Załącznik do Uchwały Nr 24/335/19/VI
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/19 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.00-28-002/19 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

15/195/19/VI

Zarządu

Województwa

Warmińsko-Mazurskiego

z

dnia

25.03.2019r. wprowadzono zmianę polegającą na wydłużeniu terminu naboru
wniosków o dofinansowanie projektów do dnia 1 lipca 2019 r. oraz przesunięciu
orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu na grudzień 2019 r.
Powyższa zmiana podyktowana została

brakiem zatwierdzenia aktualizacji „Planu

gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022”.
W ramach Działania 5.1 Gospodarka odpadowa w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi warunkiem otrzymania dofinansowania na inwestycję wskazaną we wniosku o
dofinasowanie jest uwzględnienie jej w planie inwestycyjnym, który stanowi załącznik do
WPGO. W oczekującej na zatwierdzenie aktualizacji WPGO uwzględnione są nowe
inwestycje, które w wyniku wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie będą
mogły stanowić potencjalne inwestycje do dofinansowania w ramach konkursu nr
RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/19.

Jest

to

niezmiernie

istotne,

przeprowadzanych naborach wniosków o dofinansowanie

gdyż

w

dotychczas

w ramach Działania 5.1

zainteresowanie aplikowaniem o dofinansowanie nie było duże i kwota złożonych przez
Wnioskodawców wniosków o dofinansowanie była mniejsza niż alokacja w konkursach.
Wprowadzono następujące zmiany w dokumentacji konkursowej:
1. W Ogłoszeniu o konkursie nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/19 stanowiącym
załącznik nr 1 do Uchwały Nr 15/195/19/VI Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 25 marca 2019 r. treść:
1) „Termin składania wniosków: od 25 kwietnia 2019 roku do 27 maja 2019 roku”
otrzymała brzmienie: „Termin składania wniosków: od 25 kwietnia 2019 roku do 1
lipca 2019 roku”;

2) „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2019 r.” otrzymała
brzmienie: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2019 r.”.
2. W Regulaminie konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/19 stanowiącym załącznik
nr 2 do Uchwały Nr 15/195/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z
dnia 25 marca 2019 r.:
1) w § 7 ust. 3 zdanie drugie otrzymało brzmienie: „Nabór wniosków nastąpi w terminie:
od 25 kwietnia 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do 1 lipca 2019 r. (dzień
zamknięcia naboru)”;
2) § 7 ust. 4 zdanie pierwsze otrzymało brzmienie: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia
konkursu to grudzień 2019 r.”;
3) § 8 ust. 2 otrzymał brzmienie: „Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć
w terminie: od 25 kwietnia 2019 roku do 1 lipca 2019 r.”.

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 2018 r., poz. 1431) nie skutkują nierównym traktowaniem
Wnioskodawców ani pogorszeniem warunków konkursu.
Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, tj. od dnia 21 maja 2019 r.

