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WYKAZ ZMIAN  

W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA 

LATA 2014-2020  

 

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym Uchwałą  

Nr 26/402/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 maja 2016 r. z późn. zm. 

wprowadza się następujące zmiany: 

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

1 Status dokumentu zdanie 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. 

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 
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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. 

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

4 Ogólne informacje dot. sposobu finansowania, metody obliczania wkładu Funduszy tiret  

o dotychczasowym brzmieniu: 

„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,” 

III. W rozdziale I. Ogólny opis RPO WiM 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji, punkt 4 Ogólne 

informacje dotyczące sposobu finansowania, metody obliczania wkładu Funduszy, wykres kołowy 

obrazujący szacunkowy podział środków na poszczególne osie priorytetowe RPO WiM 2014-2020  

o dotychczasowej treści: 
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otrzymuje brzmienie: 

 

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

WiM 2014-2020, 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej i krótki opis, pkt 3 Fundusz (nazwa i kwota  

w EUR) o dotychczasowym brzmieniu: 

 

3. Fundusz 
(nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 64 848 510 EUR 

otrzymuje brzmienie: 
 

3. Fundusz 
(nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 95 842 198 EUR 

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

WiM 2014-2020, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, pkt 6 Typy projektów,  

o dotychczasowym brzmieniu: 
 

6. Typy projektów  

Schemat A 

Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego 

obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu 

przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych ((w tym kulturalnych, 

edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych) oraz gospodarczych 

(z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym: 

▪ przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo  

w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz  

z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów 

(wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego); 

▪ zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na 
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otrzymuje brzmienie: 
 

podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych  

i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości 

np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury, sanitariaty – wyłącznie jako 

element uzupełniający, niedominujący w kosztach projektu (ścieżki rowerowe i 

piesze, jako element projektu inwestycyjnego); 

▪ budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru 

rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do 

gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub 

miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów. 

 
Preferowane będą projekty: 

▪ będące kontynuacją lub komplementarne do przedsięwzięć wspartych  

w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013; 

▪ realizowane w partnerstwie; 

▪ zapewniające dodatkowe korzyści z punktu widzenia energooszczędności; 

▪ przygotowywane w oparciu o formułę konkursu architektonicznego, 

architektoniczno-urbanistycznego lub urbanistycznego; 

▪ przyczyniające się do powstawania nowych miejsc pracy; 

▪ wynikające z inicjatywy społeczności lokalnych; 

▪ realizowane na obszarze strategicznej interwencji: OSI Aglomeracja Olsztyna, 

OSI Ośrodki subregionalne, OSI Obszary wymagające restrukturyzacji  

i rewitalizacji. 

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). 

6. Typy projektów  

Schemat A 

Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego 

obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu 

przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych ((w tym kulturalnych, 
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edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych) oraz gospodarczych 

(z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym: 

▪ przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo  

w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz  

z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów 

(wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego); 

▪ zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na 

podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych  

i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości 

np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury, sanitariaty – wyłącznie jako 

element uzupełniający, niedominujący w kosztach projektu (ścieżki rowerowe i 

piesze, jako element projektu inwestycyjnego); 

▪ budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru 

rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do 

gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub 

miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów. 

 
Preferowane będą projekty: 

▪ będące kontynuacją lub komplementarne do przedsięwzięć wspartych  

w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013; 

▪ realizowane w partnerstwie; 

▪ zapewniające dodatkowe korzyści z punktu widzenia energooszczędności; 

▪ przygotowywane w oparciu o formułę konkursu architektonicznego, 

architektoniczno-urbanistycznego lub urbanistycznego; 

▪ przyczyniające się do powstawania nowych miejsc pracy; 

▪ wynikające z inicjatywy społeczności lokalnych; 

▪ realizowane na obszarze strategicznej interwencji: OSI Aglomeracja Olsztyna, 

OSI Ośrodki subregionalne, OSI Obszary wymagające restrukturyzacji  

i rewitalizacji. 

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

WiM 2014-2020, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, pkt 10 Alokacja UE (EUR) 

o dotychczasowym brzmieniu: 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

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

WiM 2014-2020, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, pkt 13 Tryb(y) wyboru projektów 

oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów,  

o dotychczasowym brzmieniu: 
 

projektu). 

Schemat C 

Interwencja obejmie uzgodnione przedsięwzięcie strategiczne polegające na  

przebudowie i rozbudowie hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie, zawarte  

w Miejskim Programie Rewitalizacji Olsztyna, zgodnie z poniższym zakresem 

wsparcia. 

Przedsięwzięcie obejmujące zagospodarowanie zdegradowanego obszaru 

miejskiego w celu przywrócenia lub nadania mu nowych funkcji społecznych ((w tym 

kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych) oraz 

gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym: 

▪ przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejącego obiektu oraz rozbudowa  

i przebudowa obiektu w przypadku projektów strategicznych, wraz  

z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów 

(wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego); 

▪ zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na 

podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych  

i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości 

np. place, skwery, obiekty małej architektury, sanitariaty – wyłącznie jako 

element uzupełniający, niedominujący w kosztach projektu (ścieżki rowerowe i 

piesze, jako element projektu inwestycyjnego); 

▪ budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru 

rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do 

gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub 

miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów. 

10. Alokacja UE (EUR) 

Schemat A – 22 768 138 EUR 

Schemat B – 29 329 474 EUR (kwota zostanie uzupełniona środkami budżetu 

państwa w wysokości 3 258 831 EUR) 

10. Alokacja UE (EUR) 

Schemat A – 27 291 238 EUR 

Schemat B – 29 329 474 EUR (kwota zostanie uzupełniona środkami budżetu 

państwa w wysokości 3 258 831 EUR) 

Schemat C – 26 470 588 EUR (kwota zostanie uzupełniona środkami budżetu 

państwa w wysokości 3 529 412 EUR) 

13. Tryb(y) wyboru 
projektów 
oraz wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialnego 

▪ Schemat A – Tryb konkursowy 

▪ Schemat B:  

− Tryb pozakonkursowy 

− Możliwy tryb konkursowy 
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otrzymuje brzmienie: 

 

 

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

WiM 2014-2020, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, pkt 14 Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów (jeśli dotyczy) o dotychczasowym brzmieniu: 

 

za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów  

▪ Nabór i ocena wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie 

▪ Protesty: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie 

13. Tryb(y) wyboru 
projektów 
oraz wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów  

▪ Schemat A – Tryb konkursowy 

▪ Schemat B:  

− Tryb pozakonkursowy 

− Możliwy tryb konkursowy 

▪ Schemat C – Tryb pozakonkursowy 

▪ Nabór i ocena wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie 

▪ Protesty: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie 

14. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków. 

Ponadto: 

▪ wsparcie otrzymają wyłącznie projekty wynikające z programów rewitalizacji 

(obszary rewitalizowane będą wyznaczane z uwzględnieniem kryteriów 

przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem stopnia nasilenia problemów społecznych na danym obszarze, 

głównie związanych z deprywacją materialną i społeczną mieszkańców danego 

obszaru, wynikającą m.in. ze znacznego oddalenia od rynku pracy czy 

niewystarczającego dostępu do dobrej jakości niedrogich usług publicznych); 

programy rewitalizacji muszą znajdować się w Wykazie pozytywnie 

zweryfikowanych programów rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję 

Zarządzającą RPO WiM; 

▪ uzyskanie dofinansowania w ramach działania 8.1 uwarunkowane jest złożeniem 

przez Wnioskodawcę oświadczenia o złożeniu wniosku o dofinansowanie  

z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020 dla projektu/projektów komplementarnych 

do realizowanego przez Wnioskodawcę, które zostały uzgodnione w programie 

rewitalizacji (lub zawarciem porozumienia z innym podmiotem, który zobowiąże 

się do zrealizowania projektu finansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-

2020) lub złożeniem oświadczenia o projekcie/projektach społecznych (bez 

wsparcia EFS w ramach RPO WiM 2014-2020; wówczas cele realizacji takiego 

projektu muszą być spójne z celami EFS, a także Lokalnych Programów 

Rewitalizacji i z nich wynikać), komplementarnych do realizowanego przez 

Wnioskodawcę, które zostały uzgodnione w programie rewitalizacji oraz które 

zostaną zrealizowane, są realizowane lub zostały zrealizowane przez niego lub 

na zasadzie porozumienia przez inne podmioty. Brak realizacji powyższych 

wymogów oznaczać będzie brak możliwości dofinansowania projektu w ramach 

działania 8.1 lub, jeśli takie dofinansowanie zostało przyznane – konieczność 

jego zwrotu. Konieczność zwrotu dofinansowania w ramach działania 8.1 
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otrzymuje brzmienie: 

 

dotyczy również przypadków, gdy złożony zostanie wniosek o dofinansowanie w 

ramach EFS, ale projekt nie uzyska dofinansowania lub nie zostanie 

zrealizowany oraz, gdy projekt społeczny (realizowany bez wsparcia EFS w 

ramach RPO WiM 2014-2020) nie zostanie zrealizowany; 

▪ co najmniej jeden projekt społeczny (finansowany z EFS w ramach RPO WiM 

2014-2020 lub realizowany bez wsparcia EFS w ramach RPO WiM 2014-2020) 

musi pozostawać w ścisłym powiązaniu z projektem finansowanym z EFRR w 

ramach RPO WiM 2014-2020, o którym mowa w punkcie 6 (typy projektów); 

▪ wyklucza się budowę obiektów – z wyłączeniem (w wyjątkowo w uzasadnionych 

wypadkach) odtwarzania historycznej zabudowy. Dopuszcza się również prace 

związane ze zmianą konstrukcji dachu budynku z założeniem, że wydatki 

poniesione na adaptację powierzchni powstałych w wyniku nadbudowy budynku 

stanowić będą koszt niekwalifikowalny; 

▪ w przypadku wprowadzania funkcji kulturalnych maksymalny kwota wydatków 

kwalifikowalnych projektu ubiegającego się o dofinansowanie nie może 

przekroczyć 2 mln EUR; 

▪ wszystkie planowane przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność 

dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

▪ typy projektów zaplanowane do realizacji na ściśle określonym obszarze  

w formule ZIT” bis tożsame z typami projektów w ramach Działania 8.2 i 8.3 

zostaną wyłączone z możliwości ubiegania się o środki w Działaniu 8.1 w trybie 

konkursowym; 

▪ z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach 

Schematu A wyłączone są jednostki samorządu terytorialnego, dla których 

zostały uzgodnione z Instytucją Zarządzającą RPO WiM projekty wchodzące  

w skład zintegrowanych przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie 

rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego; 

▪ w przypadku trybu konkursowego, dedykowanego projektom umieszczonym na 

liście rezerwowej Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zakres i wartość dofinansowania 

proponowanego projektu musi odpowiadać zakresowi i wartości dofinansowania 

wskazanym w opisie projektu znajdującego się na liście rezerwowej 

14. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków. 

Ponadto: 

▪ wsparcie otrzymają wyłącznie projekty wynikające z programów rewitalizacji 

(obszary rewitalizowane będą wyznaczane z uwzględnieniem kryteriów 

przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem stopnia nasilenia problemów społecznych na danym obszarze, 

głównie związanych z deprywacją materialną i społeczną mieszkańców danego 

obszaru, wynikającą m.in. ze znacznego oddalenia od rynku pracy czy 

niewystarczającego dostępu do dobrej jakości niedrogich usług publicznych); 

programy rewitalizacji muszą znajdować się w Wykazie pozytywnie 

zweryfikowanych programów rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję 

Zarządzającą RPO WiM; 

▪ uzyskanie dofinansowania w ramach działania 8.1 uwarunkowane jest złożeniem 
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przez Wnioskodawcę oświadczenia o złożeniu wniosku o dofinansowanie  

z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020 dla projektu/projektów komplementarnych 

do realizowanego przez Wnioskodawcę, które zostały uzgodnione w programie 

rewitalizacji (lub zawarciem porozumienia z innym podmiotem, który zobowiąże 

się do zrealizowania projektu finansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-

2020) lub złożeniem oświadczenia o projekcie/projektach społecznych (bez 

wsparcia EFS w ramach RPO WiM 2014-2020; wówczas cele realizacji takiego 

projektu muszą być spójne z celami EFS, a także Lokalnych Programów 

Rewitalizacji i z nich wynikać), komplementarnych do realizowanego przez 

Wnioskodawcę, które zostały uzgodnione w programie rewitalizacji oraz które 

zostaną zrealizowane, są realizowane lub zostały zrealizowane przez niego lub 

na zasadzie porozumienia przez inne podmioty. Brak realizacji powyższych 

wymogów oznaczać będzie brak możliwości dofinansowania projektu w ramach 

działania 8.1 lub, jeśli takie dofinansowanie zostało przyznane – konieczność 

jego zwrotu. Konieczność zwrotu dofinansowania w ramach działania 8.1 

dotyczy również przypadków, gdy złożony zostanie wniosek o dofinansowanie w 

ramach EFS, ale projekt nie uzyska dofinansowania lub nie zostanie 

zrealizowany oraz, gdy projekt społeczny (realizowany bez wsparcia EFS w 

ramach RPO WiM 2014-2020) nie zostanie zrealizowany; 

▪ co najmniej jeden projekt społeczny (finansowany z EFS w ramach RPO WiM 

2014-2020 lub realizowany bez wsparcia EFS w ramach RPO WiM 2014-2020) 

musi pozostawać w ścisłym powiązaniu z projektem finansowanym z EFRR w 

ramach RPO WiM 2014-2020, o którym mowa w punkcie 6 (typy projektów); 

▪ wyklucza się budowę obiektów – z wyłączeniem (w wyjątkowo w uzasadnionych 

wypadkach) odtwarzania historycznej zabudowy oraz rozbudowy i przebudowy 

obiektów w przypadku projektów strategicznych. Dopuszcza się również prace 

związane ze zmianą konstrukcji dachu budynku z założeniem, że wydatki 

poniesione na adaptację powierzchni powstałych w wyniku nadbudowy budynku 

stanowić będą koszt niekwalifikowalny; 

▪ w przypadku wprowadzania funkcji kulturalnych maksymalny kwota wydatków 

kwalifikowalnych projektu ubiegającego się o dofinansowanie nie może 

przekroczyć 2 mln EUR; 

▪ wszystkie planowane przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność 

dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

▪ typy projektów zaplanowane do realizacji na ściśle określonym obszarze  

w formule ZIT” bis tożsame z typami projektów w ramach Działania 8.2 i 8.3 

zostaną wyłączone z możliwości ubiegania się o środki w Działaniu 8.1 w trybie 

konkursowym; 

▪ z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach 

Schematu A wyłączone są jednostki samorządu terytorialnego, dla których 

zostały uzgodnione z Instytucją Zarządzającą RPO WiM projekty wchodzące  

w skład zintegrowanych przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie 

rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego; 

▪ w przypadku trybu konkursowego, dedykowanego projektom umieszczonym na 

liście rezerwowej Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zakres i wartość dofinansowania 

proponowanego projektu musi odpowiadać zakresowi i wartości dofinansowania 

wskazanym w opisie projektu znajdującego się na liście rezerwowej; 

▪ w przypadku, gdy projekt obejmuje budowę lub przebudowę dróg stanowiących 

drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego przyczyniającą się do 
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IX. W rozdziale II. Opis poszczególnych działań osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji RPO 

WiM 2014-2020, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, pkt 19 Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna))  

o dotychczasowym brzmieniu: 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub 

miejskich obszarów funkcjonalnych konieczne jest spełnianie wymogu w 

zakresie nośności, tzn. dostosowania drogi do ruchu pojazdów o dopuszczalnym 

nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. Realizacja inwestycji drogowej, po 

jej zakończeniu, musi umożliwiać ruch pojazdów spełniających wymogi 

dyrektywy Rady 96/53/EC z dnia 25 lipca 1996 r. (zmienioną dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 z dnia  29 kwietnia 2015 r.), 

niezależnie od kategorii drogi. Przy czym wymóg przystosowania dróg do 

nośności wynoszącej 11,5 t na oś nie ma zastosowania do dróg, dla których 

nakładane są lokalne ograniczenia na maksymalne dopuszczalne wymiary i/lub 

ciężary pojazdów, które mogą być używane, w przypadku gdy infrastruktura nie 

jest przystosowana do długich i ciężkich pojazdów, w określonych obszarach lub 

na określonych drogach, takich jak centra miast. 

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 dnia 17 czerwca 2014 r. 

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; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.  

w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020; 
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X. W rozdziale II. Opis poszczególnych działań osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji RPO 

WiM 2014-2020, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, pkt 20 Maksymalny  

% poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (jeśli dotyczy)  

o dotychczasowym brzmieniu: 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

 
 

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 dnia 17 czerwca 2014 r. 

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; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.  

w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę 

sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną 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). 

W przypadku pomocy de minimis maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% 

wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.  

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny 

poziom dofinansowania wynosi 50% wydatków kwalifikowanych na poziomie 

projektu. 

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). 

W przypadku pomocy de minimis maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% 

wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.  

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

WiM 2014-2020, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, pkt 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) o dotychczasowym brzmieniu: 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

 

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

WiM 2014-2020, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, pkt 22 Minimalny wkład własny 

beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych o dotychczasowym brzmieniu: 

 

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). 

W przypadku pomocy de minimis maksymalny całkowity udział środków EFRR 

wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.  

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny 

poziom dofinansowania całkowitego wynosi 50% wydatków kwalifikowanych na 

poziomie projektu. 

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). 

W przypadku pomocy de minimis maksymalny całkowity udział środków EFRR 

wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.  

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. 

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. 

W przypadku pomocy de minimis minimalny wkład własny, jaki Beneficjent 

zobowiązany jest zabezpieczyć, wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych 

na poziomie 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 wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych na 

poziomie projektu. 
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otrzymuje brzmienie: 

 

 

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

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

bis, w pkt 14. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy), po zdaniu: 

„wszystkie planowane przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury  

i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych;” 

dodaje się zdanie:  

„w przypadku, gdy projekt obejmuje budowę lub przebudowę dróg stanowiących drogę wewnętrzną 

obszaru rewitalizowanego przyczyniającą się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji 

obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych konieczne jest spełnianie wymogu  

w zakresie nośności, tzn. dostosowania drogi do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku 

pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. Realizacja inwestycji drogowej, po jej zakończeniu, musi 

umożliwiać ruch pojazdów spełniających wymogi dyrektywy Rady 96/53/EC z dnia 25 lipca 1996 r. 

(zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 z dnia  29 kwietnia 2015 r.), 

niezależnie od kategorii drogi. Przy czym wymóg przystosowania dróg do nośności wynoszącej 11,5 t 

na oś nie ma zastosowania do dróg, dla których nakładane są lokalne ograniczenia na maksymalne 

dopuszczalne wymiary i/lub ciężary pojazdów, które mogą być używane, w przypadku gdy 

infrastruktura nie jest przystosowana do długich i ciężkich pojazdów, w określonych obszarach lub na 

określonych drogach, takich jak centra miast.” 

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

WiM 2014-2020, opisie Działania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis, 

w pkt 14. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy), po zdaniu: 

„wszystkie planowane przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury  

i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych;” 

dodaje się zdanie:  

„w przypadku, gdy projekt obejmuje budowę lub przebudowę dróg stanowiących drogę wewnętrzną 

obszaru rewitalizowanego przyczyniającą się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji 

obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych konieczne jest spełnianie wymogu  

w zakresie nośności, tzn. dostosowania drogi do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku 

pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. Realizacja inwestycji drogowej, po jej zakończeniu, musi 

umożliwiać ruch pojazdów spełniających wymogi dyrektywy Rady 96/53/EC z dnia 25 lipca 1996 r. 

(zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 z dnia  29 kwietnia 2015 r.), 

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. 

W przypadku pomocy de minimis minimalny wkład własny, jaki Beneficjent 

zobowiązany jest zabezpieczyć, wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych 

na poziomie 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. 



 

  14 

niezależnie od kategorii drogi. Przy czym wymóg przystosowania dróg do nośności wynoszącej 11,5 t 

na oś nie ma zastosowania do dróg, dla których nakładane są lokalne ograniczenia na maksymalne 

dopuszczalne wymiary i/lub ciężary pojazdów, które mogą być używane, w przypadku gdy 

infrastruktura nie jest przystosowana do długich i ciężkich pojazdów, w określonych obszarach lub na 

określonych drogach, takich jak centra miast.” 

XV. W rozdziale III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) o dotychczasowym 

brzmieniu:
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otrzymuje brzmienie: 
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XVI. W rozdziale IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji (jeśli dotyczy), pkt 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 1. Inteligentna 
gospodarka Warmii i 
Mazur  

Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne EFRR 2 500 000 
Kryteria 
wyboru 

projektów 

Oś 2. Kadry dla 
gospodarki 

Działanie 2.1 Zapewnienie równego 

dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej 
 

Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów  
 

Poddziałanie 2.3.1 Rozwój kompetencji i 

umiejętności osób dorosłych z grup 

defaworyzowanych 
 

Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i 

umiejętności zawodowych osób dorosłych 
 

Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i 

szkolenia zawodowego 

EFS 8 000 000 
Wskazanie 

komplemen-
tarności 

Oś 4. Efektywność 
energetyczna  

Działanie 4.3 Kompleksowa 

modernizacja energetyczna budynków EFRR 17 000 000 

Kryteria 
wyboru 

projektów/ 
Wydzielenie 
alokacji na 

projekty 
rewitalizacyjne 

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 

Oś 8. Obszary 
wymagające rewitalizacji 

Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów 

miejskich  
EFRR 52 097 612 

Działanie 
dedykowane 
rewitalizacji 

Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego 

obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis EFRR 9 630 898 
Działanie 

dedykowane 
rewitalizacji 

Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego 

obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis EFRR 3 120 000 
Działanie 

dedykowane 
rewitalizacji 

Oś 10. Regionalny rynek 
pracy 

Działanie 10.2 Aktywizacja zawodowa 

osób pozostających bez zatrudnienia – 

projekty konkursowe  

EFS 2 000 000 
Kryteria 
wyboru 

projektów 
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otrzymuje brzmienie: 

 

Oś priorytetowa 
Działanie/ 

poddziałanie 
Fundusz 

Indykatywna 
alokacja UE 

(EUR) 

Metoda 
preferencji 

Oś 1. Inteligentna 
gospodarka Warmii i 
Mazur  

Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne EFRR 2 500 000 
Kryteria 
wyboru 

projektów 

Oś 2. Kadry dla 
gospodarki 

Działanie 2.1 Zapewnienie równego 

dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej 
 

Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów  
 

Poddziałanie 2.3.1 Rozwój kompetencji i 

umiejętności osób dorosłych z grup 

defaworyzowanych 
 

Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i 

umiejętności zawodowych osób dorosłych 
 

Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i 

szkolenia zawodowego 

EFS 8 000 000 
Wskazanie 

komplemen-
tarności 

Oś 4. Efektywność 
energetyczna  

Działanie 4.3 Kompleksowa 

modernizacja energetyczna budynków EFRR 17 000 000 

Kryteria 
wyboru 

projektów/ 
Wydzielenie 
alokacji na 

projekty 
rewitalizacyjne 

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 

Oś 11. Włączenie 
społeczne  

Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z 

myślą o promowaniu równych szans oraz 

aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 

szans na zatrudnienie 

EFS 12 000 000 

Konkurs 
dedykowany/ 
Wydzielenie 
alokacji na 
projekty o 

charakterze 
rewitalizacyjny

m 

Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do 

przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych 

świadczonych w interesie ogólnym 

EFS 2 500 000 

Konkurs 
dedykowany/ 
Wydzielenie 
alokacji na 
projekty o 

charakterze 
rewitalizacyjny

m 

SUMA 134 848 510  
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Oś 8. Obszary 
wymagające rewitalizacji 

Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów 

miejskich  
EFRR 83 091 300 

Działanie 
dedykowane 
rewitalizacji 

Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego 

obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis EFRR 9 630 898 
Działanie 

dedykowane 
rewitalizacji 

Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego 

obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis EFRR 3 120 000 
Działanie 

dedykowane 
rewitalizacji 

Oś 10. Regionalny rynek 
pracy 

Działanie 10.2 Aktywizacja zawodowa 

osób pozostających bez zatrudnienia – 

projekty konkursowe  

EFS 2 000 000 
Kryteria 
wyboru 

projektów 

Oś 11. Włączenie 
społeczne  

Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z 

myślą o promowaniu równych szans oraz 

aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 

szans na zatrudnienie 

EFS 12 000 000 

Konkurs 
dedykowany/ 
Wydzielenie 
alokacji na 
projekty o 

charakterze 
rewitalizacyjny

m 

Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do 

przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych 

świadczonych w interesie ogólnym 

EFS 2 500 000 

Konkurs 
dedykowany/ 
Wydzielenie 
alokacji na 
projekty o 

charakterze 
rewitalizacyjny

m 

SUMA 165  842 198  

 

XVII. W rozdziale VI. Załączniki, Załącznik nr 2 Tabela wskaźników produktu dla osi priorytetowej Obszary 

wymagające rewitalizacji o dotychczasowym brzmieniu: 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU  

Nazwa osi priorytetowej Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Obszary wymagające rewitalizacji  

Działanie nr 8.1 Rewitalizacja obszarów 
miejskich 

Otwarta przestrzeń utworzona lub 
rekultywowana na obszarach miejskich  

m2 
region 
słabiej 

rozwinięty 
Nd.   211 000 SL 2014 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach 

szt. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
7* 31 SL 2014 

Działanie nr 8.2 Rewitalizacja miejskiego 
obszaru funkcjonalnego Elbląga 
 – ZIT bis 

Otwarta przestrzeń utworzona lub 

rekultywowana na obszarach miejskich 
m2 

region 

słabiej 

rozwinięty 

Nd. 90 000 SL 2014 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach 

szt. 

region 

słabiej 

rozwinięty 

7* 6 SL 2014 

Działanie nr 8.3 Rewitalizacja miejskiego 

obszaru funkcjonalnego Ełku 

 – ZIT bis 

Otwarta przestrzeń utworzona lub 

rekultywowana na obszarach miejskich  
m2 

region 
słabiej 

rozwinięty 
Nd. 19 000 SL 2014 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach 

szt. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
7* 3 SL 2014 

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

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU  

Nazwa osi priorytetowej Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Obszary wymagające rewitalizacji  

Działanie nr 8.1 Rewitalizacja obszarów 
miejskich 

Otwarta przestrzeń utworzona lub 
rekultywowana na obszarach miejskich  

m2 
region 
słabiej 

rozwinięty 
Nd.  463 000 SL 2014 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach 

szt. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
7* 32 SL 2014 

Działanie nr 8.2 Rewitalizacja miejskiego 
obszaru funkcjonalnego Elbląga 
 – ZIT bis 

Otwarta przestrzeń utworzona lub 

rekultywowana na obszarach miejskich 
m2 

region 

słabiej 

rozwinięty 

Nd. 90 000 SL 2014 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach 

szt. 

region 

słabiej 

rozwinięty 

7* 6 SL 2014 

Działanie nr 8.3 Rewitalizacja miejskiego 

obszaru funkcjonalnego Ełku 

 – ZIT bis 

Otwarta przestrzeń utworzona lub 

rekultywowana na obszarach miejskich  
m2 

region 
słabiej 

rozwinięty 
Nd. 19 000 SL 2014 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach 

szt. 
region 
słabiej 

rozwinięty 
7* 3 SL 2014 

 
* Wartość pośrednia (2018) dotyczy całej VIII osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 „Obszary wymagające rewitalizacji” 
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XVIII. W Załączniku nr 3 do SzOOP Kryteria wyboru wraz z warunkami formalnymi dla działań w ramach osi priorytetowej Obszary wymagające 

rewitalizacji dodaje się Warunki formalne oraz kryteria wyboru projektu pozakonkursowego w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów 

miejskich (Schemat C), osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020: 

 

WARUNKI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

W trybie pozakonkursowym instytucja może określić tryb uzupełnienia wniosku o dofinansowanie. W przypadku braku uzupełnienia wniosku lub niezłożenia 
wymaganych wyjaśnień projekt nie zostaje dopuszczony do oceny lub dalszej oceny. 

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 naboru 

Warunek formalny zerojedynkowy. 

Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

2. 
Forma złożenia wniosku 
i załączników 

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

Warunek formalny zerojedynkowy. 

Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu  
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

3. 
Termin złożenia wniosku 
i załączników  

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

Warunek formalny zerojedynkowy. 

Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
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KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. 

Projekt znajduje się w Wykazie 
projektów zidentyfikowanych przez 
właściwą instytucję w ramach trybu 
pozakonkursowego stanowiącym 
załącznik do SZOOP 

Weryfikowane będzie czy dany projekt znajduje się w załączniku do SZOOP. 

Kryterium obligatoryjne.  

Kryterium zerojedynkowe.  

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im 

wartości logicznych „tak” lub „nie”.  

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 

dofinansowania.  

2. 

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”. 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w 
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

3. 

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 

Kryterium obligatoryjne. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 
im wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w 
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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. 

części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

4. 
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” albo stwierdzeniu, 
że kryterium nie dotyczy danego projektu. 

 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w 
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

 

Kryterium powinno być spełnione na moment oceny 
kryteriów formalnych. 

5. 
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 

Kryterium obligatoryjne. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 
im wartości logicznych „tak” lub „nie”, albo stwierdzeniu, 
że kryterium nie dotyczy danego projektu. 

 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w 
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE)* 

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. 

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. Zgodność projektu z zasadą Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał Kryterium obligatoryjne. 

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. 

6. 
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”. 

 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w 
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

7. 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” lub „nie”. 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w 
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 
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równości szans kobiet i mężczyzn 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 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. 

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 

Kryterium obligatoryjne. 

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. 
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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: 

1) 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 

2) czy projekt odnosi się i określa zdolności do reagowania i adaptacji do 
zmian klimatu (w szczególności w obszarze zagrożenia powodziowego) 

Neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną powinien być 
wyczerpująco wykazany przez wnioskodawcę. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium lub 
neutralny wpływ projektu na zasadę jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełnienia kryterium 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. 

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. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w 
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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. 

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. 

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. 

− 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). 

− 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. 

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. 

* Projekty niespełniające kryteriów merytorycznych ogólnych i kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych są odrzucane i nie podlegają dalszej ocenie. 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE (OBLIGATORYJNE)* 

Lp. NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

1. 
Poprawność programu rewitalizacji 

 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy program rewitalizacji, z 
którego wynika zgłoszony projekt, znajduje się Wykazie pozytywne 
zweryfikowanych programów rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję 
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 konkursu. 

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 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. 
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2. 
Komplementarność z projektami 
społecznymi 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy wnioskodawca złożył lub 
zaplanował złożenie wniosku o dofinansowanie z EFS lub 
realizuje/zrealizował lub zaplanował zrealizowanie przez niego lub na 
zasadzie porozumienia przez inne podmioty projektu społecznego z EFS 
lub projektu społecznego realizowanego bez wsparcia EFS lecz zgodnego z 
jego celami (tzn. z celami tematycznymi nr 8-10, określonymi w 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, tj. 
promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 
mobilności pracowników; promowanie włączenia społecznego, walka z 
ubóstwem i wszelką dyskryminacją; inwestowanie w kształcenie, 
szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i 
uczenia się przez całe życie). Projekt społeczny powinien wynikać ze 
zweryfikowanego i znajdującego się w Wykazie pozytywnie 
zweryfikowanych programów rewitalizacji (prowadzonym przez Instytucję 
Zarządzającą RPO WiM) programu rewitalizacji, lub 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 w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020. 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o dołączone do wniosku 
oświadczenie wnioskodawcy. 

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 (PUNKTOWE) 

(wymagane minimum 50%) 

LP. NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM  OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

1. 
Wpływ projektu na rozwój 
społeczno-gospodarczy obszaru 
objętego projektem 

W ramach kryterium weryfikowany będzie wpływ efektów 
realizacji projektu na rozwój obszaru objętego projektem, w 
szczególności na realizację programu rewitalizacji oraz celów 
Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego do roku 2025, tworzenie warunków 
do rozwoju gospodarczego obszaru, a także wzmacnianie 
spójności wewnętrznej obszaru, zwiększanie dostępności do 
usług publicznych. Ocenie w ramach kryterium podlegać 
będzie bilans zysków i strat społecznych i gospodarczych, 
z uwzględnieniem specyfiki obszaru wsparcia. 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje 
z możliwości uzyskania dofinansowania. 

Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od 0 do 2 pkt 
(maksymalnie). 

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

1 pkt –  dzięki realizacji projektu nawiązana zostanie współpraca z 
organizacją pozarządową lub innym podmiotem 
wspierającym rozwój gospodarczy lub turystyczny regionu 

1 pkt –  w wyniku realizacji projektu wprowadzony zostanie 



 

  30 

Ocena w ramach kryterium obejmować będzie w szczególności 
takie czynniki jak:  

− Wpływ projektu na tworzenie warunków do rozwoju 
gospodarczego obszaru objętego projektem; 

− Wpływ projektu na wzmocnienie spójności wewnętrznej 
obszaru, w tym zwiększenie dostępności do usług 
publicznych 

wolontariat we wspartych obiektach  

Punkty w ramach kryterium podlegają sumowaniu. 

2. 
Wpływ projektu na rozwiązywanie 
głównych problemów społecznych 

W ramach kryterium premiowany będzie projekt 
kompleksowy, przyczyniający się do rozwiązania kluczowych 
problemów społecznych na danym obszarze.  

Ocena w ramach kryterium obejmować będzie w szczególności 
zaplanowanie w projekcie działań dotyczących zwiększenia 
dostępności rynku pracy, usług społecznych, kulturalnych oraz 
ograniczenia problemów społecznych. 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania. 

Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od 0 do 12 
pkt (maksymalnie).  

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

2 pkt – projekt przyczynia się do zwiększenia fizycznej 
dostępności rynku pracy, tj. projekt zwiększa dostępności 
do rynku pracy poprzez działania infrastrukturalne np. 
budowę drogi. Ocenie nie podlega bezpośrednie 
oddziaływania na zmniejszanie bezrobocia poprzez 
tworzenie nowych miejsc pracy 

2 pkt – projekt przyczynia się do ograniczenia problemów 
społecznych (patologii). Punktowane będą m.in. działania 
sprzyjające możliwości uzyskania pracy lub zajęcia przez 
osoby borykające się z problemami społecznymi oraz 
działania infrastrukturalne sprzyjające eliminacji miejsc 
szerzenia się patologii 

2 pkt – projekt przyczynia się do zwiększenia dostępu do dobrej 
jakości niedrogich usług społecznych. Punktowane będzie 
przygotowanie infrastruktury, w której usługi społeczne 
będą mogły być prowadzone (np. usługi edukacyjne, 
opiekuńczo-wychowawcze, rekreacyjne). 

Punktowane będzie także zwiększenie fizycznej 
dostępności do wyżej wymienionych usług np. poprzez 
modernizację dróg, przejść, chodników, obiektów 

2 pkt – projekt przyczynia się do zwiększenia dostępu do dobrej 
jakości niedrogich usług kulturalnych. Punktowane będzie 
przygotowanie infrastruktury, w której usługi kulturalne 
będą prowadzone, m.in. związanych z zachowaniem 



 

  31 

dziedzictwa kulturalnego oraz substancji przemysłowej 
oraz dostosowanie jej do realizacji inicjatyw publicznych. 

Punktowane będzie także zwiększenie fizycznej 
dostępności do wyżej wymienionych usług np. poprzez 
modernizację dróg, przejść, chodników, obiektów 

2 pkt – projekt przyczynia się do redukcji przestępczości. 
Punktowane będą działania związane np. z 
zainstalowaniem oświetlenia, monitoringu, likwidacją 
miejsc mało i słabo widocznych 

2 pkt –  projekt przyczynia się do poprawy jakości życia 
mieszkańców oraz wzmocnienia więzi społecznych 
mieszkańców obszaru. Punktowane będą działania 
związane z poprawą efektywności energetycznej 
budynków, poprawa stanu środowiska naturalnego, 
wyglądu i funkcjonalności układu przestrzennego, 
zagospodarowania terenów wokół rewitalizowanych 
obiektów, działania przygotowujące infrastrukturę do 
prowadzenia klubów, miejsc spotkań dla mieszkańców 
obszaru. 

Punkty w ramach kryterium podlegają sumowaniu. 

3. 
Wpływ projektu na zachowanie 
zasad polityki przestrzennej 

W ramach kryterium weryfikowane będzie zachowanie zasad 
polityki przestrzennej podczas realizacji projektu.  

Ocena w ramach kryterium obejmować będzie działania na 
rzecz wykorzystania istniejącej zabudowy, zapobiegania 
rozpraszaniu zabudowy i pogłębianiu chaosu przestrzennego, 
kształtowania przestrzeni w sposób przyjazny dla 
mieszkańców, a także dbałości o estetykę przedsięwzięć.  

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania. 

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

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

2 pkt – projekt wykorzystuje tereny ponownie i wypełnia 
istniejącą zabudowę zamiast zagospodarowywać tereny 
niezabudowane (projekt obejmuje działania brown-field, a 
nie green-field) 

1 pkt – projekt zakłada kształtowanie w maksymalnym możliwym 
zakresie przestrzeni publicznych przyjaznych dla 
mieszkańców i sprzyjających zachowaniom 
niskoemisyjnym 

1 pkt – projekt zakłada dbałość o estetykę poszczególnych 
przedsięwzięć i ich dopasowanie do otoczenia z 
poszanowaniem kontekstu przyrodniczego, kulturowego i 
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społecznego 

Punkty w ramach kryterium podlegają sumowaniu. 

4. Gotowość projektu do realizacji 
W ramach kryterium weryfikowany będzie poziom 
przygotowania projektu do realizacji. Kryterium punktuje 
projekty w większym stopniu przygotowane do realizacji. 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania.  

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

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 

3 pkt – gdy projekt ma ogłoszone postępowania przetargowe / 
upublicznione zaproszenie do składania ofert (w trybie 
konkurencyjnym). Punkty są przyznawane o ile wnioskodawca 
ogłosił postępowanie przetargowe/upublicznił zaproszenie do 
składania ofert (w trybie konkurencyjnym) na cały zakres rzeczowy 
określony we wniosku przed zakończeniem weryfikacji warunków 
formalnych. Ocena dokonywana jest na podstawie danych 
zawartych we wniosku 

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 

0 pkt – gdy brak gotowości 

Punkty w ramach kryterium nie sumują się. 

5. 

Zgodność projektu z kierunkami 
działań wynikającymi ze Strategii 
rozwoju społeczno-gospodarczego 
województwa warmińsko-
mazurskiego do roku 2025 

Ocenie podlega opisana przez Wnioskodawcę we wniosku o 
dofinansowanie zgodność projektu z kierunkami działań 
wynikającymi ze Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 
województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. 

w ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania. 

Projekt może otrzymać od 0 do 3 punktów (maksymalnie) 
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- 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 

   Maksymalna liczba punktów: 25 pkt 

 

XIX. Załącznik 4 do SZOOP Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM, uzupełnia się o informacje na temat następującego projektu: 
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Otwarta przestrzeń 
utworzona lub 
rekultywowana na 
obszarach miejskich  

30 100 m2 

III kw. 2020 I kw. 2021 III kw. 2023 
Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach  

1 szt. 

 

 
 

 


