Załącznik nr 2 do Uchwały Nr …………..
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia ………….. 2018 r.
w sprawie konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze
i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa
UZASADNIENIE ZMIAN
W konkursie nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze
środków

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze
i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa, ogłoszonym
Uchwałą

Nr

76/1254/17/V

Zarządu Województwa

Warmińsko-Mazurskiego

z

dnia

29.12.2017 r. wprowadza się:
1. Aktualizację „Wzoru Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru
projektów konkursowych (obligatoryjnych)” stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu
konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/18. Zmiana dokumentu wynika z
konieczności dostosowania jego zapisów w zakresie partnerstwa do obowiązującej
Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz.
1475, z późn. zm.).
Tym samym zawarte w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPWM.05.01.00IZ.00-28-001/18:
- pytanie nr 15 „Czy Wnioskodawca spełnia wymogi w odniesieniu do grupy
przedsiębiorstw?”
otrzymuje brzmienie:
„Czy Wnioskodawca spełnia wymogi w zakresie utworzenia partnerstwa zgodnie z
art. 33 ustawy wdrożeniowej (jeśli dotyczy)?
a) Czy porozumienie/umowa o partnerstwie określają:
• przedmiot porozumienia albo umowy?
• prawa i obowiązki stron?
• zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie?
• partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów
projektu?
• sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych
przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty
dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów?
• sposób postępowania w przypadku naruszenia lub nie wywiązania się stron z
porozumienia lub umowy?
b) Czy w przypadku gdy Wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonał
wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 13a tej ustawy z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania?

c) Czy wybór partnerów został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu partnerskiego?”;
- usuwa się pytanie nr 17 o treści „Czy warunki i planowany zakres stosowania crossfinancingu nie przekraczają poziomu wskazanego w pkt 15 SzOOP „Warunki i
planowany
zakres
stosowania
cross-financingu
(%)?”
–
pytanie
jest
nieadekwatne/bezprzedmiotowe, gdyż cross-financing nie dotyczy Działania 5.1
Gospodarka odpadowa;
- dotychczasowe pytanie nr 18 otrzymuje nr 17.
2. Aktualizację załącznika nr 18 „Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie
projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020” do Regulaminu konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/18. Zgodnie z
nowym brzmieniem załącznika:
1) w przypadku projektów, w których wartość dofinansowania nie przekracza
10 000 000 zł, Beneficjent wnosi do Instytucji Zarządzającej (IZ) jedno z
zabezpieczeń, o których mowa w pkt 1.1.2 Instrukcji zabezpieczania (…),
2) w przypadku projektów, w których wartość dofinansowania przekracza
10 000 000 zł, Beneficjent wnosi do IZ dwa zabezpieczenia spośród wskazanych
w pkt 1.1.2 Instrukcji zabezpieczania (…)
przy czym w przypadku zabezpieczenia określonego w pkt 1.1.2 lit. b) – h) Instrukcji
zabezpieczania (…) ma być ono ustanawiane na kwotę odpowiadającą co najmniej 120
% wysokości dofinansowania.
Ww. zmiany mają na celu złagodzenie wymogów obowiązujących w zakresie
zabezpieczania umów o dofinasowanie projektów, wynikają z:
 rekomendacji eksperta z Komisji Europejskiej zawartej w „Planie działań na rzecz
przyspieszenia realizacji RPO WiM w zakresie CT 1 oraz CT 3” dotyczącej
podjęcia „działań zmierzających do obniżenia kosztów zabezpieczeń projektów”;
 licznych sygnałów płynących ze strony Wnioskodawców, wskazujących „zbyt
rygorystyczne” podejście do kwestii zabezpieczeń w ramach RPO WiM na lata
2014-2020. Konieczność wniesienia drugiego zabezpieczenia niejednokrotnie
prowadziła do rezygnacji Wnioskodawców z podpisania umowy o dofinansowanie
projektów wybranych do dofinansowania. Ponadto, potencjalni Wnioskodawcy
wyraźnie zaznaczali, iż korzystniejszym dla nich jest ubieganie się o środki w
ramach krajowych programów operacyjnych, w których przy zawieraniu umów
o dofinansowanie wymagane jest wniesienie jednego zabezpieczenia;
 postulatu Rzecznika Funduszy Europejskich przy Instytucji Zarządzającej RPO
WiM na lata 2014-2020 zawartego w piśmie z 22 grudnia 2017 r., znak:
RFE.433.5.2017;
 przeprowadzonej analizy porównawczej systemów zabezpieczeń realizacji umów
o dofinansowanie projektów stosowanych w pozostałych 15 Regionalnych
Programach Operacyjnych. Wyniki analizy wykazały, że w 14 na 16 województw
jedyną formą zabezpieczenia realizacji umów jest weksel własny in blanco wraz z
deklaracją wekslową. Dodatkowe zabezpieczenie ustanawiane jest wówczas,
gdy wartość zaliczki, bądź dofinansowania przekracza kwotę 10 000 000 zł.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.
Powyższe zmiany zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1475, z późn. zm.) nie będą skutkowały nierównym
traktowaniem Wnioskodawców ani pogorszeniem warunków konkursu.
Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, tj. od dnia 13.03.2018 r.

