Załącznik nr 1 do Uchwały nr ……………………..
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z …………………...r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ul. Emilii Plater 1,
10-562 Olsztyn

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020
ogłasza KONKURS NR RPWM.08.03.00-IZ.00-28-001/16
na dofinansowanie projektów ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020

Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 8 OBSZARY WYMAGAJACE REWITALIZACJI

Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis
Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym. Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie
w ramach kategorii interwencji: 034 ((Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (-autostrady, drogi krajowe, regionalne lub
lokalne), 054 (Infrastruktura mieszkalnictwa), 055 (Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego
i lokalnego), 090 (Ścieżki rowerowe i piesze), 092 (Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych) wynosi:
1
2 652 000,00 EURO co daje kwotę: 11 738 017,20 PLN , w tym 2 340 000,00 EURO (10 357 074,00 PLN) ze środków
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 312 000,00 EURO (1 380 943,20 PLN) stanowiących
udział środków pochodzących z budżetu państwa.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (w przypadku projektów
nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu).
Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania jest zgodny z zasadami
określonymi w następujących rozporządzeniach dotyczących pomocy publicznej:
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER];
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 - maksymalny poziom dofinansowania projektu
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi
85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 - maksymalny poziom
dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020 wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
O dofinansowanie mogą ubiegać się:
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
organizacje pozarządowe
kościoły i związki wyznaniowe
wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu ubiegającego się o dofinansowanie w przypadku wprowadzania
funkcji kulturalnych nie może przekroczyć 2 mln EURO.
Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną
i niegenerujących dochodu, wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.
Poziom wkładu własnego w przypadku projektów generujących dochód zależy od wartości luki finansowej.
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Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono konkurs, tj. 29.06.2016 r., gdzie 1 EUR = 4,4261 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów
w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej minimalny wkład własny Beneficjenta wynika z zasad
określonych w rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej, o których mowa powyżej.
Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do 30 września 2018 r.
Przewidziane do wsparcia typy projektów:
Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie
zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych ((w tym kulturalnych,
edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych) oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:
przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie
historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako
element projektu inwestycyjnego);
zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej
oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości
np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego);
budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik
terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich
obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.
Preferowane będą projekty:
będące kontynuacją lub komplementarne do przedsięwzięć wspartych w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013;
realizowane w partnerstwie;
zapewniające dodatkowe korzyści z punktu widzenia energooszczędności;
przygotowywane
w
oparciu
o
formułę
konkursu
architektonicznego,
architektoniczno-urbanistycznego
lub urbanistycznego;
przyczyniające się do powstawania nowych miejsc pracy;
wynikające z inicjatywy społeczności lokalnych.
Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020.
Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie:
Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca
lub kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101,
w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto,
wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, dostępnego
na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając funkcji: „wyślij wniosek” (odnośnik: maks 2, Lokalny System
Informatyczny).

Termin składania wniosków:
od 30 sierpnia 2016 r. do 28 września 2016 r.
w godzinach 8.00 – 15.00
Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 września 2016 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie będą
rejestrowane, natomiast nie będą podlegały weryfikacji wymogów formalnych i pozostawione będą bez rozpatrzenia.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2016 r. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu
rozstrzygnięcia konkursu.
Należy pamiętać, że obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, w ramach niniejszego konkursu,

jest przedłożenie Rekomendacji dla projektu wydane przez Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełk/Elbląg (ZIT MOF Ełk/Elbląg).
Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu:
Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu
(w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin konkursu nr RPWM.08.03.00-IZ.00-28-001/16 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Obszary
wymagające rewitalizacji Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis wraz z załącznikami
(m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).
Regulamin konkursu udostępniany jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl/
(odnośnik: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków) oraz Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Pełna dokumentacja związana z konkursem nr RPWM.08.03.00-IZ.00-28-001/16 znajduje się na stronie internetowej Programu:
www.rpo.warmia.mazury.pl oraz Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

