W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 stanowiącym załącznik do
uchwały nr 42/462/15/V z dnia 19 sierpnia 2015 r. i zmienionym uchwałą nr 66/765/15/V z dnia 11 grudnia
2015 r., uchwałą nr 70/828/15/V z dnia 29 grudnia 2015 r., uchwałą nr 6/39/16/V z dnia 29 stycznia 2016 r.,
uchwałą nr 12/177/16/V z dnia 25 lutego 2016 r., uchwałą nr 26/401/16/V z dnia 5 maja 2016 r., uchwałą nr
50/833/16/V z dnia 13 września 2016 r., uchwałą nr 56/930/16/V z dnia 18 października 2016 r., uchwałą
nr 62/1055/16/V z dnia 28 listopada 2016 r., uchwałą nr 2/6/17/V z dnia 10 stycznia 2017 r. oraz uchwałą
nr 5/35/17/V z dnia 23 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W Załączniku 3 – Kryteria wyboru wraz z wymogami formalnymi, kryterium merytoryczne punktowe nr
1. Stopień realizacji wskaźników Strategii rozwoju ośrodka subregionalnego Ełk o dotychczasowej
treści:
LP.

NAZWA
KRYTERIUM

DEFINICJA KRYTERIUM

OPIS ZNACZENIA
KRYTERIUM

Liczba punktów (P) za to kryterium jest
równa:

1.

Stopień
realizacji
wskaźników
Strategii rozwoju
ośrodka
subregionalnego
Ełk

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

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

1

Projekt może otrzymać od 0 do
16 pkt punktów

otrzymuje brzmienie:
NAZWA
KRYTERIUM

LP.

OPIS ZNACZENIA
KRYTERIUM

DEFINICJA KRYTERIUM

Liczba punktów (P) za to kryterium jest
równa:

gdzie:
Stopień
realizacji
wskaźników
Strategii rozwoju
ośrodka
subregionalnego
Ełk

1.

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.
Projekt może otrzymać od 0 do
16 pkt punktów

Liczba punktów za to kryterium jest
równa:
P = od 0 do 0,9 – 0 pkt
P = od 1 do 2 – 6 pkt
P = od 2,1 do 4 – 12 pkt
P = 4,1 i powyżej – 16 pkt

2. W rozdziałach:


I Ogólny opis RPO WiM 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji,



V Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji RPO WiM 2014-2020,



VII Inne – Słownik terminologiczny,

usuwa się publikatory wszystkich krajowych ustaw, wytycznych i rozporządzeń oraz terminy
obowiązywania krajowych wytycznych horyzontalnych.
3. W Rozdziale VII Inne – Słownik terminologiczny definicja budowli o dotychczasowej treści:
Pojęcie

Definicja

Źródło

budowla

Należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
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ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków,
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne
pod względem technicznym części przedmiotów składających się na
całość użytkową.

otrzymuje brzmienie:
Pojęcie

Definicja

Źródło

budowla

Należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe,
lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale
związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych
(kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne
pod względem technicznym części przedmiotów składających się na
całość użytkową.
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