URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE

KOMUNIKAT W SPRAWIE MINIMALNEJ WARTOŚCI
WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU ORAZ PROJEKTÓW PARTNERSKICH
W RAMACH KONKURSU NR RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18
W ramch konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18, Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym
§ 6 pkt 13 Regulamin konkursu wprowadziła ograniczenia,
co do wartości wydatków kwalifikowanych:
- dla projektów, których zakres rzeczowy obejmuje instalację fotowoltaiczną: 500 000,00 PLN;
- dla projektów, których zakres rzeczowy obejmuje inne źródła energii odnawialnej niż
instalacja fotowoltaiczna: 300 000,00 PLN.
Tym samym, projekty, których zakres rzeczowy obejmuje różne źródła OZE w tym instalacje
fotowoltaiczną (np. pompa ciepła + instalacja fotowoltaiczna) podlega limitowi 500 000,00 PLN.
Powyższe działanie pozwoli na dofinansowanie projektów realizujących instalacje OZE o wyższych
mocach, co przełoży się możliwość osiągnięcia zakładanego w RPO WiM 2014-2020 wskaźnika
Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych.
Należy przy tym również zaznaczyć, iż:
- zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020 Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu
na etapie ogłoszenia o konkursie,
- miminalna wartość projektu została ustalona przy uwzględnieniu średniego poziomu
dofinansowania w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie i jest ona korzystniejsza
w stosunku do minimalnej wartości projektu wyliczonej na podstawie zapisów RPO WiM
2014-2020.
Zasady dotyczące realizacji projektów partnerskich zostały wskazane m.in. w Ustawie z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431).
Należy pamiętać, iż efektem projektu partnerskiego powinna być współpraca partnerów, co najmniej
w okresie trwałości projektu.
Ponadto celem projektów partnerskich nie może być wyłącznie uzyskanie limitów minimalnych
wartości kosztów kwalifikowanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie.
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