Załącznik nr 2 do Uchwały Nr …………………………..
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z ……………………….. 2017 r.

UZASADNIENIE
Przyczyną zmian Regulaminu jest nowelizacja ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.1460) zwanej dalej ustawą wdrożeniową.
Zmiany ustawy wdrożeniowej polegają m.in. na uchyleniu art. 7 dotyczącego możliwości
wydawania przez Instytucje Zarządzające wytycznych dotyczących kwestii szczegółowych
dla danego programu operacyjnego zwanych „wytycznymi programowymi” zgodnych
z wytycznymi horyzontalnymi. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy nowelizującej ustawę
wdrożeniową (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475) Wytyczne programowe w sprawie
kwalifikowalności wydatków do wszystkich działań i poddziałań w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wydane przez Instytucję
Zarządzającą, z dniem 2 grudnia przestają być stosowane.
W związku z powyższym, zważywszy na ogólny charakter zapisów obowiązujących
wytycznych horyzontalnych i konieczności zapewnienia możliwości dalszego stosowania
dotychczasowych uregulowanych w wytycznych programowych ograniczeń ponoszenia
określonych kategorii wydatków w ramach poszczególnych typów operacji przewidzianych
w Programie w części współfinansowanej ze środków EFRR, przenosi się odpowiednio
zapisy dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zawartych w wytycznych
programowych do załącznika umowy o dofinansowanie projektu - „Zasady kwalifikowalności
w ramach Osi Priorytetowej Kultura i dziedzictwo, Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne
Poddziałania 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego”.
Wskazania wymaga, iż zmiany powyższe mają wyłącznie charakter „techniczny”
i nie nakładają na Wnioskodawcę dodatkowych obowiązków w związku przygotowaniem
i realizacją projektu. Zapisy zawarte w wytycznych programowych, stanowiących załącznik
do Regulaminu naboru były znane Wnioskodawcy już w dacie ogłoszenia naboru.
Z uwagi na wprowadzenie zmian w treści aktualizowanych załączników, podjęto
decyzję o ich aktualizacji i zamieszczeniu zaktualizowanych wzorów pod przedmiotowym
naborem.
IZ RPO WiM 2014-2020 informuje, iż zmiany w powyższym zakresie obowiązują
od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

