Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/109/16/V
Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego
z dnia 16 lutego 2016 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., oraz
zmienionym Uchwałą Nr 1/5/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia
5 stycznia 2016 r. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1. W Rozdziale I. Ogólny opis RPO WiM 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji, pkt 1.
Status dokumentu, w drugim akapicie adres publikacyjny Ustawy o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. w Dzienniku Ustaw otrzymuje brzmienie „(tekst
jedn. Dz. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm)”.
2. W Rozdziale II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej 11 - Włączenie
społeczne RPO WiM 2014-2020:
a) Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.2, w wierszu 14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów
(jeśli dotyczy) nadano zdaniom prawidłową numerację:
 dotychczasowe zdanie nr 10 otrzymuje nr 9,
 dotychczasowe zdanie nr 11 otrzymuje nr 10,
 dotychczasowe zdanie nr 12 otrzymuje nr 11,
 dotychczasowe zdanie nr 13 otrzymuje nr 12,
 dotychczasowe zdanie nr 14 otrzymuje nr 13;
b) Działanie 11.3, Poddziałanie 11.3.2, wiersz 4 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego
otrzymuje brzmienie: „1. Liczba porozumień lub partnerstw zawartych w ramach
sieciowania podmiotów ekonomii społecznej. 2. Liczba podmiotów ekonomii społecznej,
które otrzymały znak jakości produktu/usługi PES.”;
c) Działanie 11.3, Poddziałanie 11.3.2, wiersz 5 Lista wskaźników produktu otrzymuje
brzmienie „1. Liczba pracowników lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej, którzy zostali objęci wsparciem w ramach projektu. 2. Liczba
PES zrzeszonych w sieciach kooperacji podmiotów ekonomii społecznej, które skorzystały
ze wsparcia w ramach projektu. 3. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych
wsparciem.”;
d) we wszystkich Działaniach/Poddziałaniach w wierszu 14 Limity i ograniczenia w realizacji
projektów (jeśli dotyczy) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie „Zgodnie z zasadami
określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków”.
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3.

Rozdział III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) otrzymuje brzmienie:
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4. W rozdziale V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji RPO WiM 2014-2020:
a) pkt. 1 Wykaz rozporządzeń krajowych i UE oraz krajowych ustaw, Ustawy krajowe, w ppkt. 4
adres publikacyjny Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.
w Dzienniku Ustaw otrzymuje brzmienie „(tekst jedn. Dz. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm)”.
b) pkt. 2 Wykaz krajowych wytycznych horyzontalnych, w ppkt. 8 zmienia się zapis
z „(22.07.2015 r.)” na „(od 22.04.2015 r.)”.
c) pkt. 2 Wykaz krajowych wytycznych horyzontalnych, ppkt. 18 dodaje się zapis „(od
23.12.2015 r.)”.
5. W Rozdziale VI. Załączniki:
a) w Załączniku 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Osi
priorytetowej 11 – Włączenie społeczne działań i poddziałań wyodrębnia się ostatni oddzielny
wiersz dla wskaźników dla Poddziałania 11.3.2, które dotychczas wykazane były w jednym
wierszu łącznie dla Poddziałania 11.3.1 i Poddziałania 11.3.2:
WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
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WSKAŹNIKI PRODUKTU
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Jednost

Kategori

ka

a

miary

regionu

Wartość

Szacowana

pośredni

wartość

a

docelowa

(2018)

(2023)

400

400 os.

Źródło
własne

400

50

Źródło
własne

____

____

Źródło
własne

Źródło

Nazwa osi priorytetowej:
11 – Włączenie społeczne

Działanie 11.3
Poddziałanie 11.3.2

Liczba pracowników
lokalnych i regionalnych
podmiotów działających na
rzecz rozwoju ekonomii
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9

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz
rok)

8

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz
rok)

7

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz
rok)

6

wartość
docelowa

5

zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami

wskaźnik

szacowana całkowita
wartość projektu (PLN)

4

szacowany wkład UE
(PLN)

podmiot, który będzie
wnioskodawcą

3

duży projekt (T/N/ND)

data identyfikacji

2

(PLN)

podmiot zgłaszający

1

szacowana wartość
kosztów
kwalifikowalnych

tytuł lub zakres projektu

l.p.

numer działania
lub poddziałania

a) dodaje się Załącznik 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego w brzmieniu:
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11

12

13

14

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
1. Liczba porozumień lub partnerstw 1
zawartych w ramach sieciowania
podmiotów ekonomii społecznej
2. Liczba podmiotów ekonomii
społecznej, które otrzymały znak
5
jakości produktu/usługi PES

1

11.3.2

Ekonomia
społeczna
na
ROPS
Warmii
i
Mazurach

12.02.2015* ROPS

1 440 000,00

1 440 000,00

N

1 224 000,00

Wskaźniki produktu:
1.Liczba pracowników lokalnych i
regionalnych podmiotów
400
działających na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej, którzy zostali
objęci wsparciem w ramach projektu
2. Liczba PES zrzeszonych w sieciach 50
kooperacji podmiotów ekonomii
społecznej, które skorzystały ze
wsparcia w ramach projektu
3. Liczba podmiotów ekonomii
-społecznej objętych wsparciem

I kwartał 2016

1.02.2016

31.12.2017

*data Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia RPO WiM 2014 - 2020
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6.
a)
b)

c)

W Rozdziale VII. Inne (opcjonalnie w zależności od decyzji IZ), 1. Słownik terminologiczny :
usuwa się definicje pojęć „protest” oraz „kwalifikowalność wydatków”;
w źródle pojęcia „Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” adres
publikacyjny Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.
w Dzienniku Ustaw otrzymuje brzmienie „(tekst jedn. Dz. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm)”;
pojęcie „Wniosek/aplikacja” otrzymuje brzmienie „Wniosek o dofinansowanie/aplikacja”,
natomiast w definicji w zdaniu pierwszym zastępuje się słowo „pomocowych” na „RPO WiM”.
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