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

(zatwierdzonym Uchwałą nr 56/868/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 września 2017 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. oraz Uchwałą
nr 56/868/17/V z dnia 25 września 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. Rozdział II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne RPO WiM 2014-2020, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna
i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób
wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn, Poddziałanie 11.1.3 Usługi
skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej - projekt ZIT Ełk, Poddziałanie 11.2.1
Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem
lokalnym – projekty konkursowe, Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn, Poddziałanie 11.2.5 Lokalne działania integracyjne
społeczności – projekt ZIT Ełk, wiersz 11 Mechanizmy powiązania interwencji z innymi działaniami/ poddziałaniami w ramach RPO WiM 2014-2020 lub z innymi PO (jeśli
dotyczy) – sformułowanie w brzmieniu: „krajowe ramy, przygotowane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego” zastępuje się brzmieniem: „Wytyczne
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.
2.

Rozdział II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne RPO WiM 2014-2020, Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu
do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn, wiersz 10 Alokacja UE (EUR) – otrzymuje brzmienie:
6 209 366 (w tym alokacja na projekty o charakterze rewitalizacyjnym – 1 291 141)
10. Alokacja UE (EUR)

3.
a)

W ramach Poddziałania 11.2.4 Instytucja Zarządzająca dopuszcza możliwość dokonania przesunięć w ramach
niewykorzystanej alokacji dostępnej w konkursie.

Rozdział IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji (jeśli dotyczy):
A.1.1 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego otrzymuje brzmienie:

1

Zgodnie z logiką interwencji w ramach RPO WiM 2014-2020 rewitalizacja jest kompleksowym procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych
poprzez działania całościowe (obejmujące kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne, środowiskowe) prowadzone na rzecz społeczności lokalnej,
przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, w sposób zaplanowany i zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
Narzędziem służącym realizacji tego procesu w ramach RPO WiM 2014-2020 jest zintegrowany projekt rewitalizacyjny łączący interwencję Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia kompleksowe i wynikające z Programu rewitalizacji obejmującego obszar
wyznaczony w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Tego typu przedsięwzięcia, przygotowane z aktywnym współudziałem
lokalnych społeczności, będą dofinansowane w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych Programu. Warunkiem powodzenia działań rewitalizacyjnych jest konieczność
zwiększenia ich kompleksowości, dlatego też kompleksowość przedsięwzięć rewitalizacyjnych wyraża się w integrowaniu działań w ramach różnych Osi priorytetowych. System
wdrażania RPO WiM 2014-2020 zapewni warunki umożliwiające skuteczną realizację projektów rewitalizacyjnych m.in. poprzez:
− działania dedykowane rewitalizacji,
− premiowanie projektów realizowanych na obszarach rewitalizacji.
Ponadto, wszystkie przedsięwzięcia powinny być ukierunkowane na niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi na danym obszarze, aktywizację społecznogospodarczą oraz podniesienie jakości życia lokalnych społeczności. Dlatego też projektom infrastrukturalnym współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego towarzyszyć będą powiązane z nimi działania finansowane przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020.
b) A.1.2 Indykatywna alokacja UE planowana na projekty rewitalizacyjne otrzymuje brzmienie:
Oś priorytetowa

Działanie/
poddziałanie
Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z
myślą o promowaniu równych szans oraz
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans
na zatrudnienie

Oś 11. Włączenie społeczne

4.

Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do
przystępnych cenowo, trwałych oraz
wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych
w interesie ogólnym

Fundusz

EFS

EFS

Indykatywna alokacja
UE
(EUR)

Metoda preferencji

12 000 000

Konkurs dedykowany/
Wydzielenie alokacji na
projekty o charakterze
rewitalizacyjnym

2 500 000

Konkurs dedykowany/
Wydzielenie alokacji na
projekty o charakterze
rewitalizacyjnym

Rozdział VII, Inne (opcjonalnie w zależności od decyzji IZ), Słownik terminologiczny – w definicji pojęcia Środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym aktualizuje się odwołanie do Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
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