ZAŁĄCZNIK 1

Sprawozdanie roczne za rok 2017
z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko – Mazurskiego
na lata 2014 – 2020

STRESZCZENIE
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
(RPO WiM 2014-2020) jest następcą Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013 i w pewnej części kontynuacją jego kierunków wsparcia. Koncentruje się na warmińskomazurskiej gospodarce i kształceniu dla niej kadr, poprawie sytuacji na rynku pracy, zwiększeniu
dostępności usług publicznych, przełamaniu wykluczenia energetycznego regionu, poprawie jakości
środowiska przyrodniczego, wypełnianiu luk w systemie transportowym, rewitalizacji miast oraz
ograniczaniu ubóstwa w regionie.
RPO WiM 2014-2020 będzie osiągał założone rezultaty poprzez koncentrację tematyczną
i terytorialną wsparcia na przedsięwzięciach odnoszących się do następujących osi priorytetowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur.
Kadry dla gospodarki.
Cyfrowy region.
Efektywność energetyczna.
Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów.
Kultura i dziedzictwo.
Infrastruktura transportowa.
Obszary wymagające rewitalizacji.
Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.
Regionalny rynek pracy.
Włączenie społeczne.
Pomoc techniczna.

RPO WiM 2014-2020 jest programem dwufunduszowym, finansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Łączny nakład środków unijnych wynosi ok. 1,73 mld euro, z czego 72% (tj. ponad 1,24 mld euro) to
Europejski
Fundusz
Rozwoju Regionalnego,
a 28% (tj. ponad 486 mln
euro)
Europejski
Fundusz Społeczny.
Szacunkowy
podział środków na
poszczególne
osie
priorytetowe Programu,
przedstawiono
na
wykresie.

RPO WiM 2014-2020 został przyjęty przez Komisję Europejską 12 lutego 2015 r., a następnie
24 marca 2015 r. zatwierdzony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Rok 2017 był
rokiem renegocjacji z Komisją Europejską zapisów programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Województwo warmińsko-mazurskie jako pierwszy region w Polsce zakończyło rozmowy
negocjacyjne i 31 grudnia 2017 r. przekazało Komisji Europejskiej projekt zmienionego RPO WiM
2014-2020. Jego zatwierdzenie nastąpiło 7 marca 2018 r.
Oprócz Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020 (Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego) w realizacji Programu uczestniczyły trzy Instytucje Pośredniczące: tj. Wojewódzki Urząd
Pracy w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz ZIT
Olsztyn. Do 31 maja 2017 r. funkcje Instytucji Pośredniczącej pełnił Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Od czerwca jego zadania przejęła Instytucja
Zarządzająca RPO WiM 2014-2020.
Od uruchomienia Programu przeprowadzono
łącznie 286 naborów wniosków o dofinansowanie.
Większa
liczba
naborów
dotyczyła
działań
finansowanych z EFRR (159 naborów). W ramach EFS
przeprowadzono 127 naborów.
Do końca 2017 r. przeprowadzono nabory na
łączną kwotę dofinansowania 1,71 mld euro (1,34 mld
euro w ramach EFRR i 372 mln euro z EFS). Stanowiło
to ok. 99% całego budżetu RPO WiM 2014-2020.
W wyniku przeprowadzonych naborów, ocenę
formalną pozytywnie przeszło 3 186 wniosków o
dofinansowanie. Ich łączna wartość wyniosła blisko 1,7
mld euro, w tym ok. 1,3 mld euro to środki Unii
Europejskiej. Stanowiło to ok. 70% alokacji RPO WiM
2014-2020. W roku 2017 nastąpił wzrost wartości
wniosków poprawnych pod względem formalnym o
404 mln euro (ponad 23 p.p.). Wartość wniosków
poprawnych pod względem formalnym, w stosunku do
alokacji poszczególnych osi priorytetowych przedstawia poniższy wykres.
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE POPRAWNE POD
WZGLĘDEM FORMALNYM
(% alokacji osi)
I
Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
II
Kadry dla gospodarki
III Cyfrowy region
IV Efektywność energetyczna
V Środowisko przyrodnicze i racjonalne
wykorzystanie zasobów
VI Kultura i dziedzictwo
VII Infrastruktura transportowa
VIII Obszary wymagające rewitalizacji
IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
X Regionalny rynek pracy
XI Włączenie społeczne
XII Pomoc techniczna
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RPO WiM 2014-2020 wdrażany jest również z wykorzystaniem zwrotnych instrumentów
finansowych. Przeznaczono na nie kwotę ponad 60 mln euro. Wsparcie przy ich wykorzystaniu
udzielane jest sektorowi MŚP w województwie warmińsko-mazurskim. 29 maja 2017 r. podpisana
została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Bankiem
Gospodarstwa Krajowego, powierzająca mu rolę Menadżera Funduszu Funduszy. Do końca
2017 r. nie podpisano umów z Pośrednikami Finansowymi, którzy będą udzielali wsparcia
przedsiębiorstwom.
W roku 2017 Instytucja Zarządzająca podejmowała działania, aby jak najszybciej
zakontraktować środki RPO WiM 2014-2020. O ich skuteczności świadczy stan realizacji Programu na
koniec 2017 r. Wartość
podpisanych
umów
o
dofinansowanie
osiągnęła
poziom
37,9%
alokacji
Programu, z czego aż 29,9 p.p.
zrealizowane zostało w 2017 r.
Następował już również
stały,
regularny
wzrost
wydatkowania
środków
(wartości
zatwierdzanych
wniosków o płatność) i ich
certyfikacji.
Do końca 2017 r. podpisano 1 396 umów oraz wydano 27 decyzji (w przypadku projektów
w osi Pomoc techniczna) o łącznej wartości blisko 890 mln euro. Blisko 655 mln euro to
dofinansowanie Unii Europejskiej (38% alokacji RPO WiM 2014-2020), w tym z EFRR blisko 459 mln
euro (ok. 36,9% alokacji EFRR) i EFS ponad 196 mln euro (ok. 40,3% alokacji EFS). Rok 2017 przyniósł
przyrost o 1 051 umów/decyzji o dofinansowanie projektów środkami UE w wysokości ponad 517
mln euro. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie, w stosunku do alokacji poszczególnych osi
priorytetowych przedstawia poniższy wykres.
PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE
(% alokacji osi)
I
Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
II
Kadry dla gospodarki
III Cyfrowy region
IV Efektywność energetyczna
V Środowisko przyrodnicze i racjonalne
wykorzystanie zasobów
VI Kultura i dziedzictwo
VII Infrastruktura transportowa
VIII Obszary wymagające rewitalizacji
IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
X Regionalny rynek pracy
XI Włączenie społeczne
XII Pomoc techniczna

Łączna wartość dofinansowania Unii Europejskiej wydana przez beneficjentów, na podstawie
zatwierdzonych wniosków o płatność, wyniosła blisko 106 mln euro (ok. 6,1% alokacji RPO WiM
2014-2020), w tym z EFRR na kwotę ponad 53 mln euro (ok. 4,3% alokacji EFRR) i EFS na kwotę ponad
52 mln euro (ok. 10,8% alokacji EFS). Rok 2017 przyniósł przyrost wydanych przez beneficjentów
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środków w kwocie ponad 92 mln euro. Wartości zatwierdzonych wniosków o płatność, w stosunku
do alokacji poszczególnych osi priorytetowych przedstawia poniższy wykres.
ZATWIERDZONE WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
(% alokacji osi)
I
Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
II
Kadry dla gospodarki
III Cyfrowy region
IV Efektywność energetyczna
V Środowisko przyrodnicze i racjonalne
wykorzystanie zasobów
VI Kultura i dziedzictwo
VII Infrastruktura transportowa
VIII Obszary wymagające rewitalizacji
IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
X Regionalny rynek pracy
XI Włączenie społeczne
XII Pomoc techniczna

Komisji Europejskiej przedłożono do certyfikacji ponad 126 mln euro wydatków
kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów. Ponad 107 mln euro wydatków to środki Unii
Europejskiej (ok. 6,2% alokacji RPO WiM 2014-2020), w tym z EFRR na kwotę ok. 57 mln euro (ok.
4,6% alokacji EFRR) i EFS na kwotę prawie 51 mln euro (ok. 10,4% alokacji EFS). Rok 2017 przyniósł
przyrost środków UE certyfikowanych do Komisji Europejskiej w kwocie blisko 95 mln euro. Wartości
certyfikowanych środków UE, w stosunku do alokacji poszczególnych osi priorytetowych przedstawia
poniższy wykres.
ŚRODKI CERTYFIKOWANE
DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ
(% alokacji osi)
I
Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
II
Kadry dla gospodarki
III Cyfrowy region
IV Efektywność energetyczna
V Środowisko przyrodnicze i racjonalne
wykorzystanie zasobów
VI Kultura i dziedzictwo
VII Infrastruktura transportowa
VIII Obszary wymagające rewitalizacji
IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
X Regionalny rynek pracy
XI Włączenie społeczne
XII Pomoc techniczna

Dla każdego programu operacyjnego Komisja Europejska określa poziomy środków UE, które
powinny zostać certyfikowane do końca danego roku (tzw. „zasada n+3”). W przypadku RPO WiM
2014-2020 pierwszym rokiem, w którym powinna zostać spełniona ww. zasada jest rok 2018.
Osiągnięty na koniec 2017 r. poziom certyfikacji, tj. ponad 107 mln euro wkładu unijnego, stanowił
ok. 45% zobowiązania wynikającego z „zasady n+3” na koniec 2018 r. Realizacja znacznej części
zakontraktowanych inwestycji zakończy się w roku 2018, co przełoży się na osiągane wyniki
w zakresie wydatkowania i certyfikacji środków. Mając to na uwadze, nie identyfikuje się zagrożeń
w realizacji celu wynikającego z „zasady n+3”.
Rozkład przestrzenny udzielonego wsparcia (z wyłączeniem projektów osi Pomoc techniczna
oraz realizowanych z wykorzystaniem instrumentów finansowych) pokazuje, że największa wartość
środków UE trafiła do podregionu olsztyńskiego (ok. 49% łącznej kontraktacji środków UE).
W podregionie elbląskim wartość środków UE w realizowanych projektach wynosiła ok. 31% łącznej
kontraktacji środków UE, a w podregionie ełckim – ok. 20%. Jak pokazuje poniższa mapa, wsparcie
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trafiło do każdego powiatu województwa. Najwięcej środków otrzymały powiaty z centralnej części
województwa, w szczególności miasto Olsztyn (ponad 18,3% łącznej kontraktacji środków UE)
i powiat olsztyński (ok. 11,5% łącznej kontraktacji środków UE).

Wartość dofinansowania UE projektów realizowanych na obszarach wiejskich wynosiła ok. 113
mln euro. Stanowiło to ponad 17% wartości wszystkich projektów oraz ok. 6,5% alokacji Programu.
Część działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020 przeznaczona została na realizację projektów
realizowanych w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT Olsztyn oraz ZIT’’ Elbląga
i Ełku). Łączny nakład środków unijnych przeznaczonych na wdrażanie z wykorzystaniem tego
narzędzia wynosi ponad 113 mln euro, z czego ok. 58 mln euro w ramach ZIT oraz ok. 55 mln euro w
ramach ZIT’’. Do końca 2017 r. wartość dofinansowania UE podpisanych umów wyniosła ok. 68 mln
euro, z czego ok. 40 mln euro w ramach ZIT oraz ok. 28 mln euro w ramach ZIT’’. Stanowi to prawie
60% łącznej alokacji przeznaczonej na realizację tych instrumentów (prawie 68% alokacji ZIT oraz
ponad 51% alokacji ZIT’’). Pokazuje to, że wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w
ramach RPO WiM 2014-2020 znajduje się na znacznie wyższym poziomie niż stan realizacji całego
Programu.
Głównymi beneficjentami wsparcia RPO WiM
2014-2020 były jednostki samorządu terytorialnego i
ich jednostki organizacyjne – 48,1% wartości
dofinansowania UE podpisanych umów. Poza tym,
wsparcie UE trafiło do przedsiębiorstw – 15,3%,
fundacji i stowarzyszeń – 14,1%, państwowych
jednostek organizacyjnych – 10%. Udział
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pozostałych rodzajów beneficjentów nie przekraczał 4 p.p.
Jak pokazuje poniższa mapa, spośród wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jedynie
trzy nie aplikowały o środki w ramach RPO WiM 2014-2020 (nie złożyły żadnego wniosku o
dofinansowanie). Są to Gmina Godkowo, Gmina Kiwity oraz Gmina Tolkmicko.

Jednostek samorządu terytorialnego, które nie realizowały żadnego projektu w ramach RPO
WiM 2014-2020 (nie podpisały żadnej umowy o dofinansowanie) jest już znacznie więcej, tj. 21 gmin.
Na poniższej mapie przedstawiony został rozkład projektów realizowanych przez poszczególne gminy
z województwa warmińsko-mazurskiego.
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Pod względem sektorów gospodarki najwięcej środków skierowane zostało do administracji
publicznej - 24,2% wartości dofinansowania UE podpisanych umów, edukacji – 11,1%, działalności
finansowej i ubezpieczeniowej – 9,3% oraz opieki zdrowotnej – 6,1%. Udział pozostałych sektorów
gospodarki w łącznej wartości dofinansowania UE podpisanych umów, nie przekraczał 4 p.p.
Pozytywnym aspektem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 jest prawidłowy postęp w realizacji ram wykonania, tj.
zestawu wskaźników przypisanych do poszczególnych osi priorytetowych wraz z założonym celem
pośrednim (na rok 2018) oraz celem końcowym (na rok 2023). Działania zmierzające do osiągnięcia w
2018r. celów pośrednich ram wykonania, Instytucja Zarządzająca podejmuje od początku wdrażania
Programu (tj. od 2015r.).
W RPO WiM 2014-2020 ramami wykonania objętych zostało 11 osi priorytetowych. Według
stanu na koniec 2017 r., oś priorytetowa Regionalny
rynek pracy osiągnęła już cele pośrednie ram
wykonania. Dla kolejnych ośmiu osi priorytetowych
podpisane umowy o dofinansowanie gwarantują
realizację celów pośrednich. Jedynie w przypadku
dwóch osi priorytetowych, do osiągnięcia w roku
2018 założonych wartości wskaźników, koniecznym
jest podpisanie kolejnych umów o dofinansowanie.
W ramach wykonania RPO WiM 2014-2020
znajdują się 44 wskaźniki. Do końca 2017 roku, ok.
41% wskaźników (18 z 44), osiągnęło cel pośredni
określony na koniec 2018 r. Prowadzone na bieżąco
analizy pokazują, że podpisane do końca 2017 r.
umowy o dofinansowanie gwarantują realizację
celów pośrednich kolejnych 45% wskaźników ram
wykonania (20 z 44). Jedynie dla 4 wskaźników,
głównie w osi Środowisko przyrodnicze i racjonalne
wykorzystanie zasobów, do pełnej realizacji celów
pośrednich koniecznym jest zawarcie kolejnych umów o dofinansowanie. Opóźnienia we wdrażaniu
osi Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów wynikają przede wszystkim
z opóźnień na szczeblu krajowym w aktualizacji dokumentów strategicznych warunkujących realizację
naborów wniosków (tj. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych). Nastąpiło to dopiero w połowie 2017 r., w konsekwencji czego
nabory wniosków mogły być ogłoszone w drugiej połowie 2017 r. oraz w roku 2018.
Łączna liczba uczestników projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego RPO WiM 2014-2020, do końca 2017 r. osiągnęła już poziom blisko 40 tys. osób. Rok
2017 przyniósł w tym zakresie zdecydowanie największy przyrost. Na poniższych wykresach
przedstawiony został zarówno przyrost uczestników projektów w poszczególnych latach wdrażania
jak i ich charakterystykę pod względem wieku, płci, statusu na rynku pracy, wykształcenia, obszaru
zamieszkania oraz niepełnosprawności.
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Pomimo, że do końca 2017 roku realizacja wielu projektów nie została jeszcze zakończona,
pojawiają się już pierwsze efekty i rezultaty udzielonego wsparcia w ramach RPO WiM 2014-2020.
Spośród wszystkich uczestników wspartych w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ponad 8
tys. osób pracuje po opuszczeniu udziału w projekcie.
Znacząca liczba, ponad 2,5 tys. osób, uzyskała
kwalifikacje w rezultacie otrzymanego wsparcia z RPO
WiM 2014-2020. Wykres obok przedstawia osiągnięte
na koniec 2017 r. rezultaty projektów realizowanych w
ramach EFS.
O tym jak wsparcie unijne w ramach RPO WiM
2014-2020 potrafi zmieniać i zmienia sytuację
mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, ich jakość życia, pracy, nauki, świadczą
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wystąpienia beneficjentów i uczestników w ramach poniżej wskazanych Webinariów. Zostały one
zrealizowane w ramach prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą działań informacyjnopromocyjnych.

Źródło: www.rpo.warmia.mazury.pl

Źródło: www.rpo.warmia.mazury.pl

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3861/szkolenie-on-line-video

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3822/webinariumjak-pozyskac-fundusze-na-ksztalcenie-zawodowe-video

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wspierany jest szereg inicjatyw wpływających
na wzrost zatrudnienia, poziomu edukacji czy też aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców
województwa. Poniżej przedstawiono projekty realizowane w roku 2017 w ramach RPO WiM 20142020, które stanowią przykłady „dobrych praktyk”.
Tytuł projektu: Dziś zwolnieni jutro zatrudnieni
Beneficjent: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Kwota dofinansowania UE: 3 135 979,20 zł
Projekt promuje pracę na własny rachunek,
przedsiębiorczość i tworzenie firm, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw. Jest on odpowiedzią na
istniejące lokalne zapotrzebowanie w zakresie
dostępu
do
nowych
miejsc
pracy.
Samozatrudnienie
jest
najlepszym
instrumentem do zmniejszenia bezrobocia w
regionie. Uczestnictwo w projekcie daje szanse
na podniesienie kwalifikacji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy, aktywne
uczestnictwo w rynku pracy oraz podniesienie samooceny i wiary we własne kompetencje przez
udział w szkoleniach i warsztatach. Ścieżka dotacyjna obejmuje warsztaty w zakresie zakładania i
prowadzenia firmy, przygotowania biznesplanu, bezzwrotne wsparcie finansowe w kwocie ok. 23
tys. zł oraz doradztwo biznesowe podczas prowadzenia działalności gospodarczej.
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Projekt skierowany jest do 272 osób zwolnionych z pracy lub osób zagrożonych zwolnieniem z
przyczyn leżących po stronie zakładu pracy.
Celem projektu jest przeciwdziałanie
negatywnym
skutkom
procesów
restrukturyzacyjnych w subregionie. Projekt
zakłada utrzymanie aktywności zawodowej
uczestników poprzez udzielenie wsparcia
outplacementowego
o
charakterze
szkoleniowo-doradczym i dotacyjnym.
Prezentacja projektu: https://www.youtube.com/watch?v=XaqsIpVEynI
Strona internetowa projektu: https://wmzdz.pl/dzis-zwolnieni-jutro-zatrudnieni/
Tytuł projektu: Od bierności do aktywności – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
Beneficjent: Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych (ERKON)
Kwota dofinansowania UE: 1 056 228,00 zł
Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane
potrzeby mieszkańców powiatu elbląskiego
borykających się z problemami społecznozawodowymi. Ukierunkowany jest m.in. na
ułatwienie dostępu do rynku pracy kobietom
oraz osobom z niepełnosprawnościami.
Jego celem jest podniesienie poziomu
aktywności społeczno-zawodowej 60 osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym
36 osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano wykonanie 3 zadań – wieloprofilowa diagnoza,
reintegracja społeczna i zawodowa – ukierunkowane na zidentyfikowanie indywidualnych
problemów oraz dostosowanie wsparcia społeczno-zawodowego do uczestnika. Uczestnicy projektu
objęci zostaną m.in. wsparciem psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy, poradnictwem
prawnym, szkoleniami, stażami. Wymiernym wskaźnikiem rezultatu będzie podjęcie zatrudnienia
przez 15 osób.
Wszystkie działania podjęte w czasie realizacji projektu opierają się na wykorzystaniu modelu
zatrudnienia wspomaganego w oparciu o
wypracowany
model
„wiek
gorącego
ziemniaka”.
Innowacyjność
wdrażanego
modelu zatrudnienia polega przede wszystkim
na przygotowaniu indywidualnej ścieżki dla
każdej osoby poszukującej pracy, która będzie
ściśle dostosowana do jej sytuacji zawodowej i
życiowej.
Prezentacja projektu: https://www.youtube.com/watch?v=I0zZhEDHW9w
Strona internetowa projektu: http://erkon.elblag.pl/realizowane/
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Tytuł projektu: Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach
Beneficjent: Gmina Wydminy
Kwota dofinansowania UE: 858 327,50 zł
Projekt ma na celu zwiększenie skuteczności
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
inicjowania i wspierania działań polegających
na podnoszeniu świadomości społecznej
w zakresie przyczyn i skutków przemocy
w rodzinie. W ten sposób zrobiony został
pierwszy krok ku podniesieniu świadomości
społecznej w zakresie zwalczania zjawiska
przemocy w rodzinie. Nadano działaniom
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ramy prawne, podnosząc tym samym rangę zadań
przez samorząd.
Celem projektu jest udzielenie wsparcia
dla 120 osób zam. gminę Wydminy (60
sprawców i 60 ofiar) stosujących oraz
doświadczających przemocy domowej poprzez
usługi Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w
Rodzinie w Wydminach do końca stycznia 2019
r. Projekt odpowiada na zdiagnozowane
potrzeby mieszkańców, gdyż wcześniej tak
kompleksowa usługa nie była dostępna.
Prezentacja projektu: https://www.youtube.com/watch?v=OVsrEmngBkM
Strona internetowa projektu: http://punktpomocy.pl/oprojekcie/
Tytuł projektu: Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w „wielkim
mieście”
Beneficjent: Powiat Ostródzki
Kwota dofinansowania UE: 188 087,23 zł
Dzięki realizacji projektu nastąpi zwiększenie
szans rozwojowych dzieci z przedszkola
specjalnego w Szymanowie przez zapewnienie
im dostępu do bezpłatnych zajęć (trening
koncentracji
uwagi
czy
umiejętności
społecznych, terapie rozwijające kluczowe
kompetencje komunikacyjne czyli umiejętności
porozumiewania się w języku obcym, zajęcia
psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami
zachowania i rozwoju) przy wsparciu pedagogicznym rodziców oraz podniesieniu kompetencji
zawodowych nauczycieli. Poprawa jakości i efektywności systemu kształcenia specjalnego pozwoli
na utrzymanie i zwiększenie renomy placówki oraz wpłynie na możliwość eksportowania
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świadczonych usług edukacyjnych poza teren powiatu.
Projekt jest częścią szeroko zakrojonych działań Powiatu Ostródzkiego podejmowanych w celu
zwiększenia jakości świadczonych usług edukacyjnych w zakresie kształcenia specjalnego. Działania
zaplanowane w projekcie wpłyną na poprawę jakości świadczonych usług edukacyjnych przez:
 podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, to jest udział w kursach doskonalących,
szkoleniach z analizy zachowań dzieci, zajęciach pedagogicznych o charakterze
terapeutycznym,
 podniesienie umiejętności rodziców w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym poprzez udział w
zajęciach warsztatach,
 rozwijanie kluczowych kompetencji dzieci
i zapewnienie dostępu do dodatkowych
zajęć
rozwijających
kompetencje
komunikacyjne
i
umiejętności
porozumiewania się w języku obcym.
Celem ich jest stworzenie możliwości rodzicom
poznania metod, form czy też technik pracy z
dziećmi mającymi zaburzenia sensoryczne.
Prezentacja projektu: https://www.youtube.com/watch?v=ibK_zcn3CRk
Strona internetowa projektu: https://www.powiat.ostroda.pl/aktualnosci/1354-przedszkole-wsosw-w-szymanowie-szansa-na-rozwoj-i-funkcjonowanie-w-wielkim-swiecie.html

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego również identyfikuje się szereg
inwestycji realizowanych w roku 2017 w ramach RPO WiM 2014-2020, które stanowią przykłady
„dobrych praktyk” projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Poniżej przedstawiono kilka z
nich.
Tytuł projektu: Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 233kWp na terenie firmy ELTEL
Networks Energetyka S.A.
Beneficjent: ELTEL Networks Energetyka Spółka Akcyjna
Kwota dofinansowania UE: 816 320, 45 zł
Celem głównym realizacji projektu jest
pomniejszenie zużycia energii przez firmę ze
źródeł
konwencjonalnych,
tym
samym
ograniczając emisję gazów cieplarnianych oraz
wpływając na wzrost wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych i poprawę jakości
powietrza. W wyniku realizacji projektu
poprawie ulegnie nie tylko zdolność
wytwarzania tzw. "zielonej energii”, ale nastąpi
wzrost udziału OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej na Warmii i Mazurach. Zakłada się także
spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w regionie.
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Przedsięwzięcie polega na budowie i montażu instalacji fotowoltaicznej służącej do
wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca
o łącznej mocy do 233kW. Inwestycja obejmuje
budowę i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz
z infrastrukturą. W wyniku realizacji projektu
nastąpi poprawa jakości życia i ochrony zdrowia
mieszkańców oraz poprawa wizerunku firmy
jako firmy promującej ochronę środowiska i
zrównoważone korzystanie z zasobów.
Prezentacja projektu:
https://www.youtube.com/watch?v=ejVMSbYBDQg&list=PLcrz8BUvTsry3okQF5KRwmHpVC0KV868&index=18
Strona internetowa projektu: http://www.eltelnetworks.com/pl-pl/polska/wiadomosci/eltelnetworks-energetyka-sa-realizuje-projekt-1
Tytuł projektu: Budowa zakładu przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrojowej w
uzdrowisku Gołdap
Beneficjent: Gmina Gołdap
Kwota dofinansowania UE: 17 946 913,35 zł
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Gołdap poprzez rozwój bazy
uzdrowiskowo-rekreacyjnej. Inwestycja obejmuje budowę Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z
rozbudową Promenady Zdrojowej. Budynek będzie miał 3 strefy rehabilitacyjne:
 gabinety przyrodolecznicze (peloidoterapia, krioterapia, inhalatoria, masaże, gabinet lekarski),
 termoterapia (sauny, tepidarium),
 hydroterapia (baseny rehabilitacyjne).
Wszystkie strefy będą wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny. Gołdapska
Promenada Zdrojowa zostanie rozbudowana do
ulicy Jeziorowej. Powstanie parking na 42
pojazdy, droga długości 430 m, ścieżka
rowerowa długości 0,5 km i 2 km chodników.
Inwestycję
uzupełnią
elementy
małej
architektury takie jak ławki, stojaki na rowery i
kosze na śmieci. Dokonane zostaną nowe
nasadzenia zieleni. Zamontowane zostanie
dodatkowe,
energooszczędne
oświetlenie
kompleksu.
Strona internetowa projektu: http://bip.goldap.pl/pl/1587/23385/informacje-o-realizowanychprojektach.html
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Tytuł projektu: Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia
Beneficjent: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Kwota dofinansowania UE: 77 611 371,42 zł
Celem projektu jest stworzenie ponadregionalnej specjalistycznej bazy naukowo-badawczej
i badawczo-wdrożeniowej poprzez wzmocnienie potencjału Instytutu PAN w Olsztynie. W ramach
projektu powołane zostanie "Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla
Jakości Życia", budujące przewagę konkurencyjną regionu i kraju poprzez specjalizację w branży
rolno-spożywczej i efektywne wykorzystanie infrastruktury proinnowacyjnej umożliwiającą realizację
działań zbieżnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu "żywność wysokiej jakości" i "ekonomią
wody".
Stworzenie
nowoczesnych,
zintegrowanych
laboratoriów
umożliwi
prowadzenie
kompleksowych badań oraz intensyfikację transferu wiedzy do przedsiębiorstw w sektorach:
biotechnologia, przemysł spożywczy (produkcja zwierzęca i żywność prozdrowotna) i paszowy,
a także usługi weterynaryjne, co będzie
bezpośrednim wkładem nauki w gospodarkę
regionu i kraju. Inwestycja realizowana będzie
na terenie pozyskanym od Gminy Olsztyn, przy
ul. Trylińskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie
Olsztyńskiego
Parku
Naukowo–
Technologicznego. W skład Centrum wchodzić
będą: część niegospodarcza (budynek główny
laboratoryjno-administracyjny zabezpieczający
potrzeby Instytutu) oraz część gospodarcza
(laboratoria usługowe, w tym Zwierzętarnia).
Strona internetowa
instytutu/

projektu:

http://pan.olsztyn.pl/2017/12/ponad-77-mln-zl-dla-inwestycji-

Tytuł projektu: Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie oferty o
produkty regionalne
Beneficjent: AN - TER" SPÓŁKA JAWNA - FIJARCZYK I SPÓŁKA
Kwota dofinansowania UE: 310 432,50 zł
Celem projektu jest wzrost innowacyjności
firmy
poprzez
zastosowanie
innowacji
procesowej , która pozwoli otrzymać tradycyjne
produkty
piekarskie
o
podwyższonym
standardzie higienicznym i powtarzalnej jakości,
nawiązujące do dziedzictwa gospodarczego
regionu Warmii i Mazur sprzed 1989 r.
Inwestycja pozytywnie wpłynęła na dalsze
usprawnienie i unowocześnienie procesów
piekarniczych oraz umożliwiło poprawę konkurencyjnej pozycji firmy. Projekt ma pozytywny wpływ
na rozwój inteligentnej specjalizacji „Żywność wysokiej jakości". Obecnie wśród konsumentów jest
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zapotrzebowanie na pieczywo wyprodukowane z zastosowaniem wydłużonej fermentacji, ponieważ
cechuje się ono nie tylko o wiele lepszymi walorami zdrowotnymi i lepszą przydatnością w
codziennej diecie, ale również posiada lepszy smak i aromat od pieczywa produkowanego przy
użyciu szybkich technologii.
W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie działań edukacyjnych związanych z
upowszechnianiem wśród społeczeństwa wiedzy
nt. odtwarzanego dziedzictwa gospodarczego
województwa
warmińsko-mazurskiego.
Prowadzone są aktywne działania promocyjne
związane z wprowadzeniem na rynek
regionalnych wyrobów piekarniczych. Są one
prowadzone w miejscach sprzedaży produktów.
Dzięki temu konsumenci mogą kojarzyć markę
lokalnego producenta z jakością i tradycyjnym
smakiem pieczywa regionalnego.
Prezentacja projektu:
https://www.youtube.com/watch?v=tmxuc9cf3Qg&list=PLcrz8BUvTsry3okQF5KRwmHpVC0KV868&index=17
Strona internetowa projektu: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/28/zobacz-efekty-%E2%80%93dobre-praktyki
Tytuł projektu: Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług
zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego
Beneficjent: Szpital Miejski Św. Jana Pawła II w Elblągu
Kwota dofinansowania UE: 32 919 212,92 zł
Przedmiotem projektu jest rozbudowa bloku operacyjnego oraz modernizacja pomieszczeń na
oddziałach: chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej z pododdziałem onkologicznym, położniczoginekologicznym z pododdziałem neonatologicznym, otolaryngologicznym, pediatrycznym, urazowoortopedycznym z pododdziałem chirurgii ręki, okulistycznym, rehabilitacji ogólnej i neurologicznej
oraz rehabilitacji kardiologicznej.
Blok operacyjny posiadać będzie 5 sal
operacyjnych (ginekologiczną, dziecięcą, ogólną
i 2 sale ortopedyczne), pomieszczenia
przygotowania pacjenta i personelu, 7 łóżkową
salę wybudzeniową. Powierzchnia użytkowa
bloku operacyjnego wyniesie ok. 2 266,7 m2,
natomiast
łączna
powierzchnia
zmodernizowanych oddziałów to ok. 7 488,3
m2. Projekt obejmuje również zakup
wyposażenia bloku operacyjnego i centralnej
sterylizatornii oraz ww. oddziałów.
Strona internetowa projektu: http://szpitalmiejski.elblag.pl/154
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Tytuł projektu: Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele
aktywizacji społeczno-zawodowej
Beneficjent: Gmina Reszel
Kwota dofinansowania UE: 3 475 142,75 zł
Celem projektu jest rewitalizacja obszaru, która ma zadanie promować włączenie społeczne
mieszkańców, walkę z ubóstwem, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia
mieszkańców. Ważnym elementem aktywizacji tych osób będzie stworzenie infrastruktury na
potrzeby świadczenia usług umożliwiających przywrócenie ich do czynnego funkcjonowania
w społeczeństwie. Przedmiotem projektu jest modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury (część
izolacji fundamentów, kapitalny remont wszystkich pomieszczeń i dachu budynku
dwukondygnacyjnego). Powstała infrastruktura będzie stymulatorem rozwoju społecznogospodarczego gminy Reszel przy założeniu wykorzystania wszystkich możliwych funkcji, jakie może
pełnić. Najważniejszym czynnikiem będzie podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej
mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez uczestnictwo mieszkańców w szkoleniach, warsztatach
związanych z podniesieniem kwalifikacji zawodowych, a skutkami tego będzie zwiększenie fizycznej
dostępności na ryku pracy.
W ramach projektu przewiduje się 3
etapy robót budowlanych: budowlane wraz z
dostosowaniem
budynku
do
osób
niepełnosprawnych
(zakup
schodołazu
gąsienicowego), w tym wymiana stolarki
okiennej
i
drzwiowej,
instalacje
elektroenergetyczne, roboty Instalacyjne,
wodno-kanalizacyjne i sanitarne, instalacyjne
gazowe, instalowanie urządzeń grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, nadzór
inwestorski, promocję.
Strona
internetowa
projektu:
http://bip.reszel.warmia.mazury.pl/zamowienie/48/praceremontowo-konserwacyjne-budynku-mok-na-cele-aktywizacji-spoleczno-zawodowej.html
Z przykładami innych projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i ich efektami, zapoznać się można na
stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl – w zakładce Zobacz efekty – dobre praktyki.
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