
   
 
 

                                                                             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.01.03.04-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 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)   

Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne 

 

 

Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym. Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie  
w ramach kategorii interwencji 067 – rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym 
wsparcie dla przedsiębiorstw typu spinn-off i spin-out) wynosi 13 337 449,00 EUR

1
 co daje kwotę 58 524 726,21 PLN  w tym 

12 591 309,00 EUR co stanowi 55 250 663,89 PLN ze środków pochodzących z EFRR oraz 746 140,00 EUR  co stanowi 
3 274 062,32 PLN stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa. 

 
 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie 

objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej 
maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50%. W przypadku projektów generujących dochód - maksymalny dopuszczalny 

poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu. 
 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:  
 

 Przedsiębiorstwa (MŚP)  
 jednostki samorządu terytorialnego 

 
Minimalna wartość projektu: 500 000,00 PLN; 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500 000,00 PLN; 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 7 000 000,00 PLN; 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych przypadająca średnio na 1 ha terenu inwestycyjnego objętego 
projektem nie może przekroczyć 700 000,00 PLN. 
 
 

 
Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć, w przypadku projektów nie objętych pomocą 
publiczną i nie generujących dochodu, wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Poziom 
wkładu własnego w przypadku projektów generujących dochód zależy od wartości luki finansowej. Dla projektów podlegających 
zasadom udzielania pomocy publicznej minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 50%.  

 

                                                 
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. 28.04.2016, gdzie 1 EUR =  4,3880 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów               
w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków 



Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do 30 września 2018 r.  
 

Przewidziane do wsparcia typy projektów: 

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Ponadto 
preferowane będą projekty przedsiębiorstw oraz przedsięwzięcia wynikające z lokalnych/ponadlokalnych planów 
rewitalizacji miast i komplementarne do realizowanych w ramach osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji oraz 
działań finansowanych przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

 
W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe 
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego a wsparcie udzielone zostanie na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE)                             
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu [GBER] oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 – wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców                          
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.  
 
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 30.06.2016 r. do 29.07.2016 r.                           

w godzinach 8.00 – 15.00 
 
 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 29.07.2016 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 grudniu 2016 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.01.03.04-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 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.4 Tereny 
inwestycyjne 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.01.03.04-IZ.00-28-001/16 znajduje się na stronie internetowej Programu: 
www.rpo.warmia.mazury.pl oraz Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

              W ramach poddziałania wpierane będą projekty polegające na: 

 utworzeniu nowych lub dostosowaniu istniejących terenów na rzecz rozwoju gospodarczego, 

 uporządkowaniu i przygotowaniu terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych,  

 uzbrojeniu terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, 
ciepłownicza), budowie lub modernizacji układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna 
infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa). 

Wśród terenów objętych poddziałaniem będą także obszary powojskowe – nie pozostające w zasobach Agencji Mienia 
Wojskowego ani żadnej innej instytucji zarządzającej terenami wojskowymi a także tereny poprzemysłowe, pokolejowe 
i popegeerowskie. 

Powyższym działaniom towarzyszyć będą mogły działania promocyjne służące upowszechnieniu wiedzy o dostępności 
infrastruktury (wyłącznie jako komponent projektu inwestycyjnego). 
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