Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 51/704/19/VI
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 października 2019 r.

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 stanowiącym załącznik
do uchwały nr 69/802/15/V z dnia 22 grudnia 2015 r. (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
I. W Załączniku 3 do SzOOP Kryteria wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Efektywność
energetyczna dla Poddziałania 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym
Elbląga – ZIT bis, wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowa definicja kryterium formalnego wyboru projektów nr 3 pn. „Wartość projektu oraz
poziom dofinansowania projektu”:
„Wartość projektu i jego poziom dofinansowania są zgodne z obowiązującymi poziomami dla
działania/poddziałania/typu projektu określonymi w SzOOP/regulaminie.
Instytucja ogłaszająca konkurs może w regulaminie konkursu zawęzić minimalne/maksymalne ww.
wartości wskazane w SzOOP w ramach działania/poddziałania.
Weryfikowane w ramach kryterium będzie czy:
- maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych nie przekracza
maksymalnego poziomu dofinansowania?
- minimalna i maksymalna wartość projektu nie przekracza minimalnej i maksymalnej wartości
projektu?
- Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie przekracza minimalnej
i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych?
- wartość dofinasowania nie przekracza limitu pomocy de minimis (SHRIMP , SUDOP)?
- czy w przypadku przedsiębiorstw powiązanych wielkość dofinansowania nie przekracza kumulacji
pomocy de minimis?”
otrzymuje brzmienie:
„1. Wartość projektu i jego poziom dofinansowania są zgodne z obowiązującymi poziomam i dla
działania/poddziałania/typu projektu określonymi w SzOOP/regulaminie.
Instytucja ogłaszająca konkurs może w regulaminie konkursu zawęzić minimalne/maksymalne ww.
wartości wskazane w SzOOP w ramach działania/poddziałania.
Weryfikowane w ramach kryterium będzie czy:
- maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych nie przekracza
maksymalnego poziomu dofinansowania?
- minimalna i maksymalna wartość projektu nie przekracza minimalnej i maksymalnej wartości
projektu?
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- minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie przekracza minimalnej
i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych?
- wartość dofinansowania nie jest wyższa niż kwota alokacji?
- wartość dofinansowania nie przekracza limitu pomocy de minimis (SHRIMP, SUDOP)?
2. Czy w przypadku przedsiębiorstw powiązanych wielkość dofinansowania nie przekracza kumulacji
pomocy de minimis?”;
2) dotychczasowa definicja kryterium merytorycznego ogólnego wyboru projektów nr 2 pn. „Zgodność
projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn”:
„Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał pozytywny lub neutralny
wpływ na zasadę horyzontalną UE: promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz
niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosp rawnościami oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.”
otrzymuje brzmienie:
„Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał pozytywny lub neutralny
wpływ na zasadę horyzontalną UE: promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz
niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Neutralność projektu jest dopuszczalna tylko w sytuacji, kiedy w ramach projektu wnioskodawca
wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek
działań wpływających na spełnienie ww. zasady.”;
3) dotychczasowa definicja kryterium merytorycznego ogólnego wyboru projektów nr 6 pn. „Pomoc
publiczna i pomoc de minimis”:
„Weryfikowana będzie zgodność zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu z zasadami pomocy
publicznej/ pomocy de minimis w odniesieniu do wnioskodawcy, form wsparcia, wydatków, jak
również oceniana będzie możliwość udzielenia w ramach projektu pomocy pu blicznej/ pomocy
de minimis, uwzględniając reguły ogólne jej przyznawania oraz warunki jej dopuszczalności w danym
typie projektu.”
otrzymuje brzmienie:
„Weryfikowana będzie możliwość występowania pomocy publicznej/pomocy de minimis oraz
zgodność zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu z zasadami pomocy publicznej/ pomocy
de minimis w odniesieniu do wnioskodawcy, form wsparcia, wydatków, jak również oceniana będzie
możliwość udzielenia w ramach projektu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, uwzględniając
reguły ogólne jej przyznawania oraz warunki jej dopuszczalności w danym typie projektu .”.
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