WYKAZ ZMIAN W

SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I RACJONALNE

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

(zatwierdzonym Uchwałą nr 47/688/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia
01 sierpnia 2017 r.)
W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie
zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020, przyjętym Uchwałą nr 69/797/15/V z dnia 22 grudnia 2015 r.(z poźn. zm.) w sprawie
zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne
wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 wprowadza się następujące zmiany:
1. W karcie Działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa pkt. 14 Limity i ograniczenia w realizacji
projektów (jeśli dotyczy), tiret 1, otrzymuje brzmienie:
Podstawę do wyboru projektów realizowanych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM stanowi
piąta aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VAKPOŚK) wraz
z opracowanym na podstawie AKPOŚK 2017 Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady
91/271/EWG zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach w sytuacji zidentyfikowanych obszarów o zabudowie
rozproszonej w granicach aglomeracji, gdzie rachunek ekonomiczny będzie uzasadniał taki
rodzaj inwestycji, dopuszczalne będzie wsparcie budowy indywidualnych systemów oczyszczania
ścieków.
2. W Załączniku nr 3 do SzOOP nazwa załącznika o dotychczasowej treści:
Kryteria wyboru projektów wraz z wymogami formalnymi otrzymuje brzmienie:
Kryteria wyboru projektów wraz z warunkami formalnymi
3. W załączniku 3 do SzOOP dla wszystkich Działań i Poddziałań tabela wymogów formalnych
o dotychczasowej treści:
WYMOGI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO 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.

1.

2.

Nazwa
wymogu

Definicja wymogu

Kompletność
wniosku

Wniosek o dofinansowanie jest
kompletny, spójny i sporządzony zgodnie
z instrukcją wypełniania wniosku o
dofinansowanie i regulaminem konkursu.

Kompletność
załączników

Załączniki do wniosku o dofinansowanie
są kompletne, spójne i sporządzone
zgodnie z instrukcją wypełniania
załączników i regulaminem konkursu.

Opis wymogu
Wymóg formalny zerojedynkowy.
Ocena spełniania wymogu polega na
przypisaniu im wartości logicznych
„tak” lub „nie”.
Wymóg formalny zerojedynkowy.
Ocena spełniania wymogu polega na
przypisaniu im wartości logicznych
„tak” lub „nie”.

zostaje zastąpiona tabelą warunków formalnych w brzmieniu:

WARUNKI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO 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.

1.

Nazwa warunku

Kompletność
wniosku i
załączników

Definicja warunku

Opis warunku

Wniosek o dofinansowanie i załączniki są
kompletne, spójne i sporządzone zgodnie z
instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie
i regulaminem naboru.

Warunek formalny
zerojedynkowy.
Ocena spełniania
warunku polega na
przypisaniu im
wartości logicznych
„tak” lub „nie”.
Warunek formalny
zerojedynkowy.

2.

Forma złożenia
wniosku i
załączników

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami
został złożony w formie określonej w regulaminie
naboru.

Ocena spełniania
warunku polega na
przypisaniu im
wartości logicznych
„tak” lub „nie”.
Warunek formalny
zerojedynkowy.

3.

Termin złożenia
wniosku i
załączników

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami
został złożony w terminie określonym w
regulaminie naboru.

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

4. W załączniku 3.1 do SzOOP Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa:
a. W opisie znaczenia kryterium formalnego obligatoryjnego nr 3. Wartość projektu oraz
poziom dofinansowania projektu dodaje się zdanie: Kryterium powinno być spełnione na
moment oceny kryteriów formalnych.
b. W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych obligatoryjnych dodaje
się zdanie: Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.
c.

Do katalogu kryteriów merytorycznych ogólnych dodaje się kryterium nr 10 „Zgodność
projektu z koncepcją uniwersalnego projektowania” w brzmieniu:

Wnioskodawca w studium
wykonalności zapewnił, że
infrastruktura objęta
Zgodność z projektu koncepcją projektem będzie
10.
uniwersalnego projektowania**. dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz
zgodna z koncepcją
uniwersalnego projektowania

Kryterium
obligatoryjne
–
spełnienie
kryterium
jest
niezbędne
do
przyznania
dofinansowania.
Kryterium zerojedynkowe.
Ocena
kryteriów

spełniania
polega
na

.

przypisaniu
im
wartości
logicznych „tak” lub „nie”.
Wnioskodawca może uzupełnić
lub poprawić projekt w części
dotyczącej spełniania kryterium
w zakresie określonym w
regulaminie konkursu

** Kryterium dotyczy następującego typu projektu: Tworzenie przez gminy punktów selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych (przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne)
d. W opisie znaczenia kryterium merytorycznego specyficznego punktowego numer 7.
Wskaźnik jednostkowych kosztów inwestycyjnych dodaje się zdanie:
W ramach kryterium przewiduje się odstępstwo od jego założeń i zakresu, tj. dopuszcza
się zmiany kwot wynikające z rozstrzygnięć postępowań publicznych i konkurencyjności oraz
dodatkowych zadań nie dających się przewidzieć na moment składania wniosku
o dofinansowanie a niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. Zmiana w zakresie
zgodnym z opisanym powyżej odstępstwem nie skutkuje zmianą oceny spełniania kryterium.
5. W załączniku 3.3 do SzOOP Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa – tryb pozakonkursowy:
a. W opisie znaczenia kryterium formalnego obligatoryjnego nr 4. Wartość projektu oraz
poziom dofinansowania projektu dodaje się zdanie: Kryterium powinno być spełnione na
moment oceny kryteriów formalnych.
b. W opisie znaczenia wszystkich kryteriów formalnych (z wyjątkiem kryterium nr 1 Projekt
znajduje się w wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach
trybu pozakonkursowego stanowiącym załącznik do SzOOP) zdanie o treści:
W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany
do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie.
otrzymuje brzmienie:
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej spełniania
kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.
c.

W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych obligatoryjnych zdanie
o treści:
W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany
do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie.
otrzymuje brzmienie:
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej spełniania
kryterium
w zakresie określonym w regulaminie konkursu.

6. W załączniku 3.4 do SzOOP Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej:
a. W opisie znaczenia kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 3. Wartość
projektu oraz poziom dofinansowania projektu dodaje się zdanie: Kryterium powinno być
spełnione na moment oceny kryteriów formalnych.
b. W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych obligatoryjnych dodaje
się zdanie: Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.
c.

Do katalogu kryteriów merytorycznych ogólnych dodaje się kryterium nr 10 „Zgodność
projektu z koncepcją uniwersalnego projektowania” w brzmieniu:

Wnioskodawca w studium
wykonalności zapewnił, że
infrastruktura objęta
projektem będzie
Zgodność z projektu koncepcją
10.
dostosowana do potrzeb
uniwersalnego projektowania**.
osób niepełnosprawnych oraz
zgodna z koncepcją
uniwersalnego projektowania
.

Kryterium
obligatoryjne
–
spełnienie
kryterium
jest
niezbędne
do
przyznania
dofinansowania.
Kryterium zerojedynkowe.
Ocena
spełniania
kryteriów
polega
na
przypisaniu
im
wartości
logicznych „tak” lub „nie”.
Wnioskodawca może uzupełnić
lub poprawić projekt w części
dotyczącej spełniania kryterium
w zakresie określonym w
regulaminie konkursu

** Kryterium dotyczy następujących typów projektów:
- Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów
przyrody
( w tym położonych na obszarach Natura 2000);
- Tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w
oparciu o gatunki rodzime, w tym np.: banki genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich,
ogrody botaniczne, eko-parki
7. W części VII Inne – Słownik terminologiczny zmienia się definicje terminów:
a. dofinansowanie o dotychczasowej treści:
dofinansowanie

Współfinansowanie UE lub
współfinansowanie krajowe
z budżetu państwa.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020

otrzymuje brzmienie:
dofinansowanie

Współfinansowanie UE lub
współfinansowanie krajowe
z budżetu państwa,
wypłacane
na podstawie umowy o
dofinansowanie projektu
albo decyzji o
dofinansowaniu projektu.

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020

b. kryteria wyboru projektów o dotychczasowej treści:
kryteria wyboru
projektów

Zestaw warunków, które
musi
spełnić
projekt aby
uzyskał
dofinansow
anie

na podstawie źródeł rozproszonych

otrzymuje brzmienie:
kryteria wyboru

Kryteria umożliwiające ocenę

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o

projektów

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

zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020

8. W części VII Inne – Słownik terminologiczny dodaje się termin warunki formalne w brzmieniu:
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.

USTAWA z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie
polityki spójności
finansowanych w
perspektywie finansowej
2014-2020

