WYKAZ ZMIAN
W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ KULTURA I DZIEDZICTWO

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020
(zatwierdzonym Uchwałą nr 7/64/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 stycznia 2017 r.)

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym Uchwałą nr 6/43/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 stycznia
2016 r., zmienionym Uchwałą nr 12/174/16/V z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą nr 24/381/16/V z dnia 25 kwietnia 2016 r., Uchwałą nr
32/489/16/V z dnia 6 czerwca 2016 r., Uchwałą nr 41/667/16/V z dnia 19 lipca 2016 r., Uchwałą nr 54/893/16/V z dnia 4 października
2016 r., Uchwałą nr 68/1109/16/V z dnia 20 grudnia 2016 r., Uchwałą nr 4/24/17/V z dnia 16 stycznia 2017 r., Uchwałą nr 6/55/17/V z dnia
26.01.2017 r. oraz Uchwałą nr 7/64/17/V z dnia 30 stycznia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) W rozdziale II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo RPO WiM 2014-2020., tabeli opisowej

działania 6.1. Infrastruktura kultury, poddziałania 6.1.2. Instytucje kultury:
a) punkt 6. Typy projektów, podpunkt 3, otrzymuje brzmienie:
3. „Wsparcie miejsc promocji kultury (wsparcie infrastruktury służącej organizacji wydarzeń kulturalnych, tj. festiwali, wystaw,
wydawnictw, itp.)”;
b) W punkcie 14. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy):
podpunkt 2. otrzymuje brzmienie: „2. w przypadku instytucji kultury, dofinansowanie otrzymają wyłącznie przedsięwzięcia,
których realizacja umożliwi włączenie nowej/utrzymanie istniejącej oferty kulturalnej w wachlarzu produktów turystycznych
województwa”

w podpunkcie 3. wprowadza się przypis dolny odnoszący się do pojęcia partnera finansowego oraz określa się
maksymalną kwotę dofinansowania projektów obejmujących wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych,
nadając mu brzmienie:
„3. w przypadku projektów polegających na organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak festiwale, wystawy, wsparcie
otrzymają wydarzenia, które przekładają się na efekty gospodarcze regionu i tylko takie, w których partnerami finansowymi6 będą
przedsiębiorcy. Ponadto na projekty obejmujące wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych zostanie
przeznaczone maksymalnie 10% środków alokowanych na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach PI 6c (Działanie
6.1), tj. 3 900 000 EUR”
[przypis 6]: „Wnioskodawca powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności i/lub innych załącznikach,
że przedsiębiorca/y jest/są zaangażowany/i finansowo w wydarzeniu w części nie podlegającej refundacji ze środków RPO WiM
2014-2020, np. poprzez umowy sponsorskie, itp.”
podpunkt 4. otrzymuje brzmienie: „4. wsparcie nie będzie kierowane na budowę od podstaw nowej infrastruktury
kulturalnej”,
2) W rozdziale II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo RPO WiM 2014-2020., tabeli opisowej

działania 6.1. Infrastruktura kultury, poddziałania 6.1.3. Instytucje kultury – ZIT bis Ełk, w punkcie 14. Limity i ograniczenia w realizacji
projektów (jeśli dotyczy), podpunkt 3. otrzymuje brzmienie:
„3. wsparcie nie będzie kierowane na budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej”
3) W rozdziale II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo RPO WiM 2014-2020., tabelach opisowych

działania 6.1. Infrastruktura kultury, poddziałania 6.1.1. Dziedzictwo kulturowe, 6.1.2. Instytucje kultury, 6.1.3. Instytucje kultury – ZIT bis
Ełk, punkt 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),
zapisu dotyczącego zasad wsparcia państwowych jednostek budżetowych, w brzmieniu:
„W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny całkowity udział środków publicznych w wysokości 85%
wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu pochodzi w całości ze środków UE.”
5) W rozdziale V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji RPO WiM 2014-2020, z punktu 2. Wykaz krajowych wytycznych
horyzontalnych:
a) usuwa się daty obowiązywania aktów prawnych
b) usuwa się podpunkt Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

6) W rozdziale VII. Inne – w Słowniku terminologicznym:

a) definicje pojęć:, „Budowla”, „Nieruchomość niezbudowana” oraz „Nieruchomość zabudowana” otrzymują brzmienie:
Pojęcie

Definicja

Źródło

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane

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.

Nieruchomość
niezabudowana

Część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty),
z wyłączeniem budynków, budowli, obiektów małej architektury oraz tymczasowych
obiektów budowlanych.

na podstawie źródeł rozproszonych

Nieruchomość
zabudowana

Grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią
odrębny przedmiot własności.

na podstawie źródeł rozproszonych

b) Ze słownika terminologicznego usuwa się publikatory wszystkich krajowych ustaw, wytycznych i rozporządzeń.
7) W załączniku 4 do SZOOP Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM, usuwa się informacje na temat projektu Budowa

i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz
z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap II – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek
do Giżycka, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego
oraz brzegów rzeki Pisy.

data identyfikacji
podmiot, który
będzie
wnioskodawcą
szacowana
całkowita wartość
projektu (PLN)

13.07.2017

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

47 631 233,37 PLN

przewidywany w
dniu identyfikacji
termin rozpoczęcia
realizacji projektu
(kwartał/miesiąc
oraz rok)
przewidywany w
dniu identyfikacji
termin zakończenia
realizacji projektu
(kwartał/miesiąc
oraz rok)

XII. 2016r.

XII. 2020r.

Wartość
docelowa

Wskaźnik

wrzesień 2017r.

4,47km

zmodernizowanych

szacowany wkład
UE (PLN)
zakładane efekty projektu
wyrażone wskaźnikami
przewidywany w
dniu identyfikacji
termin złożenia
wniosku o
dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc
oraz rok)

lub

40 486 548,37 PLN

N

wodnych szlaków

podmiot
zgłaszający

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

Długość wybudowanych
turystycznych

tytuł lub zakres
projektu

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji
gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z
budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap II A –
udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży
jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy.

47 631 233,37 PLN

numer działania lub
poddziałania

Działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne / Poddziałanie 6.2.2. Szlaki wodne i
nabrzeża.

szacowana wartość
kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)
duży projekt
(T/N/ND)

l.p.

2a.

8) Załącznik 4 do SZOOP Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM uzupełnia się o informacje na temat następujących

projektów:

VI. 2021r.

V. 2019r.

wrzesień 2018r.

8,48 km

Długość wybudowanych lub zmodernizowanych wodnych szlaków turystycznych

60 201 211,83 PLN

N

70 824 955,10 PLN

73 418 455,82 PLN

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

13.07.2017

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach
wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka
I”/ Etap II B – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka,.

Działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne / Poddziałanie 6.2.2. Szlaki wodne i nabrzeża.

2b.

