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

(zatwierdzonym Uchwałą nr 51/703/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2019 r.)
W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym
Uchwałą nr 50/539/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2015 r., zmienionym Uchwałą nr 1/5/16/V z dnia 5 stycznia 2016 r., Uchwałą
nr 10/109/16/V z dnia 16 lutego 2016 r., Uchwałą nr 20/335/16/V z dnia 5 kwietnia 2016 r., Uchwałą nr 32/492/16/V z dnia 6 czerwca 2016 r., Uchwałą nr 4/22/17/V z dnia 16 stycznia
2017 r., Uchwałą nr 13/116/17/V z dnia 24 lutego 2017 r., Uchwałą nr 26/325/17/V dnia 24 kwietnia 2017 r., Uchwałą nr 39/602/17/V z dnia 28 czerwca 2017 r., Uchwałą nr 56/868/17/V
z dnia 25 września 2017 r., Uchwałą nr 58/906/17/V z dnia 29 września 2017 r., Uchwałą nr 65/1030/17/V z dnia 7 listopada 2017 r., Uchwałą nr 75/1237/17/V z dnia 22 grudnia 2017 r.,
Uchwałą nr 11/183/18/V z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą nr 19/395/18/V z dnia 23 kwietnia 2018 r., Uchwałą nr 24/486/18/V z dnia 28 maja 2018 r., Uchwałą
nr 37/824/18/V z dnia 21 sierpnia 2018 r., Uchwałą nr 46/925/18/V z dnia 26 września 2018 r., Uchwałą nr 3/32/19/VI z dnia 22 stycznia 2019 r., Uchwałą nr 10/104/19/VI
z dnia 26 lutego 2019 r., Uchwałą Nr 14/169/19/VI z dnia 18 marca 2019 r., Uchwałą Nr 40/562/19/VI z dnia 26 sierpnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr 51/703/19/VI z dnia
28 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1.

Rozdział VI. Załączniki, Załącznik 3 - Kryteria wyboru projektów wraz z warunkami formalnymi dla działań i poddziałań w ramach osi priorytetowej 11 - Włączenie
społeczne:

a)

Pkt. 3.1.2 DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym
z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn:



kryterium merytoryczne zerojedynkowe wyboru projektów nr 3 dotyczące rozliczania projektów nieprzekraczających kwoty 100 tys. euro uproszczonymi metodami
otrzymuje brzmienie:
KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020
Kryteria zerojedynkowe

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

1

Wydatki w projekcie o wartości
dofinansowania nieprzekraczającej
wyrażonej w PLN równowartości kwoty
100 000 EUR17,26rozliczane są w całości
uproszczonymi metodami18,27o których
mowa w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.

3.



W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w
projekcie, którego kwota dofinansowania wyrażona w PLN
nie przekracza równowartości 100 tys. EUR uproszczonych
metod rozliczania wydatków.

Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości
„nie dotyczy”) jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium „nie dotyczy” danego projektu.

dodaje się kryterium merytoryczne specyficzne obligatoryjne nr 9 dotyczące kwoty dofinansowania projektu w brzmieniu:
Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE

Lp.

9.

Nazwa kryterium

Kwota dofinansowania projektu wyrażona w
PLN nie przekracza równowartości 100 000
EUR19.28

Definicja kryterium

Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu, zgodnie ze
sposobem weryfikacji wskazanym w
Regulaminie konkursu.

Opis znaczenia kryterium

Ocena
(Tak / Nie / Nie dotyczy)

Spełnienie kryterium (lub przypisanie
mu wartości „nie dotyczy”) jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych

TAK / NIE / NIE DOTYCZY

Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w
przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest
publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en
1726

Nie dotyczy projektów realizowanych na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów
operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
1827

Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w
przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest
publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en.
1928
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„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium „nie dotyczy” danego
projektu.


dodaje się kryterium merytoryczne specyficzne obligatoryjne nr 10 dotyczące kwoty dofinansowania projektu w brzmieniu:
Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE

Lp.

10.

Nazwa kryterium

Kwota dofinansowania projektu wyrażona w
PLN przekracza równowartość 100 000
EUR20.29

Opis znaczenia kryterium

Ocena
(Tak / Nie / Nie dotyczy)

Spełnienie kryterium (lub
przypisanie mu wartości „nie
dotyczy”) jest konieczne do
przyznania dofinansowania.
Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.
Ocena spełnienia kryterium
polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak”, „nie”
albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.

TAK / NIE / NIE DOTYCZY

Definicja kryterium

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu,
zgodnie ze sposobem weryfikacji wskazanym w
Regulaminie konkursu.

b) Pkt. 3.2.4 DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn:
 kryterium merytoryczne zerojedynkowe wyboru projektów nr 3 dotyczące rozliczania projektów nieprzekraczających kwoty 100 tys. euro uproszczonymi metodami
otrzymuje brzmienie:
KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020
Kryteria zerojedynkowe

Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w
przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest
publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en.
2029
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Lp.

Nazwa kryterium
Wydatki w projekcie o wartości
dofinansowania nieprzekraczającej
wyrażonej w PLN równowartości kwoty
100 000 EUR33,30rozliczane są w całości
uproszczonymi metodami34,31o których
mowa w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.

3.



Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w
projekcie, którego kwota dofinansowania wyrażona w PLN
nie przekracza równowartości 100 tys. EUR uproszczonych
metod rozliczania wydatków.

Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości
„nie dotyczy”) jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu,
że kryterium „nie dotyczy” danego projektu.

dodaje się kryterium merytoryczne specyficzne obligatoryjne nr 7 dotyczące kwoty dofinansowania projektu w brzmieniu:
Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE

Lp.

7.

Nazwa kryterium

Kwota dofinansowania projektu wyrażona w
PLN nie przekracza równowartości 100 000
EUR35.32

Definicja kryterium

Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu, zgodnie ze
sposobem weryfikacji wskazanym w
Regulaminie konkursu.

Opis znaczenia kryterium

Ocena
(Tak / Nie / Nie dotyczy)

Spełnienie kryterium (lub przypisanie
mu wartości „nie dotyczy”) jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego

TAK / NIE / NIE DOTYCZY

Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w
przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest
publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en
3330

Nie dotyczy projektów realizowanych na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów
operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
343431

Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w
przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest
publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en.
3532
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kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium „nie dotyczy” danego
projektu.


dodaje się kryterium merytoryczne specyficzne obligatoryjne nr 8 dotyczące kwoty dofinansowania projektu w brzmieniu:
Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE

Lp.

8.

Nazwa kryterium

Kwota dofinansowania projektu wyrażona w
PLN przekracza równowartość 100 000
EUR36.33

Definicja kryterium

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu,
zgodnie ze sposobem weryfikacji wskazanym w
Regulaminie konkursu.

Opis znaczenia kryterium

Ocena
(Tak / Nie / Nie dotyczy)

Spełnienie kryterium (lub
przypisanie mu wartości „nie
dotyczy”) jest konieczne do
przyznania dofinansowania.
Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.
Ocena spełnienia kryterium
polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak”, „nie”
albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.

TAK / NIE / NIE DOTYCZY

Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w
przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest
publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en.
3633
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