UZASADNIENIE ZMIAN
W konkursie nr RPWM.05.03.00-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

5.3

Ochrona

różnorodności

biologicznej, ogłoszonym Uchwałą Nr 74/1220/17/V Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 19.12.2017 r. wprowadzono:
1. 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.05.03.00-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 i 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 20142020. 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.

2. Aktualizację „Wzoru Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru
projektów konkursowych (obligatoryjnych)” stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu
konkursu
nr
RPWM.05.03.00-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.
Tym samym w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28001/18:
- pytanie nr 14 ppkt 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 spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości
i równego traktowania podmiotów?”
otrzymało brzmienie:
„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 1-3a tej ustawy
z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania?”
- pytanie nr 14 ppkt c)
„Czy wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych został dokonany przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego?”
otrzymało brzmienie:
„Czy wybór partnerów został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu partnerskiego?”
- usunięto dotychczasowy ppkt d) w pytaniu nr 14.
3. Aktualizację „Wzoru Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych
ogólnych (obligatoryjnych) wyboru projektów konkursowych” stanowiącego załącznik nr
9 do Regulaminu konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/18 polegającą na
doprecyzowaniu nazwy dokumentu: „Oświadczenie o braku oddziaływania projektu na
gatunki roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną”, które zgodnie z załącznikiem nr 3
do Regulaminu konkursu, tj. „Instrukcją wypełniania załączników do wniosku
o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 na etapie oceny i realizacji projektu”, powinno mieć nazwę: „Oświadczenie
o braku oddziaływania projektu na gatunki i ich siedliska o znaczeniu krajowym oraz
gatunki i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze o znaczeniu dla Wspólnoty”.
Tym samym zawarte w załączniku nr 9 „Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji
kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) wyboru projektów konkursowych”
pytanie nr 40 „Czy ekspertyza przyrodnicza złożona wraz z Oświadczeniem o braku
oddziaływania projektu na gatunki roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną została
sporządzona w zakresie adekwatnym do specyfiki projektu?”
otrzymało brzmienie:
„Czy ekspertyza przyrodnicza złożona wraz z Oświadczeniem o braku oddziaływania
projektu na gatunki i ich siedliska o znaczeniu krajowym oraz gatunki i ich siedliska oraz
siedliska przyrodnicze o znaczeniu dla Wspólnoty została sporządzona w zakresie
adekwatnym do specyfiki projektu?”.

4. Aktualizację dokumentu pn. „Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi
priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie
5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego” stanowiącym załącznik do „Wzoru umowy
o dofinansowanie projektu” będącego załącznikiem nr 15 do Regulaminu konkursu nr
RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/18 oraz stanowiącego załącznik do „Zasad realizacji
projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020”, stanowiącego załącznik nr 1 do „Wzoru uchwały
w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest
Województwo Warmińsko-Mazurskie” będącego załącznikiem nr 17 do Regulaminu
konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/18. Zmiany wynikają z konieczności:
- zaktualizowania zapisów odwołujących się do poprzedniej wersji „Podręcznika
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji z 14 czerwca 2016 r.”. Dla umów podpisywanych/ uchwał
podejmowanych od 01.01.2018 r. obowiązuje „Podręcznik wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji z 21 lipca 2017 r.”.
W
celu
uniknięcia
w
przyszłości
konieczności
aneksowania
umów
o dofinansowanie/podejmowania uchwał zmieniających w przypadku ewentualnej
kolejnej aktualizacji podręcznika usunięto jego datę.
Tym samym treść wskazana w pkt 1.3, tiret dwunasty
„- wydatki na promocję projektu poniesione niezgodnie z Wytycznymi Ministra
Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki
spójności na lata 2014-2020 z 3 listopada 2016r., Podręcznikiem wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji z 14 czerwca 2016 r.;”
otrzymała brzmienie:
„- wydatki na promocję projektu poniesione niezgodnie z Wytycznymi Ministra
Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki
spójności na lata 2014-2020 z 3 listopada 2016 r., Podręcznikiem wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji;”
- doprecyzowania odniesienia w pkt 1.3 tiret dwudziesty siódmy. Tym samym treść:
„- mała architektura, infrastruktura rekreacyjna i sportowa, zakup i montaż urządzeń
do monitoringu bezpieczeństwa itp. – powyżej 30% kosztów kwalifikowanych, nie
dotyczy kosztów, o których mowa w pkt 2a Wydatków kwalifikowalnych związanych
z realizacją projektu;”
otrzymała brzmienie:
„- mała architektura, infrastruktura rekreacyjna i sportowa, zakup i montaż urządzeń
do monitoringu bezpieczeństwa itp. – powyżej 30% kosztów kwalifikowanych, nie
dotyczy kosztów, o których mowa w pkt 1.2a Wydatków kwalifikowalnych związanych
z realizacją projektu;”.
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. 1460 z późn. zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem
Wnioskodawców ani pogorszeniem warunków konkursu.
Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, tj. od dnia 20.03.2018 r.

