WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020
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 Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. (z późn.zm.),
wprowadza się następujące zmiany:
1. W karcie Działania 5.1 Gospodarka odpadowa – pkt 6 Typy projektów, tiret 2 otrzymuje brzmienie:
„Tworzenie przez gminy, ich związki lub podmioty realizujące zadania w imieniu JST punktów selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych (przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne),
punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia”.
2. W karcie Działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa – pkt 8 Typy beneficjenta, dodaje się tiret 4
w brzmieniu:
„ podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin”.
3. W karcie Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej - pkt 6 Typy projektów, tiret 1 otrzymuje
brzmienie:
„ochrona parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach NATURA 2000)

poprzez podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia oraz prowadzenie edukacji ekologicznej
w celu zwiększenia świadomości w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu wraz z przygotowaniem pomieszczeń na ten cel”.
4. W karcie Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej - pkt 13 Tryby wyboru projektów oraz wskazanie
podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów dodaje się zapis w
brzmieniu:
„Tryb pozakonkursowy

W zakresie typu projektu „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, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych” dla projektów
o charakterze strategicznym.
Nabór i ocena wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Protesty: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.
5. W karcie poddziałania 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur – pkt 8 Typy beneficjenta, dodaje się tiret 7
w brzmieniu:


„państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych”.

6. W Załączniku nr 2 do SzOOP, tj. Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla osi
priorytetowej, szacowana wartość docelowa (2023 r.) wskaźnika produktu pn. Powierzchnia siedlisk
wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony otrzymuje brzmienie 1065;
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7. W części I. Ogólny opis RPO WiM 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji,
pkt 4, wykres podziału środków na poszczególne osie priorytetowe RPO WiM 2014-2020 otrzymuje
brzmienie:
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