WYKAZ ZMIAN
W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ POMOC TECHNICZNA
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
przyjętym Uchwałą nr 34/358/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1. Wykaz stosowanych skrótów:

 dodaje się skrót: „IRPT” wraz z jego definicją „Instrukcja realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”;
 aktualizuje się definicję skrótu SZOOP: „ Szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego”;
 aktualizuje się definicję skrótu WND: „Wniosek o dofinansowanie projektu”;
2. Rozdział I. Ogólny opis RPO WiM 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji:

a) pkt. 1. Status dokumentu:
 dodaje się zdanie: „Dokument został zmieniony w marcu 2018 r.” oraz przypis nr 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.”;
 w odniesieniu do Wytycznych usuwa się słowo „horyzontalnych” i zastępuje się słowem „krajowych”;
 zredagowano adres strony internetowej IZ RPO WiM tzn. było: www.rpo.14-20.warmia.mazutu.pl jest: www.rpo.warmia.mazury.pl
b)


pkt. 4. Ogólne informacje dotyczące sposobu finansowania, metody obliczania wkładu Funduszy:
wykres m.in. szacunkowego podziału środków na poszczególne osie priorytetowe RPO WiM 2014-2020 zostaje zaktualizowany i otrzymuje brzmienie:

„

c)

”

pkt. 5. Kwalifikowalność wydatków, trwałość projektu:
 we wstępnie zmienia się zapis było „Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków określone zostały w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
zatwierdzonych 10 kwietnia 2015 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju” jest „Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków określone zostały
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego”;
 do informacji tj. „Na podstawie ww. Wytycznych okres kwalifikowalności wydatków przedstawia się następująco:” dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:
„Do współfinansowania ze środków UE nie można przedłożyć projektu, który został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni
zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem IZ RPO/IP RPO/IW RPO wniosku o dofinansowanie w ramach RPO, niezależnie od
tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane – z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy
publicznej. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił
odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług.”
 aktualizuje się definicję trwałości projektu w brzmieniu:

było: ”Trwałość projektu opisana w ww. Wytycznych odnosi się do projektów infrastrukturalnych3/produkcyjnych. Okres trwałości projektów
współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz
beneficjenta.
Ponadto IZ RPO WiM 2014-2020 określi własne wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Programu.”





jest: „Trwałość projektu opisana w ww. Wytycznych odnosi się do współfinansowanej w ramach projektu infrastruktury5 lub inwestycji
produkcyjnych.6 Okres trwałości projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowana
przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy)
od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta, a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają bardziej
restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303/2013 zapisy dotyczące trwałości operacji nie mają zastosowania do wkładów na rzecz instrumentów
finansowych lub dokonywanych przez takie instrumenty.”;
usuwa się dotychczasowy przypis nr 3 w brzmieniu: „Infrastrukturę” na potrzeby tego postanowienia należy interpretować jako środki trwałe
zdefiniowane w pkt 1 lit. x rozdziału 3 Wytycznych, z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów finansowanych ze środków EFS – w rozumieniu pkt.
3 podrozdziału 8.7 Wytycznych.”;
wprowadza się nowy przypis nr 4 i nr 5 w brzmieniu:
Przypis nr 4: „Infrastrukturę” na potrzeby tego postanowienia należy interpretować jako środki trwałe zdefiniowane w pkt 1 lit. w rozdziału 3
Wytycznych.”;
Przypis nr 5: „W przypadku projektów finansowanych ze środków EFS warunek określony w tym punkcie ma zastosowanie do wydatków w ramach
cross-financingu w rozumieniu podrozdziału 8.6 Wytycznych.”;

3. Rozdział II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020:

a) pkt. 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej i krótki opis doprecyzowuje się brzmienie celu szczegółowego w ppkt. 2.: zamiast „zapewnienia wsparcia
procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 i programowania na okres po 2020 r.” jest „zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020,
programowania na okres po 2020 r. oraz zamykania pomocy w ramach RPO WiM 2007-2013, a także komponentu regionalnego PO KL”;
b) pkt. 3. Fundusz (nazwa i kwota w EUR) koryguje się „Ogółem” było 58 014 179 jest 67 014 179;
c) w ramach Działania 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli:
 pkt. 10. Cel/e szczegółowy/e doprecyzowuje się brzmienie dwóch celów:
 zamiast „zapewnienia i utrzymania na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014-2020
oraz wykonujących zadania związane z przygotowaniem nowej perspektywy finansowej po 2020 r. oraz zamykaniem poprzednich perspektyw
finansowych” jest „zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014-2020
oraz wykonujących zadania związane z przygotowaniem nowej perspektywy finansowej po 2020 r. oraz zamykaniem pomocy w ramach RPO WiM
2007-2013, a także komponentu regionalnego PO KL”;
 „wsparcie procesów realizacji RPO WiM 2014-2020, programowania na okres po 2020 r.” zastąpiono „wsparciem procesów realizacji RPO WiM
2014-2020, programowania na okres po 2020 r. oraz zamykania pomocy w ramach RPO WiM 2007-2013, a także komponentu regionalnego PO KL”;
 pkt. 11. Lista wskaźników rezultatu:

usuwa się wskaźnik „średnia ocena użyteczności systemu informatycznego”;

przypis nr 4 zmienia numerację i staje się nr 6;
 pkt. 12. Lista wskaźników produktu usuwa się następujące wskaźniki:
 „liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych”, „liczba użytkowników systemów informatycznych”, „liczba wspartych ZIT”
 dodaje się przypis nr 7 w brzmieniu: „Wydatek IP Przedsiębiorczość (zapłata za usługę realizacji części osi) będzie stanowił koszt Pomocy technicznej
RPO WiM 2014-2020, wyłącznie w ramach Działania 12.1. Powierzone zadania związane będą z przygotowaniem, wdrażaniem, naborem i oceną
projektów, monitorowaniem i kontrolą oraz dodatkowo z informacją i promocją”;
 wprowadza się przypis nr 7 w brzmieniu: „Wydatek IP Przedsiębiorczość (zapłata za usługę realizacji części osi) będzie stanowił koszt Pomocy
technicznej RPO WiM 2014-2020, wyłącznie w ramach Działania 12.1. Powierzone zadania związane będą z przygotowaniem, wdrażaniem, naborem
i oceną projektów, monitorowaniem i kontrolą oraz dodatkowo z informacją i promocją.”
 pkt. 13. Typy projektów, doprecyzowuje się brzmienie następujących projektów:
 pkt.1. zamiast „finansowania zatrudnienia pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM 2014-2020 zajmujących się m. in.
przygotowaniem, zarządzaniem, wyborem projektów, wdrażaniem, certyfikacją, monitorowaniem, ewaluacją, informacją i promocją, rozpatrywaniem
skarg, koordynacją oraz kontrolą i audytem oraz zamykających poprzednie perspektywy i przygotowujących przyszły okres programowania po 2020 r.”
jest „finansowania zatrudnienia pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM 2014-2020 zajmujących się m. in. przygotowaniem,
zarządzaniem, wyborem projektów, wdrażaniem, certyfikacją, monitorowaniem, ewaluacją, informacją i promocją, rozpatrywaniem skarg,
koordynacją oraz kontrolą i audytem oraz zamykaniem pomocy w ramach RPO WiM 2007-2013, a także komponentu regionalnego PO KL
i przygotowujących przyszły okres programowania po 2020 r.;
 pkt. 3. zamiast „szkoleń specjalistycznych odpowiadających na potrzeby identyfikowane na różnym poziomie wdrażania i realizacji RPO WiM
2014-2020 oraz poprzedniej i przyszłej perspektywy finansowej” jest „szkoleń specjalistycznych odpowiadających na potrzeby identyfikowane
na różnym poziomie wdrażania i realizacji RPO WiM 2014-2020 oraz zamykania pomocy w ramach RPO WiM 2007-2013, a także komponentu
regionalnego PO KL i przyszłej perspektywy finansowej”;
 pkt. 7. zamiast „wsparcia procesów realizacji RPO WiM 2014-2020 ( np. wybór projektów w tym finansowanie wynagrodzeń ekspertów
uczestniczących w procesie oceny i wyboru projektów) i programowania na okres po 2020 r.” jest „wsparcia procesów realizacji RPO WiM 2014-2020
(np. wybór projektów w tym finansowanie wynagrodzeń ekspertów uczestniczących w procesie oceny i wyboru projektów) i programowania na okres
po 2020 r. oraz zamykania pomocy w ramach RPO WiM 2007-2013, a także komponentu regionalnego PO KL”;
 pkt. 8. zamiast „wsparcia eksperckiego i prawnego na potrzeby realizacji RPO WiM 2014-2020 i programowania na okres po 2020 r.” jest „wsparcia
eksperckiego i prawnego na potrzeby realizacji RPO WiM 2014-2020 i programowania na okres po 2020 r. oraz zamykania pomocy w ramach RPO
WiM 2007-2013 i komponentu regionalnego PO KL”;
 pkt.14. zamiast „finansowania wsparcia przygotowania projektów „typu project pipeline”” jest „finansowania wsparcia przygotowania projektów
„typu project pipeline”, generowanie wysokiej jakości projektów oraz wsparcia na etapie ich przygotowania i realizacji””;
 dodaje się nowy pkt. 16 w brzmieniu: „wsparcia inkubowania, przygotowania i realizacji innowacyjnych projektów dla CT 1”;


dotychczasowy pkt. 16 zmienia numerację i staje się pkt. 17 w brzmieniu: „wsparcia procesu zamknięcia pomocy w ramach RPO WiM 2007-2013
i komponentu regionalnego PO KL oraz programowania po roku 2020”;
 dotychczasowe zdanie na końcu pod przewidywanymi do realizacji projektami tj. „W ramach wyżej wymienionych typów projektów możliwe jest
ponoszenie wydatków zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata
2014-2020.” otrzymuje brzmienie: „W ramach wyżej wymienionych typów projektów możliwe jest ponoszenie wydatków zgodnie z Wytycznymi
w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020.”
 pkt. 15. Typy beneficjenta doprecyzowuje się zapis w pkt. 2 w brzmieniu: „Instytucje Pośredniczące (oprócz IP Przedsiębiorczość)”;
 pkt. 17. Alokacja ogółem (EUR), w tym alokacja UE (EUR) – koryguje się wysokość alokacji w ramach Działania 12.1 było „49 014 179 EUR” jest
„58 014 179 EUR”;
w ramach Działań 12.1 (pkt. 18), 12.2 (pkt. 11) i 12.3 (pkt. 11) tj. Mechanizmy powiązań interwencji z innymi działaniami/poddziałaniami w ramach RPO
WiM 2014-2020 lub z innymi PO (jeśli dotyczą) usunięto słowo „horyzontalne”;
w ramach Działań 12.1 (pkt. 20), 12.2 (pkt. 13) i 12.3 (pkt. 13) tj. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę
wniosków oraz przyjmowanie protestów dotychczasowe zdanie: „Projekt podlega ocenie formalnej i merytorycznej (zgodnie z projektem kryteriów wyboru
projektów zawartych w załączniku nr 2) dokonywanej przez pracowników IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Pomoc techniczna, za realizację
której odpowiada Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.” otrzymuje brzmienie: „Projekt jest
weryfikowany pod względem spełniania warunków formalnych, a następnie podlega ocenie formalnej i merytorycznej (zgodnie z kryteriami wyboru
projektów wraz z warunkami formalnymi zawartymi w załączniku nr 2) dokonywanej przez pracowników IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach osi priorytetowej
Pomoc techniczna, za realizację której odpowiada Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.”;
w ramach Działań 12.1 (pkt. 20) dotychczasowy przypis nr 5 zmienia numerację i staje się nr 8;
w ramach Działania 12.2 Działania w zakresie ewaluacji i badań:

pkt. 6. Typy projektów: dotychczasowe zdanie na końcu pod przewidywanymi do realizacji projektami tj. „W ramach wyżej wymienionych typów
projektów możliwe jest ponoszenie wydatków zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy
technicznej na lata 2014-2020.” otrzymuje brzmienie: „W ramach wyżej wymienionych typów projektów możliwe jest ponoszenie wydatków zgodnie
z Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020.”;

pkt. 13. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów, przypis nr 6
zmienia numerację i staje się nr 9;
w ramach Działania 12.3 Działania informacyjne i promocyjne:
 pkt. 3. Cel/e szczegółowy/e dodaje się zapis o finansowaniu zadań związanych z zamykaniem pomocy w ramach RPO WiM 2007-2013 i komponentu
regionalnego PO KL. Dotychczasowe zdanie: „Działanie przewiduje również finansowanie zadań związanych z zamykaniem poprzedniej perspektywy.”
otrzymuje brzmienie: „Działanie przewiduje również finansowanie zadań związanych z zamykaniem pomocy w ramach RPO WiM 2007-2013
i komponentu regionalnego PO KL.”;
 pkt. 6. Typy projektów:


d)
e)

f)
g)

h)

dodaje się nowy pkt. 10. w brzmieniu: „działania szkoleniowe i edukacyjne z tematów horyzontalnych m.in. zamówień publicznych (w tym zielonych
zamówień publicznych), procesu inwestycyjnego, pomocy publicznej, OOŚ, inżynierii finansowej, partnerstwa publiczno-prywatnego, planowania
przestrzennego, rewitalizacji”;

dotychczasowe punkty zmieniły swoją numerację i stały się odpowiednio pkt. 10 staje się pkt. 11, pkt. 11 staje się pkt. 12, pkt. 12 staje się pkt. 13, pkt. 13
staje się pkt. 14, pkt. 14 staje się pkt. 15, pkt. 15 staje się pkt. 16 i pkt. 16 staje się pkt. 17;

dodaje się nowy pkt. 18 w brzmieniu: „dyfuzji najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie usprawnienia procesu przygotowania, zarządzania
i wdrażania projektów, w tym działania twinningowe umożliwiające wymianę doświadczeń z ekspertami zagranicznymi”;

dotychczasowe zdanie na końcu pod przewidywanymi do realizacji projektami tj. „W ramach wyżej wymienionych typów projektów możliwe jest
ponoszenie wydatków zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020.”
otrzymuje brzmienie: „W ramach wyżej wymienionych typów projektów możliwe jest ponoszenie wydatków zgodnie z Wytycznymi w zakresie
wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020.”
 pkt. 6. Typy beneficjenta:

dotychczasowy pkt. 2 „Instytucje Pośredniczące” otrzymuje brzmienie: „Instytucje Pośredniczące (oprócz IP Przedsiębiorczość)”;

usuwa się pkt. 4 w brzmieniu: „Jednostki samorządu terytorialnego w strukturach, których zostały utworzone biura ZIT” (bis)”;
 pkt. 13. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów, przypis nr 7
staje się numerem 10;


4. Rozdział III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) aktualizuje się całą tabelę, było: ”
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jest:

q

=o/a*100%

n/d

67 014 179

0

0

67 014 179

11 826 032

11 826 032

0

11 588 711

115 942

121 379

0

78 840 211

0

dzialanie nr 12.1

n/d

58 014 179

0

0

58 014 179

10 237 796

10 237 796

0

10 001 718

115 942

120 136

0

68 251 975

0
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dzialanie nr 12.2

n/d

4 000 000

0

0

4 000 000

705 883

705 883

0

705 883

0

0

0

4 705 883

0
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dzialanie nr 12.3

n/d

5 000 000

0

0

5 000 000

882 353

882 353

0

881 110

0

1 243

0

5 882 353

0
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słabiej rozwinięty

oś priorytetowa nr
12

n/d

„
5. Rozdział V. „Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji RPO WiM 2014-2020”

a) w podrozdziale 5.1.2 Rozporządzenia delegowane dodaje się nowe rozporządzenie w brzmieniu: „Rozporządzenie delegowane KE (UE) nr 2015/1970 z dnia
8 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 przepisami szczegółowymi dotyczącymi zgłaszania
nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego”;
b) w podrozdziałach 5.1.2 Rozporządzenia delegowane oraz 5.1.3 Ustawy krajowe usunięto miejsca promulgacji aktów normatywnych przywołanych
w rozdziale jw.;
c) w podrozdziale 5.1.4 koryguje się tytuł, było „Wykaz krajowych wytycznych horyzontalnych” jest „Wykaz wytycznych”;
d) usuwa się podrozdział 5.1.5 „Wykaz wytycznych programowych” (w związku z powyższym uległa zmianie pozostała numeracja podrozdziałów);
e) podrozdział 5.1.6 Indykatywny wykaz dokumentów towarzyszących realizacji projektu (dla beneficjentów) – w przygotowaniu zmienia numerację i staje
się podrozdziałem 5.1.5 oraz otrzymuje nowe brzmienie: „Indykatywny wykaz dokumentów towarzyszących realizacji projektu (dla beneficjentów),
do którego dodaje się dokument pt. „Instrukcja realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020”;
f) podrozdział 5.1.7 staje się 5.1.6 w brzmieniu „Inne dokumenty ustalone przez IZ wg specyfiki RPO WiM 2014-2020”, do którego dodaje się dwa dokumenty
w brzmieniu: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” i „Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”;
6. Dotychczasowa nazwa Rozdziału VI. „Inne (opcjonalnie w zależności od decyzji IZ RPO WiM 2014-2020)” otrzymuje brzmienie: „Inne”, dodatkowo do tabeli

z pojęciami dodaje się nowe oraz aktualizuje niektóre z nich celem doprecyzowania zapisów i uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych, tj.:
a) dodaje się nowe pojęcia i ich definicje wraz ze źródłem w brzmieniu:
 „Amortyzacja - ubytek wartości środków trwałych, może dotyczyć nie tylko przedmiotów materialnych, ale także niematerialnych i prawnych: licencji,
znaków towarowych oraz praw autorskich. W praktyce gospodarczej amortyzacja wiąże się przede wszystkim ze stopniowym umarzaniem (odpisywaniem
od wartości początkowej) wartości księgowej niektórych składników majątku trwałego (środków trwałych) oraz wartości niematerialnych i prawnych
w odpowiednich ratach (kwotach) rocznych.”
Źródło: „Na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości”;
 „Inteligentne specjalizacje - wyróżnione przez kraje członkowskie i regiony „obszary gospodarcze”, bazujące na potencjale naukowym i badawczorozwojowym, wykształconym w regionie, a także na innych regionalnych potencjałach rozwojowych, skoncentrowane na niewielkiej liczbie priorytetów,
oparte na obiektywnych danych i dowodach (Foray i in.2012).”
Źródło: „na podstawie Badania potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji
województwa warmińsko-mazurskiego”;

„Strategia inteligentnych specjalizacji - oznacza krajowe lub regionalne strategie innowacyjne ustanawiające priorytety w celu uzyskania przewagi
konkurencyjnej poprzez rozwijanie i łączenie swoich mocnych stron w zakresie badań naukowych i innowacji z potrzebami biznesowymi w celu
wykorzystywania pojawiających się możliwości i rozwoju rynku w sposób spójny przy jednoczesnym unikaniu dublowania i fragmentacji wysiłków; strategia
inteligentnej specjalizacji może funkcjonować jako krajowe lub regionalne ramy strategiczne polityki w dziedzinie badań naukowych i innowacji lub być
w nich zawarta.”
Źródło: „ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Art.2 pkt 3”;
 „Warunki formalne - warunki odnoszące się do kompletności, formy oraz terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, których weryfikacja
odbywa się przez stwierdzenie spełniania albo niespełniania danego warunku.”
Źródło: „Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020”;
b) aktualizuje się definicję pojęć oraz ich źródła w brzmieniu:
 definicja „Beneficjenta” było: „Podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt. 10 oraz w art. 63 rozporządzenia ogólnego.” jest: „Podmiot, o którym mowa w art. 2
pkt 10 rozporządzenia ogólnego tj. podmiot publiczny lub prywatny oraz – wyłącznie do celów rozporządzenia w sprawie EFRROW i rozporządzenia
w sprawie EFMR – osoba fizyczna, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjowanie i wdrażanie operacji; w kontekście programów pomocy państwa,
w rozumieniu art. 2 pkt 13 rozporządzenia ogólnego, „beneficjent” oznacza podmiot, który otrzymuje pomoc; w kontekście instrumentów finansowych
na mocy części drugiej tytuł IV rozporządzenia ogólnego „beneficjent” oznacza podmiot, który wdraża instrument finansowy albo, w stosownych
przypadkach, fundusz funduszy oraz podmiot, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia ogólnego.”;
Źródło powyższej definicji było: „ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Art. 2 pkt 10” jest:
„ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Art. 2 pkt 10, art. 63”;
 definicja „Dofinansowania” było: „Współfinansowanie UE lub współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.” jest: „Współfinansowanie UE lub
współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, wypłacane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu.”;
 Źródło definicji „Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” było: „Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658) Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2014 r.)” jest: „Ustawa z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”;
 definicja „Kryteriów wyboru projektów” było: „Zestaw warunków, które musi spełnić projekt aby uzyskał dofinansowanie.” jest: „Kryteria umożliwiające
ocenę projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie projektu, wybór projektu do dofinansowania i zawarcie umowy o dofinansowanie projektu albo
podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu, zgodne z warunkami, o których mowa w art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego, zatwierdzone przez
komitet monitorujący, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia ogólnego.”
Źródło powyższej definicji było: „na podstawie źródeł rozproszonych” jest: „Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020”;


Źródło definicji „Kwalifikowalności wydatków” było: „Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84,
poz. 712, z późn. zm.)” jest: „Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”;
 pojęcie było: „Wniosek/aplikacja” jest: „Wniosek o dofinansowanie/aplikacja”;
 Źródło definicji „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)” było: „ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. Art. 2 pkt 10” jest: „ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Art. 36
ust. 1”;


7. Rozdział VII. Załączniki:

a) aktualizuje się nazwę załącznika nr 2 było: „Załącznik 2 – Kryteria wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest: „Załącznik 2 – Kryteria wyboru projektów wraz z warunkami formalnymi
w ramach osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”
b) aktualizuje się nazwę załącznika nr 3 było: „Załącznik 3 - Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu
pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą – w przygotowaniu” jest: „Załącznik 3 - Wykaz projektów
zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego”;
c) w ramach „Załącznika 1 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu i produktu dla Osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 działań i poddziałań”:
 w ramach Działania 12.1:
 aktualizuje się jednostkę miary wskaźnika rezultatu „średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE”
było: „sztuka” jest: „liczba” oraz zmienia się jego „szacowaną wartość docelową (2023)” było: „2,5” jest: „1,5”;
 usuwa się wskaźnik rezultatu w brzmieniu: „średnia ocena użyteczności systemu informatycznego”;
 usuwa się wskaźniki produktu w brzmieniu: „liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych”, „liczba użytkowników systemów
informatycznych”, „liczba wspartych ZIT”;
d) w ramach „Załącznika 2 do SZOOP – Kryteria wyboru projektów wraz z warunkami formalnymi w ramach osi priorytetowej Pomoc techniczna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”:
 wprowadza się „Warunki formalne wyboru projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” w brzmieniu:
„

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, stanowiącą załącznik nr 2 do Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu
Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu wartości logicznych „tak” lub „nie”.
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

2.

Forma złożenia
wniosku i
załączników

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w formie określonej
w Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

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 ogłoszeniu o naborze i wezwaniu do złożenia wniosku o
dofinansowanie projektów w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

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

„
 z katalogu Kryteriów formalnych wyboru projektów usuwa się:
 kryterium nr 1 - „Zgodność wniosku z wyznaczonymi terminami”;
 kryterium nr 3 - „Prawidłowość wypełniania wniosku o dofinansowanie”;
 kryterium nr 4 - „Kompletność wniosku o dofinansowanie oraz jego załączników”;
 kryterium nr 6 - „Projekt znajduje się w wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym
załącznik do SZOOP”;
 kryterium nr 7 - „Projekt nie został usunięty wcześniej z wykazu projektów zidentyfikowanych, stanowiącego załącznik do SZOOP”;
Z uwagi na pokrywanie się zakresu trzech pierwszych kryteriów z zapisami warunków formalnych proponuje się ich usunięcie. Natomiast rezygnacja z dwóch
pozostałych wynika z wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie pozakonkursowego trybu wyboru projektów, które nie przewidują procesu identyfikacji
projektów w ramach Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020.
 Dotychczasowe kryterium formalne nr 2 „Kwalifikowalność Wnioskodawcy i projektu” otrzymuje nr 1 oraz do obecnej jego definicji dodano zapis:
„w szczególności w zakresie zgodności formy prawnej Wnioskodawców z typem beneficjentów wskazanych w SZOOP”;
 Dotychczasowa nazwa kryterium formalnego nr 5 „Zgodności strony formalnej WND z dokumentami programowymi i finansowymi” otrzymuje nr 2 oraz nazwę
w brzmieniu: „Zgodność projektu z dokumentami programowymi i finansowymi”;
 Dotychczasowa definicja kryterium formalnego nr 5:

„a) Zakres projektu zostanie przeanalizowany pod kątem zapisów dokumentów programowych (zastosowanie prawidłowego wzoru WND wraz ze wzorami
odpowiednich załączników do niego)
b) Wartość projektu zostanie przeanalizowana pod kątem dostępności środków finansowych dla Wnioskodawcy”
otrzymuje brzmienie:
„a) Zakres projektu zostanie przeanalizowany pod kątem zapisów dokumentów programowych, w tym pod względem założeń określonych w SZOOP,
a w szczególności czy przedsięwzięcia ujęte w projekcie mieszczą się w katalogu możliwych do realizacji typów projektów w danym Działaniu, wskazanych
w SZOOP.
b) Wartość projektu oraz poziom dofinansowania zostaną przeanalizowane pod kątem dostępności środków finansowych dla Wnioskodawcy, a dodatkowo jego
poziom dofinansowania UE pod kątem możliwego, maksymalnego % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych, określonego w SZOOP.”;
 W opisie znaczenia wszystkich kryteriów formalnych nazwę „WND” zastępuje się „projektem” oraz dodaje się zapis: „(IZ PT RPO WiM 2014-2020 przewiduje
możliwość poprawy i uzupełnienia projektu w części spełniania kryterium, w zakresie określonym w IRPT)”;
 W ramach katalogu Kryteriów merytorycznych wyboru projektów dotychczasowa definicja kryterium merytorycznego nr 4:
„c) Zasadą równości szans i niedyskryminacji;
d) Zasadą równouprawnienia płci.”
otrzymuje brzmienie:
„c) Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
d) Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.”;
 W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych nazwę „WND” zastępuje się „projektem” oraz dodaje się zapis: „(IZ PT RPO WiM 2014-2020
przewiduje możliwość poprawy i uzupełnienia projektu w części spełniania kryterium, w zakresie określonym w IRPT)”.
8. Wprowadzono w treści dokumentu także inne zmiany redakcyjne mające charakter porządkowy typu:

a) aktualizuje się logotypy;
b) aktualizuje się spis treści.

