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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, 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 

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. 

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, w marcu 2020 r.5,  

w kwietniu 2020 r.6 oraz w lipcu 2020 r.7” 

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. 
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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. 

6 Uchwała Nr 17/219/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

7 Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej C(2020) 4592 z dnia 03.07.2020 r. zmieniająca 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 30/404/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 lipca 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, 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. W Załączniku 3 do SzOOP Kryteria wyboru wraz z warunkami formalnymi dla działań w ramach osi 

priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji, Warunki formalne oraz kryteria wyboru projektów 

konkursowych w ramach Działania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT 

bis, osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, kryterium merytoryczne punktowe  

pn. „Stopień realizacji wskaźników Strategii rozwoju ośrodka subregionalnego Ełk” o dotychczasowej 

treści: 

 

LP. NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM  OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

1. 

Stopień realizacji 
wskaźników Strategii 
rozwoju ośrodka 
subregionalnego Ełk  

Liczba punktów (P) za to kryterium jest równa: 

a) Dla projektów realizujących łącznie stopień 

realizacji wskaźnika „Otwarta przestrzeń 

utworzona lub zrekultywowana na obszarach 

miejskich” i „Liczba obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach” 

 

gdzie:  

wp – wartość wskaźnik do osiągnięcia w ramach 
projektu  
ws – wartość wskaźnika dla całej strategii ZIT  

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

Liczba punktów za to kryterium jest 

równa: 

 

a) Dla projektów realizujących 

łącznie stopień realizacji 

wskaźnika „Otwarta przestrzeń 

utworzona lub zrekultywowana na 

obszarach miejskich” i „Liczba 

obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach” 
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x – ilość badanych wskaźników  
A – maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach 
tego kryterium  
 
b) Dla stopnia realizacji wskaźnika „Otwarta 

przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na 
obszarach miejskich” 

P= (wp/ws)*A 
 

Gdzie: 

wp – wartość wskaźnika do osiągnięcia w ramach 
projektu  
ws – wartość wskaźnika dla całej strategii ZIT  
A – maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach 
tego kryterium  
c) Dla stopnia realizacji wskaźnika „Liczba obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach” 

P= (wp/ws)*A 
 

Gdzie: 

wp – wartość wskaźnika do osiągnięcia w ramach 
projektu  
ws – wartość wskaźnika dla całej strategii ZIT  
A – maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach 
tego kryterium 

P= 0-4 – 0 pkt 

P= 5-8 – 8 pkt 

P= 9-12 – 16 pkt 

P= 13-16 – 24 pkt 

P= 17 i powyżej – 32 pkt 

 

b) Dla projektów realizujących 
wskaźnik „Otwarta przestrzeń 
utworzona lub zrekultywowana na 
obszarach miejskich” 

P= 0-8 – 0 pkt 

P= 9-16 – 16 pkt 

P= 17-23 – 24 pkt 

P= 24 i powyżej – 32 pkt 

 

c) Dla projektów realizujących 
wskaźnik „Liczba obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach” 

P=0-8 – 0 pkt 

P=9 i powyżej – 32 pkt 

 

Projekt może otrzymać od 0 do 32 pkt 
punktów (maksymalnie). Punkty za 
spełnienie kryterium dot. stopnia 
realizacji poszczególnych wskaźników 
nie sumują się. 

otrzymuje brzmienie: 
 

LP. NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM  OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 

1. 

Stopień realizacji 
wskaźników Strategii 
rozwoju ośrodka 
subregionalnego Ełk  

Liczba punktów (P) za to kryterium jest równa: 

a) Dla projektów realizujących łącznie stopień 

realizacji wskaźnika „Otwarta przestrzeń 

utworzona lub zrekultywowana na obszarach 

miejskich” i „Liczba obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach” 

 

gdzie:  

wp – wartość wskaźnik do osiągnięcia w ramach 
projektu  
ws – wartość wskaźnika dla całej strategii ZIT  
x – ilość badanych wskaźników  
A – maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach 
tego kryterium  

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

Liczba punktów za to kryterium jest 

równa: 

 

a) Dla projektów realizujących 

łącznie stopień realizacji 

wskaźnika „Otwarta przestrzeń 

utworzona lub zrekultywowana na 

obszarach miejskich” i „Liczba 

obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach” 

P= 0-4 – 0 pkt 

P= 5-8 – 8 pkt 
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b) Dla stopnia realizacji wskaźnika „Otwarta 

przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na 
obszarach miejskich” 

P= (wp/ws)*A 
 

Gdzie: 

wp – wartość wskaźnika do osiągnięcia w ramach 
projektu  
ws – wartość wskaźnika dla całej strategii ZIT  
A – maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach 
tego kryterium  
c) Dla stopnia realizacji wskaźnika „Liczba obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach” 

P= (wp/ws)*A 
 

Gdzie: 

wp – wartość wskaźnika do osiągnięcia w ramach 
projektu  
ws – wartość wskaźnika dla całej strategii ZIT  
A – maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach 
tego kryterium 

P= 9-12 – 16 pkt 

P= 13-16 – 24 pkt 

P= 17 i powyżej – 32 pkt 

 

b) Dla projektów realizujących 
wskaźnik „Otwarta przestrzeń 
utworzona lub zrekultywowana na 
obszarach miejskich” 

P= 0-6 – 0 pkt 

P= 7-16 – 16 pkt 

P= 17-23 – 24 pkt 

P= 24 i powyżej – 32 pkt 

 

c) Dla projektów realizujących 
wskaźnik „Liczba obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach” 

P=0-8 – 0 pkt 

P=9 i powyżej – 32 pkt 

 

Projekt może otrzymać od 0 do 32 pkt 
punktów (maksymalnie). Punkty za 
spełnienie kryterium dot. stopnia 
realizacji poszczególnych wskaźników 
nie sumują się. 

 

 


