WYKAZ ZMIAN
W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

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. (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1. Rozdział I. Ogólny opis RPO WiM 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji:
a) pkt. 1. Status dokumentu – akapit 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.
1Decyzja

wykonawcza Komisji Europejskiej nr C(2015) 904 z dnia 12.02.2015 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego "Regionalny Program Operacyjny Województwa WarmińskoMazurskiego 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 WarmińskoMazurskiego 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 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 WarmińskoMazurskiego 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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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 WarmińskoMazurskiego 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 WarmińskoMazurskiego 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. o treści zatwierdzonej przez Komisję Europejską.”

b) pkt. 4. Ogólne informacje dotyczące sposobu finansowania, metody obliczania wkładu Funduszy:
 dotychczasowe zdanie: „ok. 53,5 % środków EFRR na cele związane z podnoszeniem innowacyjności gospodarki oraz konkurencyjnością przedsiębiorstw,
większym wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także na cele związane z gospodarką niskoemisyjną” otrzymuje brzmienie: „ok. 50%
środków EFRR na cele związane z podnoszeniem innowacyjności gospodarki oraz konkurencyjnością przedsiębiorstw, większym wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych, a także na cele związane z gospodarką niskoemisyjną”,
 wykres kołowy otrzymuje brzmienie:
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Włączenie Społeczne
128,0

RPO WiM 2014-2020
Pomoc Techniczna
67,0

Inteligentna Gospodarka
Warmii i Mazur
282,9

Kadry dla Gospodarki
118,4

Regionalny Rynek Pracy
172,8
Dostęp do Wysokiej Jakości
Usług Publicznych
77,9

Cyfrowy Region
76,1

Obszary Wymagające
Rewitalizacji
95,8

Efektywność Energetyczna
262,1

Infrastruktura Transportowa
202,0
Środowisko Przyrodnicze i
Racjonalne Wykorzystanie
Zasobów
91,7

Kultura i Dziedzictwo
153,5

2.

Rozdział II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne RPO WiM 2014-2020:

a)

Karta Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk, wiersz 10 Alokacja
UE (EUR) – otrzymuje brzmienie:

10. Alokacja UE (EUR)

1 858 970

b) Karta Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe, wiersz 10 Alokacja UE (EUR) – otrzymuje brzmienie:
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10. Alokacja UE (EUR)
c)

1 691 623

Karta Poddziałania 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn, wiersz 10 Alokacja UE (EUR) – otrzymuje brzmienie:

10. Alokacja UE (EUR)

63 941

d) Karta Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, wiersz 10 Alokacja UE
(EUR) – otrzymuje brzmienie:
10. Alokacja UE (EUR)

24 309 605

e) Karta Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn, wiersz 10 Alokacja UE (EUR) – otrzymuje brzmienie:
10. Alokacja UE (EUR)
f)

Karta Poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk, wiersz 10 Alokacja UE (EUR) –
otrzymuje brzmienie:

10. Alokacja UE (EUR)
g)

6.

6 415 425

3 179 842

Karta Poddziałania 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, wiersz 6 Typy projektów – otrzymuje brzmienie:

Typy projektów

1. Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych służących zakładaniu nowych lub wspieraniu istniejących
przedsiębiorstw społecznych w tym m.in.:
a) wspieranie tworzenia grup inicjatywnych, zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej i udzielania
im niezbędnego wsparcia doradczego;
b) czasowe udostępnianie sprzętów i pomieszczeń dla tworzonych przedsiębiorstw społecznych w ramach działalności
inkubatorów przedsiębiorczości społecznej;
c) szkolenia ogólne umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności
w sektorze ekonomii społecznej;
d) doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w ramach ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz inkubatorów
przedsiębiorczości), w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł
finansowania np. w postaci pożyczek;
e) dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych;
f) wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych
do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym szkolenia zawodowe
potrzebne do pracy w przedsiębiorstwach społecznych i pomoc w tworzeniu biznesplanu;
g) prowadzenie badań nisz rynkowych;
h) wspieranie tworzenia powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej i paktów na rzecz ekonomii społecznej.
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2.

Wsparcie finansowe i wsparcie pomostowe na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do zatrudnienia, w tym:
a) specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności
potrzebnych do prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu osobistą pracę jego członków;
b) wsparcie doradcze, świadczone przez opiekuna przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące doradztwo i pomoc w efektywnym
wykorzystaniu przyznanych środków;
c) wsparcie psychologiczne, zwiększające zdolność do wspólnego, efektywnego działania członków grupy założycielskiej
przedsiębiorstwa społecznego;
d) przyznanie środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych na założenie – do wysokości sześciokrotności przeciętnego
wynagrodzenia (nie więcej jednak niż sześćdziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia na jeden podmiot) w rozumieniu
art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na:
 założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne;
 zatrudnioną osobę w przypadku innych, nowo założonych przedsiębiorstw społecznych;
e) przyznanie środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych na wsparcie pomostowe do wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy z możliwością przedłużenia, nie
dłużej jednak niż do 12 miesięcy na:
 założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne;
 zatrudnioną osobę w przypadku innych, nowo założonych przedsiębiorstw społecznych.
3. Wsparcie finansowe i wsparcie pomostowe na tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych, w tym:
a) specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności
potrzebnych do pracy w podmiocie ekonomii społecznej, a w przypadku osób przystępujących do istniejących przedsiębiorstw
społecznych, dodatkowo wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu osobistą
pracę jego członków;
b) wsparcie doradcze, świadczone przez opiekuna podmiotu ekonomii społecznej, obejmujące doradztwo i pomoc
w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków;
c) przyznanie środków finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej na przystąpienie lub zatrudnienie – do wysokości
sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (nie więcej jednak niż sześćdziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia na
jeden podmiot) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy na każdą nowo zatrudnioną lub przystępującą osobę fizyczną;
d) przyznanie środków finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej na wsparcie pomostowe do wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy z możliwością przedłużenia, nie
dłużej jednak niż do 12 miesięcy na każdą nowo zatrudnioną lub przystępującą osobę fizyczną.
Typ projektu nr 2 i 3 może być realizowany jedynie w połączeniu z typem projektu nr 1.
h) Karta Poddziałania 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, wiersz 14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie:
14. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

1. Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii społecznej muszą być zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 oraz „Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii
Społecznej” (KPRES).
2. Usługi wsparcia ekonomii społecznej realizowane przez OWES są skoncentrowane na:
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a)

3.
4.
5.
6.
7.

8.

tworzeniu miejsc pracy w:
i) PES innych niż przedsiębiorstwa społeczne (bez możliwości przyznawania im wsparcia finansowego oraz wsparcia
pomostowego w formie finansowej),
ii) nowo tworzonych i istniejących PS (z możliwością przyznawania im wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego
w formie finansowej, jeżeli spełnione są warunki przyznania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w formie
finansowej;
b) wykorzystaniu potencjału istniejących organizacji pozarządowych do ekonomizacji rozumianej jako:
i) w przypadku organizacji pozarządowych prowadzących nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
 uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub gospodarczej lub przekształcenie organizacji w
przedsiębiorstwo społeczne, ale bez tworzenia miejsc pracy (bez możliwości przyznawania wsparcia finansowego oraz
wsparcia pomostowego w formie finansowej) lub
 przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenie miejsc pracy (z możliwością przyznawania
wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w formie finansowej, jeżeli spełnione są warunki przyznania
wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w formie finansowej, lub
ii) w przypadku organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego:
 uruchomienie działalności gospodarczej lub przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne, ale bez
tworzenia miejsc pracy (bez możliwości przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w formie
finansowej)
 przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenie miejsc pracy (z możliwością przyznawania
wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w formie finansowej jeżeli spełnione są warunki przyznania
wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w formie finansowej,
c) tworzeniu przedsiębiorstw społecznych dla uczestników WTZ i CIS oraz osób zatrudnionych w ZAZ:
d) tworzenie PES prowadzących działalność gospodarczą lub działalność odpłatną pożytku publicznego;
e) utrzymywaniu miejsc pracy w istniejących PES (bez możliwości przyznawania im wsparcia finansowego oraz wsparcia
pomostowego w formie finansowej).
OWES zobowiązuje się do regularnego poddawania się procesowi akredytacji. Konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji
lub nieuzyskania przez OWES kolejnej akredytacji w okresie realizacji projektu jest rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu.
OWES zobowiązany jest do współpracy z właściwymi terytorialnie PUP w zakresie przyznawania wsparcia finansowego na
tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących PS.
OWES zobowiązane są do osiągnięcia wszystkich wskaźników efektywnościowych OWES.
Operatorami wsparcia finansowego i usług towarzyszących przyznaniu wsparcia finansowego są OWES.
Wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla:
a) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;
b) osób długotrwale bezrobotnych;
c) osób ubogich pracujących;
d) osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
e) osób opuszczających zakłady poprawce i schroniska dla nieletnich.
Nie jest możliwe przyznanie wsparcia finansowego na stworzenie miejsca pracy dla osób, które wykonują pracę na podstawie
umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą działalność gospodarczą w momencie
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podejmowania zatrudnienia w PS.
9. Wsparcie finansowe jest udzielane na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, o których mowa w pkt 9, i z uwzględnieniem pkt
10 poprzez:
a. tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych;
b. tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
c. tworzenie nowych miejsc pracy w PES, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa
społeczne.
10. Formą zatrudnienia w ramach miejsc pracy utworzonych ze wsparcia finansowego dla osób, o których mowa w pkt 9, jest
umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę. Miejsce pracy w ramach projektu może zostać utworzone przez PS bądź PES
przekształcony w PS nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o wsparcie finansowe.
11. Jedno przedsiębiorstwo społeczne może uzyskać maksymalnie sześćdziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
a) przy tworzeniu PS lub przekształceniu PES w PS, w związku z utworzeniem miejsc pracy dla osób, o których mowa w pkt 9, lub
b) na stworzenie miejsc pracy dla osób, o których mowa w pkt 9, w istniejących PS w okresie trwałości, zaś po upływie tego
okresu PS może ponownie uzyskać wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w wysokości, o której mowa powyżej.
12. Maksymalna kwota wsparcia finansowego na stworzenie jednego miejsca pracy stanowi sześciokrotność przeciętnego
wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
13. Wsparcie finansowe jest przyznawane na podstawie biznesplanu. OWES zapewnia konkurencyjny, transparentny i oparty na
merytorycznych przesłankach sposób przyznawania wsparcia finansowego, opierający się na jednolitych zasadach w
województwie, obejmujących co najmniej regulamin udzielania wsparcia finansowego, opracowanych we współpracy z ROPS.
14. OWES zobowiązany jest do spełnienia warunków trwałości wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020.
15. Wsparcie finansowe jest przeznaczone na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach:
 przedsiębiorstwa społecznego w związku z utworzeniem miejsca pracy,
 podmiotu ekonomii społecznej w związku z przekształceniem podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenie w tym
przedsiębiorstwie miejsca pracy.
16. OWES współpracuje z regionalnym koordynatorem rozwoju ekonomii społecznej (ROPS), z którym ustala plan i zasady
współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw.
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b

c

d

0
Oś priorytetowa nr 11

e

f

g

0

0

h

i

j

k

l

m

n

o

119 210 552

8 789 448

Numer kategorii interwencji

Wsparcie UE

Rezerwa
wykonani
a

Główna
alokacja

Wsparcie UE

Krajowe środki prywatne

Inne

Budżet pozostałych JST

Budżet województwa

Budżet państwa

ogółem

EFS

EFRR

FS

ogółem

Kategoria regionu

Priorytet inwestycyjny

a

Krajowe środki publiczne

Finansowanie ogółem

Wkład
krajowy

Wsparcie UE

Szacowany poziom cross-financingu (%)

Rozdział III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) – otrzymuje brzmienie:

ogółem

3.

Udział
rezerwy
wykonani
a w stos.
Do
całkowitej
kwoty
wsparcia
UE

p

q

0

128 000 000

128 000 000

22 588 237

17 874 254

13 211 535

182 393

4 440 358

39 968

4 713 993

150 588 237

10

6,9%

Działanie nr 11.1

9i

72 339 564

72 339 564

12 765 806

9 899 972

7 327 756

0

2 532 248

39 968

2 865 834

85 105 370

10

Poddziałanie nr 11.1.1

9i

60 480 594

60 480 594

10 673 046

8 274 746

6 286 399

0

1 951 102

37 245

2 398 300

71 153 640

10

109

Poddziałanie nr 11.1.2

9i

10 000 000

10 000 000

1 764 706

1 352 941

823 529

0

529 412

0

411 765

11 764 706

10

109

Poddziałanie nr 11.1.3

9i

1 858 970

1 858 970

328 054

272 285

217 828

0

51 734

2 723

55 769

2 187 024

10

109

35 660 436

35 660 436

6 293 019

5 004 948

3 196 838

0

1 808 110

0

1 288 081

41 953 455

10

1 691 623

298 522

298 522

158 217

0

140 305

0

0

1 990 145

10

112

63 941

11 284

11 284

5 981

0

5 303

0

0

75 225

10

112

Działanie nr 11.2
Poddziałanie nr 11.2.1

9iv

1 691 623

Poddziałanie nr 11.2.2

9iv

63 941

Poddziałanie nr 11.2.3

9iv

24 309 605

24 309 605

4 289 930

3 560 642

2 136 385

0

1 424 257

0

729 298

28 599 535

10

112

Poddziałanie nr 11.2.4

9iv

6 415 425

6 415 425

1 132 134

758 530

599 239

0

159 291

0

373 604

7 547 559

10

112

Poddziałanie nr 11.2.5

9iv

3 179 842

3 179 842

561 149

375 970

297 016

0

78 954

0

185 179

3 740 991

10

112

20 000 000

20 000 000

3 529 412

2 969 334

2 686 941

182 393

100 000

0

560 078

23 529 412

10

Działanie nr 11.3
Poddziałanie nr 11.3.1

9v

18 966 441

18 966 441

3 347 019

2 786 941

2 686 941

0

100 000

0

560 078

22 313 460

10

113

Poddziałanie nr 11.3.2

9v

1 033 559

1 033 559

182 393

182 393

0

182 393

0

0

0

1 215 952

0

113
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4.

Rozdział IV. Załączniki:

a)

Załącznik 2 - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Osi priorytetowej 11- Włączenie społeczne działań i poddziałań, Tabela Wskaźniki
produktu:


wiersz Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1, Poddziałanie 11.2.2 – otrzymuje brzmienie:
Działanie 11.2
Poddziałanie 11.2.1
Poddziałanie 11.2.2



Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami
zdrowotnymi w programie

os.

Region
słabiej
rozwinięty

____

4244

SL 2014

____

16 310

SL 2014

wiersz Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3, Poddziałanie 11.2.4, Poddziałanie 11.2.5 – otrzymuje brzmienie:
Działanie 11.2
Poddziałanie 11.2.3
Poddziałanie 11.2.4
Poddziałanie 11.2.5

Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w
interesie ogólnym w programie

os.

Region
słabiej
rozwinięty

b) Załącznik 3 - Kryteria wyboru projektów wraz z warunkami formalnymi dla działań i poddziałań w ramach osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne aktualizuje się ppkt. 3.2.1.2 DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty
konkursowe (dla typu projektu:
Opracowywanie i wdrożenie programów zapobiegania rozwojowi próchnicy w zakresie komplementarnym do interwencji krajowej) w zakresie:


Kryterium merytoryczne zerojedynkowe wyboru projektów nr 3 dotyczące rozliczania projektów nieprzekraczających kwoty 100 tys. EUR 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

9

Lp.

3.

Nazwa kryterium
Wydatki w projekcie o wartości
dofinansowania nieprzekraczającej
wyrażonej w PLN równowartości kwoty
100 000 EUR331 rozliczane są w całości
uproszczonymi metodami342, o których
mowa w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.


Definicja 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.

Opis znaczenia kryterium

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 zerojedynkowe wyboru projektów nr 4 dotyczące rozliczania projektów przekraczających kwotę 100 tys. EUR w całości
na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków w brzmieniu:
KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020
Kryteria zerojedynkowe

Lp.

4.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Wydatki w projekcie o wartości
dofinansowania przekraczającej
wyrażoną w PLN równowartość kwoty
100 000 EUR353 rozliczane są w całości na

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt,
którego kwota dofinansowania wyrażona w PLN przekracza
równowartość 100 tys. EUR rozliczany jest w całości na
podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Opis znaczenia kryterium
Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości
„nie dotyczy”) jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie

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
331

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.
342

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) aktualny na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych lub dzień ogłoszenia naboru w
przypadku projektów pozakonkursowych.
353
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podstawie rzeczywiście ponoszonych
wydatków, o których mowa w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 20142020.



oceny merytorycznej.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu,
że kryterium „nie dotyczy” danego projektu.

Dotychczasowe kryteria merytoryczne zerojedynkowe wyboru projektów nr 4-10 otrzymują numerację 5-11.
Dodaje się kryterium merytoryczne specyficzne obligatoryjne nr 7 dotyczące kwoty dofinansowania projektu w brzmieniu:
Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE

Lp.

Nazwa kryterium

Kwota dofinansowania projektu wyrażona w
PLN nie przekracza równowartości 100 000
EUR364.

7.



Definicja kryterium

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

Opis znaczenia kryterium

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

Ocena
(Tak / Nie / Nie dotyczy)

TAK / NIE / NIE DOTYCZY

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:

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.
364
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Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE

Lp.

Nazwa kryterium

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

8.

Kwota dofinansowania projektu wyrażona w
PLN przekracza równowartość 100 000
EUR375.

Opis znaczenia kryterium
Spełnienie kryterium (lub
przypisanie mu wartości „nie
dotyczy”) jest konieczne do
przyznania dofinansowania.
Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.

Ocena
(Tak / Nie / Nie dotyczy)

TAK / NIE / NIE DOTYCZY

Ocena spełnienia kryterium
polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak”, „nie”
albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.

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.
375
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