOP, tj. Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM w ramach 
trybu pozakonkursowego (przy założeniu, że środki finansowe na realizację 
projektów uwzględnionych w Załączniku nr 4 do SzOOP, tj. Wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM w ramach trybu pozakonkursowego, zostaną 
zabezpieczone do momentu wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu). 

7. Kody dotyczące wymiaru 

zakresu interwencji 
095 – rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa 

8. Typy beneficjenta  

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; 

 instytucje kultury; 

 jednostki administracji rządowej; 

 państwowe jednostki budżetowe; 

 organizacje pozarządowe; 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych.  

9. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia (jeśli dotyczy) 

Turyści, mieszkańcy  

10. Alokacja UE (EUR) 

16 075 611 EUR, w tym: 

Schemat A – 15 278 896 EUR 

Schemat B – 796 715 EUR 

11. Mechanizmy powiązania 

interwencji z innymi 

działaniami/ 

poddziałaniami w ramach 

RPO WiM 2014-2020 lub z 

innymi PO (jeśli dotyczy) 

Na etapie oceny, poprzez zastosowanie odpowiednich kryteriów wyboru 
projektów, preferowane będą inwestycje niezbędne dla rewitalizacji danego 
obszaru (stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 
wynikającego z lokalnego planu rewitalizacji), powiązane z realizowanymi w 
ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WiM 2014-2020 (PI 
9b). 

12. Instrumenty terytorialne 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

13. Tryb(y) wyboru projektów 

oraz wskazanie podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

 Tryb konkursowy 

 W Schemacie A dopuszcza się  tryb pozakonkursowy w odniesieniu do 

przedsięwzięć zawartych w Programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW. 

 Nabór i ocena wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-

Mazurskiego 

 Protesty: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 



14. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(jeśli dotyczy) 

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków.  

Ponadto: 

1. w przypadku instytucji kultury, dofinansowanie otrzymają wyłącznie 

przedsięwzięcia, których realizacja umożliwi włączenie nowej/utrzymanie 

istniejącej oferty kulturalnej w wachlarzu produktów turystycznych 

województwa; 

2. w przypadku projektów polegających na organizacji imprez o charakterze 

kulturalnym, takich jak festiwale, wystawy, wsparcie otrzymają wydarzenia, 

które przekładają się na efekty gospodarcze regionu i tylko takie, w których 

partnerami finansowymi2 będą przedsiębiorcy. Ponadto na projekty 

obejmujące wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych 

zostanie przeznaczone maksymalnie 10% środków alokowanych na kulturę i 

ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach PI 6c (Działanie 6.1), tj. 44520748 

EUR; 

3. wsparcie nie będzie kierowane na budowę od podstaw nowej infrastruktury 

kulturalnej;  

4. przy wyborze projektów będą brane pod uwagę następujące elementy: analiza 

popytu (wskazanie zapotrzebowania na dany projekt, w tym szacowanej liczby 

odwiedzających), wkład na rzecz priorytetów rozwoju kultury, zapewnienie 

trwałości finansowania w okresie eksploatacyjnym, zapewnienie trwałości 

efektów społeczno-gospodarczych, w tym generowane efekty mnożnikowe – 

rozwiązania umożliwiające obniżenie kosztów utrzymania i zwiększenie 

wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na działalność kulturalną, 

pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, zastosowanie 

nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych 

zmniejszających koszty eksploatacyjne i wpływ na środowisko, tworzenie 

nowych  miejsc pracy; 

5. projekty realizowane przez instytucje kultury (państwowe oraz 

współprowadzone przez Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego), Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz archiwa 

państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez 

MKiDN (chyba, że zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego stanowią inaczej) mogą ubiegać się o 

dofinansowanie wyłącznie w ramach PO IiŚ; 

6. w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych 

instytucji kultury, organizacji pozarządowych, kościołów i związków 

wyznaniowych, podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie 

wpisanymi na Listę UNESCO, realizujących projekty w poniżej wskazanym 

zakresie: 

a) projekty mieszczące się w zakresie obszarów tematycznych: projekty 

dotyczące rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich, projekty 

dotyczące rozwoju sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich; 

b) projekty wynikające z Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

                                                
2
 Wnioskodawca powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności i/lub innych załącznikach, że 

przedsiębiorca/y jest/są zaangażowany/i finansowo w wydarzeniu w części nie podlegającej refundacji ze środków RPO 
WiM 2014-2020, np. poprzez umowy sponsorskie, itp. 



Warmińsko-Mazurskiego, 

 
zasady podziału interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny w sektorze 

kultury przebiegają w oparciu o kwotę 2 mln euro kosztów całkowitych 

projektu. Tym samym, projekty określone w pkt a i b realizowane w PO IiŚ 

będą mieścić się w kwotach 2 - 5 mln euro (10 mln euro dla obiektów 

UNESCO) kosztów całkowitych. W ramach RPO WiM projekty określone w pkt 

a i b będą mieścić się w kwotach do 2 mln euro kosztów całkowitych. 

7. typy projektów zaplanowane do realizacji na ściśle określonym obszarze w 

formule ZIT” bis tożsame z typami projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 

zostaną wyłączone z możliwości ubiegania się o środki w Poddziałaniu 6.1.2 w 

trybie konkursowym. Wyłączenie dotyczy wszystkich podmiotów z danego 

obszaru. 

8. w przypadku trybu konkursowego, dedykowanego projektom umieszczonym 

na liście rezerwowej Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast 

Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zakres proponowanego 

projektu musi odpowiadać zakresowi wskazanemu w opisie projektu 

znajdującego się na liście rezerwowej  

15. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

16. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 

zakupionych środków 

trwałych 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

17. Warunki uwzględniania 

dochodu w projekcie  

(jeśli dotyczy) 

W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną zgodnie  
z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych 
na lata 2014-2020 

18. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków 

i planowany zakres 

systemu zaliczek 

Dopuszcza się system zaliczkowy. 

19. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące 
w momencie udzielania wsparcia, w tym:  

 rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu [GBER], 

 rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w 

sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w 



sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020; 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pomocy 

inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

20. Maksymalny  

% poziom dofinansowania 

UE wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(jeśli dotyczy) 

Maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% 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 określonymi w rozporządzeniach 
dotyczących pomocy publicznej, o których mowa w punkcie 19.  

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 udział środków publicznych wynosi 85% 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 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. 

22. Minimalny wkład własny 

beneficjenta jako % 

wydatków 

kwalifikowalnych 

Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć, w 
przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu, 
wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. 

Poziom wkładu własnego w przypadku projektów generujących dochód zależy od 
wartości luki finansowej.  

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. 

23. Minimalna 

i maksymalna wartość 

projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość 
projektu na etapie ogłoszenia o konkursie. 

24. Minimalna i maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu 

(PLN)  

(jeśli dotyczy) 

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość 
wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie. 

25. Kwota alokacji UE 

na instrumenty finansowe 

(EUR)  

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

26. Mechanizm wdrażania 

instrumentów 
Nie dotyczy 



finansowych 

27. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najważniejsze 

warunki przyznawania 

Nie dotyczy 

28. Katalog ostatecznych 

odbiorców instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

 

V.  Punkt 10. Alokacja UE (EUR) w tabeli Opis poddziałania 6.2.2. o dotychczasowym brzmieniu: 

10. Alokacja UE (EUR) 37 985 470 EUR 

Otrzymuje brzmienie: 

11. Alokacja UE (EUR) 57 218 442 EUR 

 

VI. Punkt 10. Alokacja UE (EUR) w tabeli Opis poddziałania 6.2.3. o dotychczasowym brzmieniu: 

10. Alokacja UE (EUR) 

33 556 266 EUR, w tym: 

Schemat A –17 201 276 EUR 

Schemat B – 11 717 304 EUR 

Schemat C – 4 637 686 EUR 

 

Otrzymuje brzmienie: 

10. Alokacja UE (EUR) 

32 759 551 EUR, w tym: 

Schemat A –17 201 276 EUR 

Schemat B –10 920 589 EUR 

Schemat C – 4 637 686 EUR 

 

 



VII. . Rozdział III Indykatywny plan finansowy o dotychczasowym brzmieniu: 
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  130 985 470 0 130 985 470 0 26 511 286 26 511 286 3 467 262 212 580 14 323 957 8 507 487 0 157 496 756 nd 123 126 342 7 859 128 6% 
 

Działanie 6.1 6c 40 443 734 0 40 443 734 0 10 278 640 10 278 640 2 886 844 212 580 4 632 043 2 547 173 0 50 722 374  nd 
    

Poddziałanie 
6.1.1 

6c 26 115 137 0 26 115 137 0 6 682 746 6 682 746 1 855 334 0 3 218 275 1 609 137 0 32 797 883  nd 
   

094 

Poddziałanie 
6.1.2 

6c 11 998 597 0 11 998 597 0 3 001 973 3 001 973 876 177 212 580 1 062 898 850 318 0 15 000 570 nd 
   

095 

Poddziałanie 
6.1.3 

6c 2 330 000 0 2 330 000 0 593 921 593 921 155 333 0 350 870 87 718 0 2 923 921 nd 
   

095 

Działanie 6.2  6c 90 541 736 0 90 541 736 0 16 232 646 16 232 646 580 418 0 9 691 914 5 960 314 0 106 774 382 nd 
    

Poddziałanie 
6.2.1 

6c  19 000 000 0  19 000 000 0 3 352 941 3 352 941 0 0 3 352 941 0 0 22 352 941 nd 
   

091, 
092, 
093 

Poddziałanie 
6.2.2 

6c 37 985 470 0 37 985 470 0 6 703 235 6 703 235 0 0 2 437 951 4 265 284 0 44 688 705 nd 
   

042 

Poddziałanie 
6.2.3 

6c 33 556 266 0 33 556 266 0 6 176 470 6 176 470 580 418 0 3 901 022 1 695 030 0 39 732 736 nd 
   

090, 
091, 
092, 
093 

 

  



Otrzymuje brzmienie: 
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=b+c+d       =f+k  =g+h+i+j            =a+e    =a-o   
=o/a*1

00% 
  

Oś 
Priorytetowa nr 
6 

  153498741 0 153498741 0 29832238 29832238 2528381 212580 15189653 11901624 0 183330979 nd 145 639 613 7 859 128 5%   

Działanie 6.1 6c 44520748 0 44520748 0 10205455 10205455 1947963 212580 5497739 2547173 0 54726203 nd         

Poddziałanie 
6.1.1 

6c 26115137 0 26115137 0 5743865 5743865 916453 0 3218275 1609137 0 31859002 nd       94 

Poddziałanie 
6.1.2 

6c 16075611 0 16075611 0 3867669 3867669 876177 212580 1928594 850318 0 19943280 nd       95 

Poddziałanie 
6.1.3 

6c 2330000 0 2330000 0 593921 593921 155333 0 350870 87718 0 2923921 nd       95 

Działanie 6.2  6c 108977993 0 108977993 0 6705882 6705882 580418 0 9691914 9354451 0 115683875 nd         

Poddziałanie 
6.2.1 

6c 19000000 0 19000000 0 3352941 3352941 0 0 3352941 0 0 22352941 nd       
091, 
092, 
093 

Poddziałanie 
6.2.2 

6c 57218442 0 57218442 0 10097372 10097372 0 0 2437951 7659421 0 67315814 nd       42 

Poddziałanie 6.2.3 6c 32759551 0 32759551 0 6176470 6176470 580418 0 3901022 1695030 0 38936021 nd       

090, 
091, 
092, 
093 

  



VIII. W rozdziale IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji (jeśli dotyczy), Tabela A.1.2 Indykatywna alokacja UE planowana na projekty 

rewitalizacyjne o dotychczasowym brzmieniu: 

Oś priorytetowa 
Działanie/ 

poddziałanie 
Fundusz 

Indykatywna alokacja 
UE 

(EUR) 

Metoda preferencji 

Oś 6. Kultura i dziedzictwo  

Działanie 6.1 Infrastruktura kultury EFRR 21 650 000 Kryteria wyboru projektów 

Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie 
zasobów 

EFRR 4 350 000 Kryteria wyboru projektów 

 

Otrzymuje brzmienie: 

Oś priorytetowa 
Działanie/ 

poddziałanie 
Fundusz 

Indykatywna alokacja 
UE 

(EUR) 

Metoda preferencji 

Oś 6. Kultura i dziedzictwo  

Działanie 6.1 Infrastruktura kultury EFRR 22 446 715 Kryteria wyboru projektów 

Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie 
zasobów 

EFRR 3 553 285 Kryteria wyboru projektów 

 

IX. Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań, tabela Wskaźniki produktu o dotychczasowej treści: 

WSKAŹNIKI PRODUKTU  

Nazwa osi priorytetowej Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Kultura i dziedzictwo  

Poddziałanie 6.1.1  Dziedzictwo kulturowe  

 

1. Liczba instytucji kultury objętych 
wsparciem 

szt.  
region słabiej 

rozwinięty 
23 10 SL 2014 

                                                
3
 Wartość pośrednia (2018) dotyczy całego Działania 6.1. Infrastruktura kultury 



2. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem miejscach należących do 
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne 

 

odwiedziny/ 
rok 

 

region słabiej 
rozwinięty 

nd 
 

99 790 

 

SL 2014 

3. Liczba wspartych obiektów dziedzictwa 
kulturowego 

szt. 
region słabiej 

rozwinięty 
nd 16 SL 2014 

Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury 1. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem szt.  
region słabiej 

rozwinięty 
nd 4 SL 2014 

 

2. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem miejscach należących do 
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne 

 

odwiedziny/ 
rok 

 

region słabiej 
rozwinięty 

nd 
 

39 916 

 

SL 2014 

Poddziałanie 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk 

 

1. Liczba instytucji kultury objętych 
wsparciem 

szt.  
region słabiej 

rozwinięty 
nd 3 SL 2014 

2. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa kulturalnego i 
naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne 

 

odwiedziny/ 
rok 

 

region słabiej 
rozwinięty 

nd 
 

19 572 

 

SL 2014 

Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa 
1. Liczba wspartych jednostek infrastruktury 

uzdrowiskowej 
szt. 

region słabiej 
rozwinięty 

0 4 SL 2014 



2. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa kulturalnego i 
naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne 

odwiedziny/ 

rok 

region słabiej 
rozwinięty 

nd 11 500 SL 2014 

Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża 

1. Długość wybudowanych lub 

zmodernizowanych wodnych szlaków 

turystycznych 

km 
region słabiej 

rozwinięty 
0 16 SL 2014 

 

2. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa kulturalnego i 

naturalnego oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne 

odwiedziny/ 

rok 

region słabiej 
rozwinięty 

nd 23 600 SL 2014 

Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie 
zasobów  

1. Długość wybudowanych tras rowerowych km 
region słabiej 

rozwinięty 
nd 300 SL 2014 

2. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa kulturalnego i 
naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne 

odwiedziny/ 

rok 

region słabiej 
rozwinięty 

nd 22 500 SL 2014 

3. Długość utworzonych szlaków 

turystycznych km 
region słabiej 

rozwinięty 
nd 300 SL 2014 

 

  



otrzymuje brzmienie: 

WSKAŹNIKI PRODUKTU  

Nazwa osi priorytetowej Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Kultura i dziedzictwo  

Poddziałanie 6.1.1  Dziedzictwo kulturowe  

 

1. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem szt.  
region słabiej 

rozwinięty 
24 10 SL 2014 

2. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących 
atrakcje turystyczne 

odwiedziny/ 
rok 

region słabiej 
rozwinięty 

nd 410 760 SL 2014 

3. Liczba wspartych obiektów dziedzictwa 
kulturowego 

szt. 
region słabiej 

rozwinięty 
nd 16 SL 2014 

Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury 

1. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem szt.  
region słabiej 

rozwinięty 
nd 4 SL 2014 

2. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących 
atrakcje turystyczne 

odwiedziny/ 
rok 

region słabiej 
rozwinięty 

nd 163 000 SL 2014 

Poddziałanie 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT 
bis Ełk 

 

1. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem szt.  
region słabiej 

rozwinięty 
nd 3 SL 2014 

2. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem miejscach należących do 
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne 

odwiedziny/ 
rok 

region słabiej 
rozwinięty 

nd 78 240 SL 2014 

                                                
4
 Wartość pośrednia (2018) dotyczy całego Działania 6.1. Infrastruktura kultury 



Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura 
uzdrowiskowa 

1. Liczba wspartych jednostek infrastruktury 
uzdrowiskowej 

szt. 
region słabiej 

rozwinięty 
0 4 SL 2014 

2. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem miejscach należących do 
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne 

odwiedziny/ 

rok 

region słabiej 
rozwinięty 

nd 470 000 SL 2014 

Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i 
nabrzeża 

1. Długość wybudowanych lub 

zmodernizowanych wodnych szlaków 

turystycznych 

km 
region słabiej 

rozwinięty 
0 16 SL 2014 

2. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach należących do 

dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 

stanowiących atrakcje turystyczne 

odwiedziny/ 

rok 

region słabiej 
rozwinięty 

nd 963 500 SL 2014 

Poddziałanie 6.2.3 Efektywne 
wykorzystanie zasobów  

1. Długość wybudowanych tras rowerowych km 
region słabiej 

rozwinięty 
nd 300 SL 2014 

2. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem miejscach należących do 
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne 

odwiedziny/ 

rok 

region słabiej 
rozwinięty 

nd 916 500 SL 2014 

3. Długość utworzonych szlaków turystycznych 
km 

region słabiej 
rozwinięty 

nd 300 SL 2014 

 

 

X.  Załącznik 3 –Kryteria wyboru projektów oraz warunki formalne w ramach osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo, uzupełnia się o katalog kryteriów 

wyboru dla schematu B poddziałania 6.1.2. Instytucje kultury  (tryb konkursowy) w brzmieniu: 



 

  

WARUNKI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia wniosku nastąpi zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 

Lp. Nazwa warunku Definicja warunku Opis warunku 

1. 
Kompletność wniosku 

i załączników 

Wniosek o dofinansowanie i załączniki są kompletne, spójne i sporządzone zgodnie z instrukcją 

wypełniania wniosku o dofinansowanie i regulaminem konkursu.  

Warunek formalny zerojedynkowy. 

Ocena spełniania warunku polega na 

przypisaniu im wartości logicznych „tak” 

lub „nie”. 

2. 
Forma złożenia wniosku 

i załączników 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w formie określonej w regulaminie 

konkursu. 

Warunek formalny zerojedynkowy. 

Ocena spełniania warunku polega na 

przypisaniu im wartości logicznych „tak” 

lub „nie”. 

3. 
Termin złożenia wniosku 

i załączników 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w terminie określonym w 

regulaminie konkursu. 

Warunek formalny zerojedynkowy. 

Ocena spełniania warunku polega na 

przypisaniu im wartości logicznych „tak” 

lub „nie”. 



 

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE) 

Projekty niespełniające kryteriów formalnych są odrzucane i nie podlegają dalszej ocenie. 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. 

Kwalifikowanie się projektu w 

ramach danego działania 

/poddziałania zgodnie z zapisami 

SZOOP i regulaminu 

Projekt wpisuje się w założenia określone w SZOOP/regulaminie, a przyjęte założenia projektu 

kwalifikują go do wsparcia w ramach działania/ poddziałania, do którego został on złożony. 

Instytucja ogłaszająca konkurs może w regulaminie konkursu zawęzić typy projektów w stosunku 

do wskazanych w SZOOP w ramach działania. 

Weryfikowane w ramach kryterium będzie, czy:  

 projekt mieści się w katalogu możliwych do realizacji typów projektów, 

 uzasadnienie, opis i cel projektu określone w części III wniosku o dofinansowanie projektu są 

zgodne z celami działania określonymi w SZOOP,  

 czy projekt nie został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni 

zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem do IZ RPO wniosku o 

dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące 

tego projektu płatności zostały przez Wnioskodawcę dokonane – z zastrzeżeniem zasad 

określonych dla pomocy publicznej, 

 czy projekt jest zgodny z limitami i ograniczeniami określonymi w SZOOP/regulaminie. 

Kryterium obligatoryjne. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów polega na 

przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub  

„nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania.  

2. 

Niepodleganie wykluczeniu 

z  możliwości ubiegania się o 

dofinansowanie ze środków UE 

na podstawie odrębnych 

przepisów. 

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania 

dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w: 

 ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

 ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

 ustawą z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary. 

Kryterium weryfikowane na podstawie  informacji pozyskanych z Rejestru Podmiotów 

Wykluczonych. 

 

Kryterium obligatoryjne. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów polega na 

przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub 

„nie”. 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania.   

 

 



3. 
Wartość projektu oraz poziom 

dofinansowania projektu. 

1) Wartość projektu i jego poziom dofinansowania są zgodne z obowiązującymi poziomami dla 

działania/poddziałania/typu projektu określonymi w SZOOP/Regulaminie. Instytucja 

ogłaszająca konkurs może w regulaminie konkursu zawęzić minimalne/maksymalne ww. 

wartości wskazane w SZOOP w ramach działania. 

Weryfikowane w ramach kryterium będzie, czy: 

 maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych nie przekracza 

maksymalnego poziomu dofinansowania? 

 minimalna i maksymalna wartość projektu nie przekracza minimalnej i maksymalnej wartości 

projektu? 

 minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie przekracza 

minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych? 

 wartość dofinansowania nie jest wyższa niż kwota alokacji? 

 wielkość dofinansowania nie przekracza limitu pomocy de minimis (SHRIMP, SUDOP)? 

2) Czy w przypadku przedsiębiorstw powiązanych wielkość dofinansowania nie przekracza 

kumulacji pomocy de minimis? 

Kryterium obligatoryjne. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów polega na 

przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub 

„nie”. 

Kryterium powinno być spełnione na 

moment oceny kryteriów formalnych. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania.   

4. 

Spełnienie wymogów w 

odniesieniu do projektu 

partnerskiego. 

Weryfikowane będzie spełnienie przez Wnioskodawcę wymogów w zakresie utworzenia 

partnerstwa zgodnie z ustawą wdrożeniową. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zawartego i dołączonego do wniosku o 

dofinansowanie porozumienia lub / oraz umowy Wnioskodawcy oraz treści wniosku o 

dofinansowanie. Weryfikowane będzie czy porozumienie/umowa o partnerstwie określają: 

przedmiot porozumienia albo umowy, prawa i obowiązki stron, zakres i formę udziału 

poszczególnych partnerów w projekcie, partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania 

pozostałych partnerów  projektu, sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów 

ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty 

dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów, sposób postępowania w przypadku 

naruszenia lub nie wywiązania się stron z porozumienia lub umowy, sposób i termin wyboru 

partnerów. 

Kryterium obligatoryjne. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów polega na 

przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub 

„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium nie 

dotyczy danego projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania.   



 

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATIORYJNE) * 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. 
Możliwość uzyskania 

dofinansowania przez projekt. 

Weryfikowana będzie możliwość uzyskania dofinansowania na podstawie analizy wniosku i 

studium wykonalności/ biznes planu. W ramach tego kryterium analizowane będą aspekty 

finansowo-ekonomiczne projektu, jego dochodowość, etapy, kwalifikowalność VAT, harmonogram 

rzeczowo-finansowy, rodzaje i wysokość planowanych kosztów, analiza ekonomiczna. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 

jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

 

Ocena spełniania kryteriów  polega na 

5. 
Uprawnienia podmiotu do 

ubiegania się o dofinansowanie 

Weryfikowana będzie zgodność formy prawnej Wnioskodawcy/ partnera (jeśli dotyczy) z typem 

beneficjentów wskazanym w SZOOP/regulaminie w ramach poddziałania/działania.  

Instytucja ogłaszająca konkurs może w regulaminie konkursu zawęzić typy podmiotów 

uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w stosunku do wskazanych w SZOOP w ramach 

poddziałania/działania 

Kryterium obligatoryjne. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów polega na 

przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub 

„nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania.   

6. Obszar realizacji projektu. 

Weryfikowane będzie czy wskazany obszar realizacji projektu jest zgodny ze wskazanym w  

SZOOP/regulaminie w ramach poddziałania/ działania. Instytucja ogłaszająca konkurs może w 

regulaminie konkursu zawęzić obszar realizacji projektu w stosunku do wskazanego w SZOOP w 

ramach poddziałania/działania.   

Kryterium obligatoryjne. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów polega na 

przypisaniu im wartości logicznych „tak”, 

„nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania.   

7. 

Projekt znajduje się w 

Ponadlokalnym programie 

rewitalizacji sieci miast 

CITTASLOW Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego 

Weryfikowane będzie, czy dany projekt znajduje się w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci 

miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego, stanowiącym załącznik Nr 1  do 

Porozumienia z dnia 30 października 2015 r. w sprawie realizacji „Ponadlokalnego programu 

rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

(z późn. zm.) oraz czy nie jest uwzględniony w Załączniku nr 4 do SzOOP, tj. Wykazie projektów 

zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM w ramach trybu pozakonkursowego 

Kryterium obligatoryjne.  

Kryterium zerojedynkowe.  

Ocena spełniania kryteriów polega na 

przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub 

„nie”.  

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania.  



przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub 

„nie” 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić 

projekt w części dotyczącej spełniania 

kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 

2. 

Zgodność projektu z zasadą 

równości szans kobiet i mężczyzn 

 

Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał pozytywny lub neutralny 

wpływ na zasadę horyzontalną UE: promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Neutralność projektu jest dopuszczalna tylko w sytuacji, kiedy w ramach projektu wnioskodawca 

wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować 

jakichkolwiek działań wpływających na spełnienie ww. zasady.  

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 

jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

 

Ocena spełniania kryteriów  polega na 

przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub 

„nie” 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić 

projekt w części dotyczącej spełniania 

kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 

3. 

Zgodność projektu z zasadą 

równości szans i 

niedyskryminacji w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na 

zasadę horyzontalną UE: promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz zgodność z Wytycznymi w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie, dostępności infrastruktury, transportu, 

towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych 

produktów projektu (które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich użytkowników, zgodnie 

ze standardami dostępności, zgodnie z  Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Neutralność określonego produktu jako brak jakiegokolwiek wpływu na sytuację osób z 

niepełnosprawnościami, powinna być wyczerpująco wykazana przez wnioskodawcę. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 

jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

 

Ocena spełniania kryteriów  polega na 

przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub 

„nie”. 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić 

projekt w części dotyczącej spełniania 

kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 



W przypadku nowo tworzonych i istotnie modernizowanych zasobów cyfrowych i infrastruktury 

(architektonicznej i transportowej) wytworzonych w ramach projektu, należy wykazać, iż zostały 

one zaprojektowane zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku 

możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z 

warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości. 

4. 

Zgodność projektu z  politykami 

horyzontalnymi Unii Europejskiej 

– zrównoważony rozwój 

Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE 

zrównoważony rozwój:  

Sprawdzane będzie : 

 czy projekt został przygotowany zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska (w 

brzmieniu obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie), w 

tym: 

 ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko, 

 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

 ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

 ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

 czy projekt odnosi się i określa zdolności do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (w 

szczególności w obszarze zagrożenia powodziowego) 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 

lub neutralny wpływ projektu na zasadę jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

 

Ocena spełniania kryteriów  polega na 

przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub 

„nie”. 

 

Neutralny wpływ projektu na zasadę 

horyzontalną jest spełnieniem kryterium. 

 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić 

projekt w części dotyczącej spełniania 

kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 

 

5. 
Zamówienia publiczne i 

konkurencyjność 

Weryfikowana będzie zgodność założeń projektu z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych 

oraz zasadą konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 

jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

 

Ocena spełniania kryteriów  polega na 

przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub 

„nie”. 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić 

projekt w części dotyczącej spełniania 



kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 

6. 

Pomoc publiczna i pomoc de 

minimis 

 

Weryfikowana będzie możliwość występowania pomocy publicznej/pomocy de minimis oraz 

zgodność zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu z zasadami pomocy publicznej/ pomocy 

de minimis w odniesieniu do wnioskodawcy, form wsparcia, wydatków, jak również oceniana 

będzie możliwość udzielenia w ramach projektu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, 

uwzględniając reguły ogólne jej przyznawania oraz warunki jej dopuszczalności w danym typie 

projektu. 

 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 

jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

 

Ocena spełniania kryteriów  polega na 

przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub 

„nie”. 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić 

projekt w części dotyczącej spełniania 

kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 

7. Wykonalność techniczna 

Weryfikowana będzie wykonalność prawna i techniczna projektu (opis niezbędnych praw, 

pozwoleń, możliwości ich uzyskania), potrzeba jego realizacji i cele (z uwzględnieniem potrzeb 

interesariuszy), optymalny wariant i sposób jego wyboru, sposób realizacji (racjonalność, 

wykonalność zaplanowanego harmonogramu, uwzględnienie czynników ryzyka). 

 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 

jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

 

Ocena spełniania kryteriów  polega na 

przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub 

„nie”. 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić 

projekt w części dotyczącej spełniania 

kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 

8. 
Trwałość projektu 

 

Weryfikowane będą następujące aspekty, które muszą być spełnione, aby projekt mógł otrzymać 

dofinansowanie: 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 

jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

 

Ocena spełniania kryteriów  polega na 

przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub 

 Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) posiada potencjał instytucjonalny do realizacji 

projektu (posiada lub dostosuje strukturę organizacyjną i procedury zapewniające sprawną 

realizację projektu). 

 Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) posiada potencjał kadrowy do realizacji projektu 



(posiada zespół projektowy lub go stworzy – adekwatny do zakresu zadań w projekcie 

umożliwiający jego sprawne zarządzanie i realizację). 

„nie”. 

 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić 

projekt w części dotyczącej spełniania 

kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 

 Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) posiada potencjał finansowy do realizacji 

projektu (dysponuje środkami na realizacje projektu lub ma możliwość ich pozyskania: wskazał 

źródła finansowania projektu). 

9. Wskaźniki 
 Weryfikowana będzie poprawność merytoryczna wskaźników (tj. czy wskaźniki zostały 

właściwie dobrane i zaprezentowane, czy zaplanowane wartości wskaźników są możliwe do 

osiągnięcia i czy przedstawiono założony sposób ich monitorowania). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium 

jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

Kryterium  zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów  polega na 

przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub 

„nie”.  

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić 

projekt w części dotyczącej spełniania 

kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 

 
 

KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE (OBLIGATORYJNE)* 

Lp. NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

1. 
Wpływ na wachlarz produktów 

turystycznych województwa  

Weryfikowane będzie czy realizacja projektu umożliwi włączenie nowej lub utrzymanie istniejącej 

(która bez realizacji działań w projekcie będzie musiała być usunięta z oferty) oferty kulturalnej w 

wachlarzu produktów turystycznych województwa warmińsko-mazurskiego.  Wnioskodawca w 

studium wykonalności zapewnił, że realizacja projektu będzie miała wpływ na wachlarz produktów 

turystycznych województwa. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

 

Ocena spełniania kryteriów polega na 

przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub 

„nie”. 



 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić 

projekt w części dotyczącej spełniania 

kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 

2. 
Wykorzystywanie do celów 

związanych z kulturą 

Weryfikowane jest, czy w ramach projektu obejmującego modernizację, nabycie, konserwację lub 

poprawę infrastruktury kultury, w skali roku przynajmniej 80% czasu lub powierzchni tej 

infrastruktury jest wykorzystywane do celów związanych z kulturą. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

 

Ocena spełniania kryteriów polega na 

przypisaniu im wartości logicznych „tak”, 

„nie” lub „nie dotyczy”. 

 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić 

projekt w części dotyczącej spełniania 

kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 

3. Wpływ na efekty gospodarcze 

Weryfikowane jest, czy realizacja projektu obejmującego organizację imprez/y o charakterze 

kulturalnym, takich jak festiwale, wystawy, przekłada się na efekty gospodarcze regionu i czy w ww. 

wydarzeniach zaangażowani finansowo będą przedsiębiorcy. 

Ocena  dokonywana  jest  na  podstawie  informacji  przedstawionych  we  wniosku  o 

dofinansowanie, studium wykonalności i innych załącznikach. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne do przyznania 

dofinansowania. 

 

Kryterium zerojedynkowe. 

 

Ocena spełniania kryteriów polega na 

przypisaniu im wartości logicznych „tak”, 

„nie” lub „nie dotyczy”. 

 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić 

projekt w części dotyczącej spełniania 

kryterium w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu. 



4. 
Poprawność programu 

rewitalizacji 

W przypadku projektów wynikających z Programu rewitalizacji CITTASLOW weryfikowane będzie 
czy program rewitalizacji, z którego wynika zgłoszony projekt, znajduje się w Wykazie pozytywnie 
zweryfikowanych programów rewitalizacji prowadzonym przez Instytucje Zarządzającą RPO WiM. 

Aby program rewitalizacji znalazł się na takiej liście Instytucja Zarządzająca RPO WiM musi 
przeprowadzić pozytywną weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów takich 
programów określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 
2014-2020. 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o listę sprawdzającą w zakresie spójności i poprawności 
sporządzenia programu rewitalizacji prowadzoną przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, 
stanowiącą załącznik do regulaminu naboru. 

W przypadku, gdy program rewitalizacji nie znajduje się w wykazie pozytywnie zweryfikowanych 

programów rewitalizacji, weryfikowane jest czy spełnia on wymogi dotyczące cech i elementów 

programu rewitalizacji określonych w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

 
Kryterium obligatoryjne. Ocena spełniania 
kryteriów polega na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak” lub „nie” albo „nie dotyczy”.  
 
W przypadku niespełnienia kryterium 

wnioskodawca zostanie wezwany 

do poprawienia/uzupełnienia dokumentów 

we wskazanym terminie, z wyłączeniem 

poprawy/uzupełnienia skutkującej zmianą 

Uchwały przyjmującej Lokalny Program 

Rewitalizacji aktualny na dzień złożenia 

wniosku. 

* Projekty niespełniające kryteriów merytorycznych ogólnych i kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych są odrzucane i nie podlegają dalszej ocenie. 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE (PUNKTOWE) 

(wymagane minimum 50%) 

LP. NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM  OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

1. 

Analiza popytu Ocenie będzie podlegać prognozowany wzrost popytu na usługi produkowane przez zrealizowany 

projekt. Wzrost popytu należy wyliczyć odejmując od liczby osób korzystających z oferty instytucji 

(beneficjenta projektu) w ciągu pełnego roku po realizacji projektu – liczbę osób korzystającą z 

oferty instytucji (beneficjenta projektu) w ciągu ostatniego pełnego roku przed realizacją projektu. 

Przeprowadzona analiza popytu wykazuje zapotrzebowania na dany projekt, poprzez oszacowanie 

na bazie wiarygodnych źródeł szacowanej liczby dodatkowych odwiedzających. Analiza popytu 

została przeprowadzona w sposób poprawny i jest wiarygodna, wnioski poparte są wynikami 

badań zewnętrznych (ankiety lub inny rodzaj badań wykonane przez firmę zajmująca się badaniem 

rynku). Wynikiem analizy powinna być wartość większa od zera. Uzyskane wyniki dla projektów w 

ramach danego konkursu spełniających powyższe warunki zostaną uszeregowane malejąco 

według liczby osób stanowiących prognozowany przyrost popytu.  

Kryterium punktowe. 

 

Za spełnienie tego kryterium projekt może 

otrzymać od 2 do 8 pkt (maksymalnie) 



W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

8 pkt – 1 kwartyl (najwyższe wartości) 

6 pkt – 2 kwartyl 

4 pkt – 3 kwartyl 

2 pkt – 4 kwartyl (najniższe wartości). 

2. 

Efektywność kosztowa 

zwiększenia o 1 osobę 

oczekiwanej liczby odwiedzin 

w objętych wsparciem 

miejscach  

W ramach kryterium ocenie podlega średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki 

wskaźnika produktu w projekcie w porównaniu z analogicznym kosztem jednostkowym 

zaplanowanym w Programie. Umowny koszt jednostkowy wykorzystany do wyliczenia wartości 

wskaźnika w Programie wyniósł 480 zł/os. i będzie on stanowił punkt odniesienia podczas oceny 

projektów tym kryterium: 

 Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 50% średniego kosztu (do 239 zł/szt. włącznie) – 8 

pkt 

 Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 50% i niższym niż 75% średniego 

kosztu (od  240 do 359zł/szt. włącznie) – 6 pkt 

 Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 75% i niższym niż 100% średniego 

kosztu (od 360 do 479 zł/szt. włącznie) – 4 pkt 

 Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 100% i niższym niż 125% średniego 

kosztu (od 480 do 599 zł/szt. włącznie) – 2 pkt 

 Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub równym 125% średniego kosztu (600 zł/szt. i 

więcej) – 0 pkt 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 

uzyskania dofinansowania. 

 

Za spełnienie tego kryterium projekt może 

otrzymać od 0 do 8 pkt (maksymalnie) 

W ramach kryterium przewiduje się 

odstępstwo od jego założeń i zakresu, tj. 

dopuszcza się zmiany kwot wynikające z 

rozstrzygnięć postępowań publicznych i 

konkurencyjności oraz dodatkowych zadań 

nie dających się przewidzieć na moment 

składania wniosku o dofinansowanie a 

niezbędnych do prawidłowej realizacji 

projektu. Zmiana w zakresie zgodnym z 

opisanym powyżej odstępstwem nie 

skutkuje zmianą oceny spełniania kryterium. 

3. 

Poszerzenie oferty kulturalnej 

i poprawa jej jakości 

 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy w wyniku realizacji projektu poszerzona została 

oferta kulturalna. Oferta kulturalna po realizacji projektu powinna zapewniać różnorodną (w tym 

wzbogaconą o nowe elementy) jakość programu.  

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

1. W wyniku realizacji projektu rozszerzona o nowe elementy zostanie dotychczasowa oferta 

kulturalna, tj.:  

 oferta muzyczna – 2 pkt, 

 oferta teatralna – 2 pkt, 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 

uzyskania dofinansowania. 

 

Za spełnienie tego kryterium projekt może 

otrzymać od 0 do 13 pkt (maksymalnie) 



 oferta filmowa – 2 pkt, 

 oferta wystawiennicza – 2 pkt.  

2. W wyniku realizacji projektu dotychczasowa oferta kulturalna zostanie wzbogacona 

jakościowo poprzez: 

  zmianę sposobu udostepnienia/prezentacji zasobów instytucji kultury w oparciu o 

innowacyjne rozwiązania dotychczas nie stosowane w jednostce – 3 pkt, 

 wprowadzenie elementów budowania świadomości i tożsamości – 1 pkt,  

 wprowadzenie elementów edukacji dotyczącej kultury (np. warsztaty kreatywne) – 1 pkt 

Za spełnienie każdego z warunków punkty sumuje się. 

W przypadku niespełnienia żadnego z powyższych projekt otrzymuje 0 pkt. 

4. Wzrost zatrudnienia 

Ocenie podlega planowany w wyniku realizacji projektu wzrost zatrudnienia u Wnioskodawcy (w 

przypadku projektów partnerskich liczone łącznie dla wszystkich partnerów). Projekt musi 

wykazać wzrost zatrudnienia netto. Oznacza to, że wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji 

projektu może mieć miejsce wyłącznie w przypadku jednoczesnego utrzymania poziomu 

zatrudnienia wykazanego jako podstawa wyliczenia wzrostu. Wzrost liczony jest na koniec 

realizacji projektu w porównaniu do  ostatniego roku obrotowego przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie. Do zatrudnienia wliczane są wszystkie etaty z wyłączeniem: 

 osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, 

 osób wykonujących pracę nakładczą, 

 uczniów, którzy zawarli z firmą umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania pracy, 

 osób korzystających w trakcie ostatnich 12 miesięcy z bezpłatnych urlopów wychowawczych 

w wymiarze powyżej 3 miesięcy. 

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

 0 pkt – do 1 etatu  

 4 pkt – pow. 1 do 4 etatów  

 5 pkt – pow. 4 do 6 etatów  

 6 pkt – pow. 6 etatów  

Kryterium punktowe – przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 

uzyskania dofinansowania. 

Projekt może otrzymać od 0 do 6 punktów 

(maksymalnie). 



5. 

Wpływ projektu  

na rozwój oferty  

turystycznej 

Kryterium służy preferowaniu przedsięwzięć ze względu na przewidywany wpływ efektów danego 

projektu na rozwój oferty turystycznej w regionie. 

Punkty będą przyznawane za spełnienie następujących warunków: 

1. Wykorzystanie wewnętrznych potencjałów regionu:  

5  pkt – Wnioskodawca w sposób wiarygodny i rzetelny wykazał, że realizacja projektu przyczyni 

się do rozwijania lub dywersyfikacji oferty turystycznej opartej na wykorzystaniu wewnętrznych 

potencjałów regionu, 

0  pkt – w przypadku  stwierdzenia, że projekt nie spełnia powyższego warunku; 

2. Zdolność do funkcjonowania oferty turystycznej w ciągu roku:  

5 pkt – Wnioskodawca w sposób wiarygodny i rzetelny wykazał, że oferta  turystyczna  

udostępniana  w ramach  projektu  będzie  dostępna  dla potencjalnych odbiorców niezależnie od 

warunków pogodowych, przez okres co najmniej 6 miesięcy w ciągu roku,  

0  pkt – w  przypadku  stwierdzenia,  że  projekt  nie  spełnia  powyższego warunku; 

Punkty w ramach kryterium podlegają sumowaniu. 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 

uzyskania dofinansowania. 

 

Za spełnienie tego kryterium projekt może 

otrzymać od 0 do 10 pkt (maksymalnie) 

 

6. Poziom wkładu własnego 

 

Ocenie podlega zadeklarowany przez Wnioskodawcę poziom wkładu własnego wg następującej 

punktacji 

 pow. 0 do 2 pkt proc. powyżej minimalnego poziomu wkładu własnego – 3 pkt 

 pow. 2 do 4 pkt proc. powyżej minimalnego poziomu wkładu własnego – 4 pkt 

 pow. 4 pkt proc.  powyżej minimalnego poziomu wkładu własnego – 5 pkt 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 

uzyskania dofinansowania. 

 

Za spełnienie tego kryterium projekt może 

otrzymać od 0 do 5 pkt (maksymalnie) 

7. 
Gotowość projektu do 

realizacji 

Kryterium punktuje projekty gotowe do realizacji, tj.: 

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) 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 

uzyskania dofinansowania.  

Za spełnienie tego kryterium projekt może 

otrzymać od 0 do 4 punktów (maksymalnie)  

  



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. 

8. 
Poprawa funkcjonowania 

instytucji/infrastruktury. 

W ramach kryterium punktowane są projekty wykazujące się dużą kompleksowością działań, 

przyczyniające się do poprawy funkcjonowania instytucji/infrastruktury. 

 W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

2 pkt – wprowadzone zostaną rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne dotychczas 

nie stosowane w jednostce,  

1 pkt – wprowadzone zostaną rozwiązania poprawiające stan ochrony obiektów kultury np. 

zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe itp. 

0 pkt – realizacja projektu nie wpływa na poprawę funkcjonowania instytucji/infrastruktury. 

Za spełnienie każdego z warunków punkty sumuje się. 

Kryterium punktowe –przyznanie 0 punktów 

nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania. 

Za spełnienie tego kryterium projekt może 

otrzymać od 0 do 3 pkt (maksymalnie) 

 

9. 

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. 

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 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z możliwości 

uzyskania dofinansowania. 

Projekt może otrzymać od 0 do 3 punktów 

(maksymalnie) 

Maksymalna liczba punktów: 60 

 



KRYTERIA MERYTORYCZNE (PREMIUJĄCE) 

Kryteria merytoryczne premiujące mają charakter rozstrzygający, co oznacza, że jeżeli na liście wniosków o dofinansowanie znalazły się projekty, które uzyskały jednakową liczbę punktów 

w ocenie końcowej w ramach kryteriów merytorycznych punktowych i merytorycznych premiujących, o kolejności na liście decyduje wynik uzyskany w ramach kryteriów premiujących. 

LP. NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

1. 

Zgodność projektu z zasadami 

horyzontalnymi wynikającymi z 

RPO WiM 2014-2020 

Preferowane będą projekty spełniające zasady horyzontalne, w szczególności: 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania 

dofinansowania ale ma charakter premiujący 

(przy czym przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania). 

 kryterium wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) 

Kryterium premiuje wykorzystanie systemów 

informatycznych oraz zdolności do 

użytkowania usług telekomunikacyjnych. W 

ramach kryterium można przyznać 

następujące punkty: 

0 pkt – projekt nie wykorzystuje 

nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych (TIK) 

1 pkt – dzięki projektowi przygotowane 

zostaną systemy informatyczne i zwiększy się 

zdolność do ich użytkowania i/lub nastąpi 

wykorzystanie usług telekomunikacyjnych do 

przekazywania i zdalnego przetwarzania 

informacji (np. wykorzystuje technologie ICT 

do celów marketingu terytorialnego lub 

wpisuje się w systemy informacji turystycznej 

innych podmiotów). 

 kryterium komunikacji z interesariuszami 

Kryterium premiuje budowanie dowolnej 

formy komunikacji, kontaktu, wymiany 

informacji między osobami, instytucjami i 

firmami na zasadzie partnerstwa, która 



zapewni ich aktywny udział w przygotowaniu 

projektu oraz branie ich zdania pod uwagę 

podczas podejmowania kluczowych decyzji 

dotyczących projektu. 

W ramach kryterium można przyznać 

następujące punkty: 

0 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli 

dotyczy) nie zapewnili komunikację z 

interesariuszami projektu w powyższy sposób  

1 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli 

dotyczy) zapewnili komunikacji z 

interesariuszami projektu w powyższy sposób 

 efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz stosowanie rozwiązań 

przyjaznych środowisku 

Kryterium premiuje  efektywne i racjonalne 

wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz 

stosowanie rozwiązań przyjaznych 

środowisku. 

W ramach kryterium można przyznać 

następujące punkty: 

0 pkt – w projekcie nie przewidziano działań 

efektywnie i racjonalnie wykorzystujących 

zasoby naturalne i stosujących rozwiązania 

przyjazne środowisku 

1 pkt – w projekcie przewidziano 

nowoczesne, energooszczędne rozwiązania 

techniczne i technologiczne zmniejszające 

koszty eksploatacyjne i wpływ na środowisko, 

w tym wykorzystuje techniki architektury 

bioklimatycznej (np. stosowanie jak najmniej 

energii i niepowodowanie niepotrzebnych 

uszkodzeń środowiska naturalnego, 

minimalizowanie ilość odpadów, 

niestosowanie materiałów z zagrożonych 



gatunków lub obszarów, szczególne 

traktowanie zieleni i życia fauny, 

wykorzystania wód zewnętrznych 

(opadowych, roztopowych), likwidacja źródeł 

hałasu, wibracji). 

- kryterium stosowania klauzul społecznych w zamówieniach.  

Kryterium premiuje założone we wniosku o 

dofinansowanie wykorzystanie przy wyborze 

oferentów – obok jakości i ceny – także 

kryteriów odnoszących się do kwestii 

społecznych ( dopuszczonych przez prawo 

zamówień publicznych).  

W ramach kryterium można przyznać 

następujące punkty:  

0 pkt – w zamówieniach realizowanych/ 

planowanych do realizacji w ramach projektu 

nie wskazano, czy wśród kryteriów wyboru 

oferentów będą kryteria odnoszące się do 

kwestii społecznych  

1 pkt – w zamówieniach realizowanych/ 

planowanych do realizacji w ramach projektu 

zobowiązano się do stosowania kryteriów 

odnoszących się do kwestii społecznych, w 

tym zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnościami 

2. 
Doświadczenie w realizacji 

podobnych projektów 

Weryfikowane będzie doświadczenie Wnioskodawcy i/lub partnerów w realizacji podobnych 

projektów lub przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich od roku 2007. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania 

dofinansowania ale ma charakter premiujący 

(przy czym przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania). 

W ramach kryterium można przyznać 



następujące punkty: 

0 pkt –  Wnioskodawca i partnerzy (jeśli 

dotyczy) nie posiadają doświadczenia w 

realizacji podobnych projektów lub 

przedsięwzięć 

1 pkt – Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli 

dotyczy) zrealizowali (zakończyli i rozliczyli) 

przynajmniej jeden  podobny projekt lub 

przedsięwzięcie współfinansowane ze 

środków europejskich od roku 2007 

3. Komplementarność projektu 

Weryfikowana będzie komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami  już zrealizowanymi, 

w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji i współfinansowanych ze środków zagranicznych i 

polskich m.in. funduszy europejskich, kontraktów wojewódzkich, dotacji celowych itp. od 2007 

roku. Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach i innych formach 

współpracy (na mocy: porozumień, umów, listów intencyjnych), a także projekty kompleksowe (w 

osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze). 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania 

dofinansowania ale ma charakter premiujący 

(przy czym przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania). 

W ramach kryterium można przyznać 

następujące punkty (punkty sumują się do 6 

pkt): 

1 pkt – projekt jest realizowany w 

partnerstwie lub innej formie współpracy 

2 pkt – projekt jest końcowym elementem 

wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej 

infrastrukturze na danym obszarze 

1 pkt – projekt bezpośrednio wykorzystuje 

produkty bądź rezultaty innego projektu 

1 pkt – projekt pełni łącznie z innymi 

projektami tę samą funkcję, dzięki czemu w 

pełni wykorzystywane są możliwości 

istniejącej infrastruktury 



1 pkt – projekt łącznie z innymi projektami 

jest wykorzystywany przez tych samych 

użytkowników 

4. 

Wykorzystanie innych źródeł 

finansowania 

Ocenie będzie podlegać wykorzystanie innych źródeł finansowania działań w projekcie niż wkład 

własny, unijny, kredyty i pożyczki. 

  

Kryterium fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania 

dofinansowania ale ma charakter premiujący 

(przy czym przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania). 

W ramach kryterium można przyznać 

następujące punkty: 

0 pkt – projekt nie wykorzystuje innych 

źródeł finansowania działań w projekcie niż 

wkład własny, unijny, kredyty i pożyczki 

1 pkt – w projekcie wykorzystano inne źródła 

finansowania działań w projekcie niż wkład 

własny, unijny, kredyty i pożyczki 

5. 
Obszary Strategicznej 

Interwencji  

Weryfikowane będzie, czy projekt realizowany jest na obszarze strategicznej interwencji – OSI 

„Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji”  

 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania 

dofinansowania ale ma charakter premiujący 

(przy czym przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania). 

W ramach kryterium można przyznać 

następujące punkty:0 pkt – jeżeli obszar 

realizacji projektu nie znajduje się na terenie 

OSI „Obszary wymagające restrukturyzacji i 

rewitalizacji;2 pkt – jeżeli projekt realizowany 

jest na terenie OSI „Obszary wymagające 

restrukturyzacji i rewitalizacji”. 



6. 
Wpływ na działania 

regionotwórcze 

Kryterium weryfikuje rolę instytucji kultury w działaniach regionotwórczych ukierunkowanych na 

poprawę lub budowę więzi z regionem ludności napływowej słabo utożsamiającej się z 

województwem. 

 

Weryfikacja na podstawie zapisów studium wykonalności /wniosku o dofinansowanie. 

Kryterium fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania 

dofinansowania ale ma charakter premiujący 

(przy czym przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania). 

W ramach kryterium można przyznać 

następujące punkty: 

0 pkt –  instytucja kultury nie prowadzi 

działań regionotwórczych wpływających na 

poprawę lub budowę więzi z regionem 

1 pkt – instytucja kultury prowadzi działania 

regionotwórcze wpływające na poprawę lub 

budowę więzi z regionem 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW = 15 

 

 


