WYKAZ ZMIAN
W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020
(zatwierdzonym Uchwałą nr 66/774/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2015 r.)
W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym Uchwałą nr 66/774/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2015
r. z późń. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1. Rozdział II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPO WiM 2014-2020, Działanie
9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje pkt 24 tj. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN) (jeśli dotyczy),
otrzymuje brzmienie:
Schemat A dla trybu konkursowego:
24. Minimalna i maksymalna wartość
wydatków kwalifikowalnych projektu
(PLN)
(jeśli dotyczy)

Min. 19 800 000
Schemat B dla trybu pozakonkursowego:
Max. 70 000 000

2. Rozdział V Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji RPO WiM 2014-2020,
a) w pkt 1. Wykaz rozporządzeń krajowych i UE oraz krajowych ustaw, usunięto publikatory ustaw;
b) w pkt 2.Wykaz krajowych wytycznych horyzontalnych usunięto początkowe daty obowiązywania wytycznych horyzontalnych.

9.

Rozdział VII. Inne – w Słowniku terminologicznym definicje pojęć: „Budowla”, „Nieruchomość niezbudowana” oraz „Nieruchomość zabudowana”
otrzymuje 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

10. W rozdziale VII. Inne – w Słowniku terminologicznym, usuwa się publikatory wszystkich ustaw, wytycznych i rozporządzeń.

