ZAŁĄCZNIK 1

Sprawozdanie roczne za rok 2018
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 osiąga 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.
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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. Oprócz
Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020 (Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego)
w realizacji Programu uczestniczą trzy Instytucje Pośredniczące: tj. Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz ZIT Olsztyn.

Ogłoszono 385 naborów o wartości ponad 2,3 mld euro.
Od uruchomienia Programu przeprowadzono
o dofinansowanie. Większa ich liczba dotyczyła działań
finansowanych z EFRR (224 nabory). W ramach EFS
przeprowadzono
161
naborów.
Łączna
kwota
dofinansowania przeznaczona do rozdysponowania
beneficjentom wyniosła 2,3 mld euro, z czego 1,8 mld euro
w ramach EFRR i 0,5 mld euro z EFS.

łącznie

385

naborów

wniosków

W wyniku przeprowadzonych naborów, ocenę
formalną pozytywnie przeszło 4 926 złożonych wniosków.
Ich łączna wartość wyniosła blisko 2,4 mld euro, w tym 1,7
mld euro to środki Unii Europejskiej. Stanowiło to ok. 98%
alokacji RPO WiM 2014-2020. W roku 2018 nastąpił wzrost
wartości wniosków poprawnych pod względem formalnym
o ponad 486 mln euro (ok. 28 p.p.). Poniższy wykres
przedstawia wartość wniosków poprawnych pod względem
formalnym, w stosunku do alokacji osi priorytetowych.

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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W roku 2018 Instytucja Zarządzająca podejmowała działania, aby w jak największym stopniu
zakontraktować środki RPO
WiM 2014-2020. O ich
skuteczności świadczy stan
realizacji
Programu
na
koniec 2018 r. Wartość
podpisanych
umów
o
dofinansowanie
osiągnęła
poziom
59,2%
alokacji
Programu, z czego aż 21,3
p.p. zrealizowane zostało w
2018 r.
Następował również
stały, regularny wzrost wydatkowania środków (wartości zatwierdzanych wniosków o płatność) i ich
certyfikacji. Osiągnęły ona wartość odpowiednio 16,7% i 17,5% alokacji Programu.

Podpisano 2 505 umów, na kwotę dofinansowania UE ponad
1 mld euro, co stanowi 59,2% budżetu Programu.
Do końca 2018 r. podpisano 2 471 umów oraz wydano 34 decyzje (w przypadku projektów
w osi Pomoc techniczna) o wartości 1,44 mld euro. Blisko 1,02 mld euro to dofinansowanie Unii
Europejskiej (59,2% alokacji RPO WiM 2014-2020), w tym EFRR ponad 747 mln euro (co stanowi
60,2% alokacji EFRR) i EFS około 276 mln euro
(co stanowi 56,7% alokacji EFS). Rok 2018
przyniósł wzrost o 1 082 umowy / decyzje
o łącznej wartości ponad 368 mln euro
dofinansowania
środkami
UE.
Wartość
podpisanych
umów
o
dofinansowanie,
w stosunku do alokacji poszczególnych osi
priorytetowych przedstawia 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
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Beneficjentom wypłacono prawie 288 mln euro środków UE, co
stanowi 16,7% budżetu Programu.
Łączna wartość dofinansowania Unii Europejskiej wydana przez beneficjentów, na podstawie
zatwierdzonych wniosków o płatność, wyniosła blisko 288 mln euro (ok. 16,7% alokacji RPO WiM
2014-2020), w tym z EFRR na kwotę ponad 158
mln euro (ok. 12,8% alokacji EFRR) i EFS na kwotę
ponad 129 mln euro (ok. 26,6% alokacji EFS). Rok
2018 przyniósł przyrost wydanych przez
beneficjentów środków w kwocie ponad 182 mln
euro.
Wartości
zatwierdzonych wniosków
o płatność, w stosunku do alokacji poszczególnych
osi przedstawia 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

Komisja Europejska zatwierdziła ponad 302 mln euro środków
UE, co stanowi 17,5% budżetu Programu.
Komisji Europejskiej przedłożono do certyfikacji ok. 356 mln euro wydatków kwalifikowalnych
poniesionych przez beneficjentów. Ponad 302 mln euro stanowią środki Unii Europejskiej (ok. 17,5%
alokacji RPO WiM 2014-2020), w tym z EFRR
ok. 177 mln euro (ok. 14,3% alokacji EFRR) oraz
EFS prawie 125 mln euro (ok. 25,7% alokacji EFS).
Rok 2018 przyniósł przyrost środków UE
certyfikowanych
do
Komisji
Europejskiej
w kwocie blisko 176 mln euro. Wartości
certyfikowanych środków UE, w stosunku do
alokacji poszczególnych osi priorytetowych
przedstawia 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
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Dla każdego programu operacyjnego Komisja Europejska określa poziomy środków UE, które
powinny zostać przekazane Komisji do rozliczenia
(certyfikowane) do końca danego roku (tzw. „zasada
n+3”). W przypadku RPO WiM 2014-2020, do końca
2018 r. konieczna była certyfikacja ponad 238 mln
euro wkładu unijnego, a wykonano ponad 302 mln
euro, co stanowi ok. 127% zobowiązania
wynikającego z „zasady n+3”.
Kolejny cel wynikający z zasady „n+3”
przypada na koniec 2019 roku. Dla RPO WiM 20142020 wynosi on ponad 413 mln euro wkładu
unijnego. Poziom certyfikacji osiągnięty na koniec 2018r. (tj. 302 mln euro) realizuje ten cel
w ok. 73%. Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 nie identyfikuje zagrożenia w osiągnięciu
założonej wartości.
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. 45,4% wartości wszystkich realizowanych
projektów w ramach RPO WiM 2014-2020). W podregionie elbląskim wartość środków UE
realizowanych projektów wynosiła ok. 36,5% łącznej kontraktacji Programu, a w podregionie ełckim –
ok. 18,1%. Jak pokazuje poniższa mapa, wsparcie trafiło do każdego powiatu województwa.
Najwięcej środków otrzymały powiaty z centralnej części województwa, tj. miasto Olsztyn (ponad
13,7% łącznej kontraktacji środków UE) i powiat olsztyński (ok. 10,7%). Duży odsetek wartości
realizowanych projektów występuje również w powiecie braniewskim (9,4%) oraz mieście Elbląg
(7,6%).
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Głównymi beneficjentami wsparcia były
jednostki samorządu terytorialnego i ich
jednostki organizacyjne, które otrzymały ok.
48,2% wartości dofinansowania UE wszystkich
realizowanych projektów. Poza tym, wsparcie
UE trafiło do przedsiębiorstw – 21,6%, fundacji i
stowarzyszeń – 12,4%, państwowych jednostek
organizacyjnych – 6,2% oraz szpitali – 3,3%.
Udział pozostałych rodzajów beneficjentów nie
przekracza 3 p.p.
Poniższa mapa pokazuje zainteresowanie pozyskaniem środków RPO WiM 2014-2020 wśród
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego.
Mierzone jest ono zarówno ilością złożonych wniosków o dofinansowanie jak i ich wartością.
Jak widać, spośród wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jedynie jedna nie
aplikowała o środki w ramach RPO WiM 2014-2020. Jest to Gmina Godkowo. W porównaniu z rokiem
2017 nastąpiła poprawa, gdyż wówczas identyfikowano trzy takie gminy. Najbardziej aktywne
w aplikowaniu o środki w ramach RPO WiM 2014-2020 są miasto Olsztyn (62 złożone wnioski
o dofinansowanie) oraz pozostałe miasta subregionalne, tj. Elbląg (35 wniosków) oraz Ełk
(28 wniosków).

Jednostek samorządu terytorialnego, które nie realizują żadnego projektu w ramach RPO WiM
2014-2020 (nie mają podpisanej żadnej umowy o dofinansowanie) jest już znacznie więcej,
tj. 14 gmin województwa warmińsko-mazurskiego. W porównaniu z rokiem 2017 nastąpiła poprawa,
gdyż wówczas identyfikowano 21 takich gmin. Na poniższej mapie przedstawiony został rozkład
projektów realizowanych przez poszczególne gminy z województwa warmińsko-mazurskiego.
Najwięcej występuje w przypadku miasta Olsztyn (46 projektów) oraz w pozostałych miastach
subregionalnych, tj. Elblągu (27 projektów) oraz Ełku (25 projektów).
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Wartość dofinansowania UE projektów realizowanych na obszarach wiejskich wynosiła
ok. 186 mln euro. Stanowiło to ponad 18,2% wartości wszystkich projektów oraz ok. 10,8% alokacji
Programu.
Pod względem sektorów gospodarki najwięcej środków skierowanych zostało do administracji
publicznej – 15,3% wartości dofinansowania UE podpisanych umów, edukacji – 13,7%, transportu –
11,8%, działalności finansowej i ubezpieczeniowej – 5,8%, oraz opieki zdrowotnej – 5,5%. Udział
pozostałych sektorów gospodarki w łącznej wartości dofinansowania UE podpisanych umów nie
przekracza 5 p.p.
Ok. 6,5% środków RPO WiM 2014-2020 (113 mln €) przeznaczona została na przedsięwzięcia
realizowane w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (na terenie Olsztyna i jego obszaru
funkcjonalnego) oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych’’ (bis) (na terenie Elbląga i Ełku oraz
ich obszarów funkcjonalnych). Do końca 2018 r. wartość dofinansowania UE podpisanych umów
w w/w formułach wyniosła ponad 84 mln euro, z czego ok. 42 mln euro w ramach ZIT oraz ponad
42 mln euro w ramach ZIT’’. Stanowi to ok. 75% łącznej alokacji przeznaczonej na realizację tych
instrumentów (prawie 72% alokacji ZIT oraz ponad 77% alokacji ZIT’’). Odsetek zakontraktowanej
alokacji w instrumentach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest znacznie większy niż poziom
kontraktacji RPO WiM 2014-2020 (tj. 59,2%), co potwierdza skuteczność tego instrumentu wsparcia.
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 2018 roku
podpisano 152 umowy z ostatecznymi odbiorcami, na kwotę ok. 6,3 mln euro. Wsparcie w ramach
instrumentów finansowych otrzymało 146 przedsiębiorstw.
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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).
Ramami wykonania objętych zostało 11 osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020. Obejmują
łącznie 42 wskaźniki: produktu, kluczowe etapy
wdrażania oraz finansowe.
Do końca 2018 r. 41 wskaźników (98%
wszystkich wskaźników) osiągnęło swoje cele
pośrednie na rok 2018.
Celu tego nie udało się wykonać jedynie w
przypadku jednego wskaźnika, tj. wskaźnika
finansowego Całkowita kwota certyfikowanych
wydatków kwalifikowalnych w osi priorytetowej V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie
zasobów. Powodem takiej sytuacji były opóźnienia
w rozpoczęciu wdrażania działań z zakresu
gospodarki odpadowej oraz gospodarki wodnościekowej, na które przeznaczono prawie połowę
alokacji osi priorytetowej. Spowodowały to czynniki
niezależne od IZ RPO WiM, tj. opóźnienia na
szczeblu krajowym w aktualizacji dokumentów
strategicznych warunkujących realizację naborów
wniosków (tj. Krajowego Planu Gospodarki
Odpadami oraz Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych).
W konsekwencji ramy wykonania w roku
2018 osiągnęło 10 osi priorytetowych RPO WiM
2014-2020. Nie udało się to jedynie w osi
priorytetowej V – Środowisko przyrodnicze i
racjonalne wykorzystanie zasobów.

Oś priorytetowa RPO WiM 2014-2020

Cele
pośrednie

I – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
II – Kadry dla gospodarki
III – Cyfrowy region
IV – Efektywność energetyczna
V – Środowisko przyrodnicze i racjonalne
wykorzystanie zasobów

X

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

Rok 2018 przyniósł już pierwsze znaczące efekty realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Przedstawione zostały na
poniższym schemacie:
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Blisko 102 tys. osób objętych zostało wsparciem w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego RPO WiM 2014-2020. Stanowi to ok. 7% populacji województwa warmińskomazurskiego. 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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W 2018 roku realizacja części projektów została już zakończona, wobec powyższego pojawiają
się już pierwsze znaczne efekty i rezultaty udzielonego wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego RPO WiM 2014-2020.
Spośród
wszystkich
uczestników
wspartych w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, ok. 14,7 tys. osób pracuje po
zakończeniu udziału w projekcie. Znacząca
liczba, bo ponad 11 tys. osób, uzyskała
kwalifikacje w rezultacie otrzymanego wsparcia
z RPO WiM 2014-2020. Wykres obok
przedstawia osiągnięte na koniec 2018 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
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
https://www.youtube.com/watch?v=3ulUux3KJQM&index=3&li
st=PLcrz8BUvTsrw7LuojKvyj33BRz4OnQ

Źródło: www.rpo.warmia.mazury.pl
https://www.youtube.com/watch?v=ehoWtMLgIZA&list=PLcrz
8BUvTsrw7LuojKvyj33BRz4OnQUzx&index=1

Źródło: www.rpo.warmia.mazury.pl
https://www.youtube.com/watch?v=pVQ0Rpo_41o&list=PLcrz8
BUvTsrw7LuojKvyj33BRz4OnQUzx&index=9

Źródło: www.rpo.warmia.mazury.pl
https://www.youtube.com/watch?v=faadxy6oekg&index=4&li
st=PLcrz8BUvTsrw7LuojKvyj33BRz4OnQUzx
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Źródło: www.rpo.warmia.mazury.pl
https://www.youtube.com/watch?v=OyB02vG2xhQ&list=PLcrz8
BUvTsrw7LuojKvyj33BRz4OnQUzx&index=2

Źródło: www.rpo.warmia.mazury.pl
https://www.youtube.com/watch?v=qJK7Nw7N24U&list=PLcrz8
BUvTsrw7LuojKvyj33BRz4OnQUzx&index=6

Źródło: www.rpo.warmia.mazury.pl
https://www.youtube.com/watch?v=CwfnJbEOmZw&index=8
&list=PLcrz8BUvTsrw7LuojKvyj33BRz4OnQUzx

Źródło: www.rpo.warmia.mazury.pl
https://www.youtube.com/watch?v=K37To2Ymxow&list=PLcr
z8BUvTsrw7LuojKvyj33BRz4OnQUzx&index=5

Źródło: www.rpo.warmia.mazury.pl
https://www.youtube.com/watch?v=LcHrbah7oog&list=PLcrz
8BUvTsrw7LuojKvyj33BRz4OnQUzx&index=7

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego identyfikuje się szereg inwestycji
realizowanych lub zrealizowanych do końca 2018 roku w ramach RPO WiM 2014-2020, które
stanowią przykłady „dobrych praktyk” projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Poniżej
przedstawiono kilka z nich.
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Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji turbin wodnych w firmie WTW
Poland Sp. z o.o. w Bartoszycach
Beneficjent: WTW Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Kwota dofinansowania UE: 618 011,70 zł
Celem projektu firmy WTW Poland Sp. z o.o. jest
wdrożenie do własnej działalności wyników
samodzielnie
przeprowadzonych
przez
wnioskodawcę prac B+R, które stały się podstawą
zgłoszenia patentowego i otrzymania patentu na
wynalazek „Ułożyskowanie głównego wału turbiny wodnej” (numer prawa wyłącznego
PAT.224665). Przeprowadzone przez Spółkę prace B+R będą podstawą do wdrożenia, nowej
technologii produkcji turbiny wodnej do zastosowania na niskich stopniach wodnych. Obrabiarka
4-osiowego poziomego centrum obróbczego typu HAAS EC-1600 umożliwia wykonywanie obróbki
łopat turbin wodnych do średnicy wirnika 2200 mm oraz innych podzespołów turbin wodnych.
Powstały produkt został wprowadzony do oferty przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu, zaś
wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R przyczynią się do wprowadzenia
innowacji produktowej i procesowej w skali międzynarodowego rynku. A tym samym podniosą
konkurencyjność spółki z sektora MŚP.
Prezentacja projektu:
https://www.youtube.com/watch?v=2J5cI540x9s
Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności i rozbudowa oferty produktowej przedsiębiorstwa
OSM Olecko
Beneficjent: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Olecku
Kwota dofinansowania UE: 298 684,50 zł
Projekt polega na zbudowaniu nowej oferty
produktowej w postaci cukierka mlecznego typu
krówka, mając na celu odtworzenie historycznego
krajobrazu gospodarczego regionu Warmii i Mazur.
Przywrócenie tradycyjnych cukierków typu krówka,
które wytwarzane były od 1949 roku w nowej
innowacyjnej formie jest alternatywą do innych
produktów wytwarzanych przemysłowo. Wdrożenie
w działalność gospodarczą przedsiębiorstwa OSM
Olecko innowacyjnych pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i wysoką jakość produktów
z zachowaniem dziedzictwa gospodarczego regionu wesprze i poszerzy zdolności producenta
krówki oleckiej do konkurowania na rynku krajowym.
Prezentacja projektu:
https://www.youtube.com/watch?v=MTUqWoPEyok
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Tytuł projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku
poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia
Beneficjent: Gmina Miejska Giżycko
Kwota dofinansowania UE: 529 787,70 zł
Dzięki zmianie sposobu użytkowania obiektu i
zakupom wyposażenia niezbędnego do pełnienia
funkcji kulturalno-edukacyjnych i wystawienniczej
projekt pozwoli zbudować tożsamość regionalną. W
wyniku realizacji projektu, polegającej na remoncie
zabytkowego warsztatu zbrojmistrza w Twierdzy
Boyen oraz stworzeniu nowej oferty kulturalnej (np. w postaci organizacji wystaw, warsztatów,
spotkań, wycieczek, lekcji historii), nastąpi przyciągnięcie do obiektu jeszcze większej liczby
turystów i mieszkańców.
Prezentacja projektu:
https://www.youtube.com/watch?list=UUActKgTWXrEWJcZNNU58Z5w&v=sregyR4Znzo
Tytuł projektu: Opracowanie samouczącej się platformy analitycznej wspomagającej proces
zarządzania lasami w oparciu o dane obszarowe z kamer fotogrametrycznych oraz chmur punktów
multi-spektralnego skanera laserowego
Beneficjent: OPEGIEKA Sp. z o.o
Kwota dofinansowania UE: 1 596 340,75 zł
Projekt
polega
na
realizacji
badawczych,
przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych
mających na celu opracowanie nowatorskiej
technologii umożliwiającej pełne wykorzystanie
najnowocześniejszych skanerów muli-spektralnych na
świecie. W ramach projektu opracowana zostanie
samoucząca się informatyczna platforma analityczna
wspomagająca proces zarządzania roślinnością
w
oparciu
o
dane
obrazowe
z
kamer
fotogrametrycznych oraz chmury punktów multi-spektralnego skanera laserowego (LIDAR). Dzięki
platformie użytkownicy będą mogli wykorzystać zaawansowane algorytmy przetwarzania
i ekstrakcji informacji z chmury punktów do własnych prac związanych zarówno z analizą
i inwentaryzacją roślinności, jak i pozyskiwaniem innych danych o obiektach na powierzchni ziemi.
Prezentacja projektu:
https://www.youtube.com/watch?list=UUActKgTWXrEWJcZNNU58Z5w&v=oEnIIgk7bRk
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Tytuły projektów: Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim
Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika
Wsparcie miejsc promocji kultury poprzez budowę sceny i widowni plenerowej oraz organizacje
imprez kulturalnych
Beneficjent: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Kwota dofinansowania UE: 8 547 101,08 zł
Przedmiotem kompleksowych projektów jest ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie
presji na gatunki i siedliska doliny rzeki Łyny w Lidzbarku Warmińskim, poprzez kanalizację ruchu
turystycznego i edukację ekologiczną. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, wykonanie
ścieżek turystycznych, pomostu pływającego, małej
architektury,
energooszczędnego
oświetlenia,
wycinkę drzew i krzewów. Przedmiotem inwestycji
jest także rozbudowa zadaszenia sceny i widowni
plenerowej w Lidzbarku Warmińskim, włączając
odpowiednie wyposażenie, które pozwoli na
organizowanie wszelkiego rodzaju wydarzeń
kulturalnych. Dzięki realizacji projektów zwiększy się
atrakcyjność miasta dla jego mieszkańców i
odwiedzających je turystów. W realizację projektu
włączone jest również wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, Obszaru Chronionego
Krajobrazu Dolina Dolnej Łyny w celu zagospodarowania przestrzeni na cele turystycznorekreacyjne, wzmacniające utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi
regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego Lidzbarka Warmińskiego. Po realizacji
projektu, kompleksowo zagospodarowane brzegi Łyny w centrum miasta Lidzbark Warmiński
sprawią, że przestrzeń ta nabierze dużego znaczenia w zakresie rekreacji i wypoczynku i stanie się
wizytówką miasta, co przełoży się na wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin.
Prezentacja projektu:
http://lidzbarkw.infogmina.eu/fundusze-europejskie

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego identyfikuje się szereg inicjatyw wpływających
na wzrost zatrudnienia, poziomu edukacji czy też aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców
województwa. Poniżej przedstawiono projekty realizowane lub zrealizowane w roku 2018 w ramach
RPO WiM 2014-2020, które stanowią przykłady „dobrych praktyk”.
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Tytuł projektu: Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018
Beneficjent: Powiat Ełcki
Kwota dofinansowania UE: 2 440 436,27 zł
Projekt polegał na wsparciu nowopowstałych
firm na lokalnym rynku pracy. Firmy te
zakładane są przez osoby bezrobotne i
nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 29
roku
życia,
kobiety,
czy
osoby
z
niepełnosprawnościami, powyżej 50 rok życia o
niskich kwalifikacjach z powiatu ełckiego,
gołdapskiego i oleckiego. Uczestnicy projektu
otrzymali wsparcie doradczo – szkoleniowe w
zakresie m.in. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej czy planowania finansowego
firmy. Dzięki prowadzeniu działalności gospodarczej w obszarach inteligentnych specjalizacji na
Warmii i Mazurach, w 90 powstałych nowych miejscach pracy, udzielono wsparcie szkoleniowe,
specjalistyczne doradcze jak i wsparcie finansowe oraz pomostowe w postaci przyznania dotacji
przez okres 6 miesięcy.
Prezentacja projektu:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=GFJtSqu5OiQ
Tytuł projektu: Praktyczna Szkoła
Beneficjent: SMART SOLUTION Piotr Nowik
Kwota dofinansowania UE: 341 565,87 zł
Projekt polega na zwiększeniu atrakcyjności oferty zawodowej, związanej z zatrudnieniem
u lokalnych pracodawców 21 uczniów Zespołu Szkół
Mechaniczno-Energetycznych w
Olsztynie. Po
uzyskaniu kwalifikacji spawalniczych TIG/MAG
umożliwia się uczniom odbywanie staży czy praktyk u
pracodawców w rzeczywistych warunkach pracy
dzięki czemu poprawia się kształcenie jak
i współpraca szkoły z pracodawcami w zakresie
organizacji praktyk i staży. Korzystne dopasowanie
systemu kształcenia w placówce i szkoleń do potrzeb
rynku pracy pozwala na realizację zadań w zakresie
ścisłej współpracy z pracodawcami lokalnymi. Projekt ten umożliwia również łatwiejsze
przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnia systemy kształcenia
i szkolenia zawodowego oraz ich jakość. Rezultatem projektu będzie uczestnictwo uczniów
w stażach u pracodawców. Nabycie i uzupełnienie umiejętności praktycznych podczas staży czy
praktyk u pracodawców regionalnych uzyskano dzięki wzmocnieniu systemów kształcenia
i szkoleń zawodowych wprowadzonych przez placówkę.
Prezentacja Projektu:
https://www.youtube.com/watch?v=T8C2dJj2lo0
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Tytuł projektu: Akademia kreatywnego przedszkolaka
Beneficjent: Fokus Marta Turzyńska-Lage Przedszkole Niepubliczne Akademia Uśmiechu
Kwota dofinansowania UE: 607 127,37 zł
Projekt zakłada wzrost kompetencji dzieci uczęszczających do placówki Akademia Uśmiechu
w zakresie języków obcych, kompetencji społecznych, przedsiębiorczości czy kreatywności oraz
kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
Wprowadzona została innowacyjna metoda TOC
(teoria ograniczeń), która wspomaga rozwój
kompetencji
kluczowych
u
najmłodszych.
Powstanie nowego oddziału przedszkolnego, dzięki
któremu wyrównuje się szanse edukacyjne dzieci
w zakresie stwierdzonych deficytów pozwoli na
zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania
jakości
technologii
komunikacyjnych
i
informacyjnych na terenie miejskim.
Prezentacja projektu:
https://www.youtube.com/watch?v=Hki1Swoo7EY
Tytuł projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w gminie Morąg
Beneficjent: CSK ANIMATOR Katarzyna Królak
Kwota dofinansowania UE: 975 858,48 zł
Projekt skierowany jest do 64 mieszkańców
gminy Morąg w powiecie ostródzkim w tym
38 kobiet i 26 mężczyzn, osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Poprzez realizację kompleksowego wsparcia
w postaci wdrożenia instrumentów aktywizacji
o
charakterze społecznym,
zawodowym,
edukacyjnym
i
zdrowotnym
umożliwia
odnalezienie się na rynku pracy. Wypracowywana
jest zindywidualizowana ścieżka reintegracji
stworzona dla każdego uczestnika projektu w oparciu o sporządzona diagnozę osobowościową.
W efekcie realizacji projektu co najmniej 56% uczestników podniesie swoją aktywność społecznozawodową w wymiarze społecznym, 25% w wymiarze zawodowym, a co piąta osoba podejmie
zatrudnienie.
Prezentacja projektu:
https://www.youtube.com/watch?v=RIMsgpSSBaw
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Tytuł projektu: Dom Rozwoju Malucha
Beneficjent: Hanna Wasiak Dom Rozwoju
Malucha Promyczek
Kwota dofinansowania UE: 879 084,66 zł
Celem projektu jest upowszechnienie opieki
nad dziećmi do lat 3 w nowoutworzonej
placówce w Olsztynie. Stworzone 24 miejsca
opieki nad dziećmi do 3 roku życia przyczynią
się do ułatwienia wejścia lub powrotu na rynek
pracy kobietom po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka, a także
przeciwdziała trudnościom w godzeniu życia rodzinnego i zawodowego. Projekt skierowany jest
do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3,
planujących podjąć pracę. Beneficjent zauważył szansę na dalszy rozwój opieki nad dziećmi
i planuje utworzyć dodatkowe miejsca w placówce co jednocześnie umożliwia podjęcia pracy
przez osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem,
przebywającej na urlopach rodzicielskich czy macierzyńskich.
Prezentacja projektu:
https://www.youtube.com/watch?v=hwgzIRwvRYc
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