
   
 

   Załącznik nr 1 
                                                                                                 do Uchwały nr………………                                       

Zarządu Województwa   Warmińsko-
Mazurskiego  

                                                                                              z dnia………………………          
                                                                              
 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

ul. Emilii Plater 1,  
10-562 Olsztyn 

 
jako Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem Operacyjnym 
 Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 

ogłasza KONKURS NR RPWM.01.04.01-IZ.00-28-001/16                

na dofinansowanie projektów ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020  

Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR 

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja 

Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu 

Schemat C 

 

Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym. Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie 
projektów w konkursie w ramach kategorii interwencji 066 - zaawansowane usługi wsparcia MŚP i grup MŚP  

(w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania) oraz 101 - finansowanie krzyżowe w ramach 
EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych do zadowalającego wdrożenia części 
przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR)  wynosi: 5 534 443,00 EUR

1
  co stanowi: 24 039 406,61 PLN  

ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych  

na poziomie projektu. 
 
W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji programu, znajdą 
zastosowanie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, w tym: 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015r. w sprawie udzielania pomocy  

de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na usługi doradcze oraz udział 
w targach  w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, 

- Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające niektóre rodzaje pomocy  
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER], 

- Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 

 
O dofinansowanie mogą ubiegać się: grupy przedsiębiorstw (MŚP) – w tym m.in. porozumienia, sieci, 

konsorcja, IOB.  
 

                                                 
1
 Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania 

środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono konkurs, tj. 30.08.2016, gdzie 1 EUR =  4,3436 PLN.  
Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie 
uzależnione od dostępności środków. 



Minimalna wartość projektu - 500 000,00 PLN; 

 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu - 500 000,00 PLN; 

 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu - 4 000 000,00 PLN. 
Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć wynosi 50% całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych w ramach projektu.  
 
Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do 30 września 2018 r.  
Przewidziane do wsparcia typy projektów: 

W ramach poddziałania wpierane będą kompleksowe sieciowe projekty promocji gospodarczej (realizowane 
wspólnie przez min. 5 przedsiębiorstw) w wymiarze krajowym i międzynarodowym, których celem będzie zarówno 
wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych 
(w tym zagranicznych) do regionu. Działania promocji gospodarczej mogą obejmować m.in.: 

 przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych; 

 tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej; 

 kampanie medialne; 

 organizacja i udział w przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym ukierunkowane na zwiększenie 
międzynarodowej rangi gospodarczej regionu (wyłącznie jako komponent większego projektu, tego typu działania 
nie mogą stanowić oddzielnego projektu). 
Preferencje uzyskają projekty z obszaru zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji. 
 
W ramach poddziałania przewiduje się wykorzystanie mechanizmu cross-financingu (do 10% finansowania 

unijnego w ramach projektu), gdy jego zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub 
efektywności osiągania założonych celów i rezultatów. Realizowane w ramach cross-financingu działania 
informacyjno-promocyjne lub szkoleniowe mogą być stosowane w przypadku, kiedy stanowią integralną część 
projektu. 
 
Promocja oferty gospodarczej może dotyczyć wyłącznie działalności beneficjenta (i partnerów) prowadzonej na 
terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 
 
Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 1 Inteligentna 
Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na 
lata 2014- 2020. 
 
Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie: 

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym,  
za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101, w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji 
elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji 
elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, dostępnego na stronie 
internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając funkcji: „wyślij wniosek” (odnośnik: maks 2, Lokalny System 
Informatyczny). 
 

Termin składania wniosków:  
od 31 października 2016 r. do 29 listopada 2016 r.                           

w godzinach 8.00 – 15.00 
 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 listopada 2016 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po 
terminie będą rejestrowane, natomiast nie będą podlegały weryfikacji wymogów formalnych i pozostawione będą 
bez rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2017 r. Instytucja Zarządzająca zastrzega 
możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.  
 
Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu: 

Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury 
przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin konkursu nr RPWM.01.04.01-IZ.00-28-
001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.4 Nowe modele 
biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, Schemat C wraz z załącznikami 

(m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).Regulamin 
konkursu udostępniany jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Programu: 
www.rpo.warmia.mazury.pl/  (odnośnik: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków) oraz Portalu Funduszy 
Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
 
Pełna dokumentacja związana z konkursem nr RPWM.01.04.01-IZ.00-28-001/16 znajduje się na stronie 
internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl oraz Portalu Funduszy Europejskich: 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
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