Załącznik nr 1 do Uchwały nr 47/786/16/V.
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z 23 sierpnia 2016 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.06.02.03-IZ.00-28-001/16
na dofinansowanie projektów ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020

Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 6 KULTURA I DZIEDZICTWO

Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów
Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym. Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie w
ramach kategorii interwencji: 090 (ścieżki rowerowe), 091 (rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów
przyrodniczych), 092 (ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych), 093 (rozwój i promowanie publicznych
usług turystycznych) - wynosi: 17 058 602,171 EURO co daje kwotę: 72 480 294,75 PLN, w tym 17 026 330,82 EURO
(72 343 177,01 PLN) ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w podziale na Schemat A –
5 652 012,56 Euro (24 014 836,15 PLN), na Schemat B – 9 034 563,65 Euro (38 386 957,51 PLN), na Schemat C – 2 339 754,61
EURO (9 941 383,35 PLN) oraz 32 271,35 EURO (137 117,74 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;
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie udzielania pomocy
inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną 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 zgodnie z zasadami określonymi
w rozporządzeniu.
O dofinansowanie mogą ubiegać się:

Schemat A:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia;
 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono konkurs, tj. 29.06.2017 r., gdzie 1 EUR = 4,2489 PLN. Z uwagi na
konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od
dostępności środków.
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organizacje pozarządowe;
PGL Lasy państwowe i jego jednostki organizacyjne.
Schemat B:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia;
 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 organizacje pozarządowe;
 zarządcy portów;
 PGL Lasy państwowe i jego jednostki organizacyjne.
Schemat C:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia;
 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 organizacje pozarządowe.

Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Schematu A wyłączone są podmioty
ubiegające się o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektów składających się na przedsięwzięcie wynikające z planu
strategicznego „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”.
Maksymalny koszt całkowity projektu nie może przekroczyć 5 mln EURO ( z zastrzeżeniem warunku określonego w pkt 14 –
Limity i ograniczenia Poddziałania 6.2.3 . Szczegółowego opisu osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020).
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.
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:
Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych , w tym:

Schemat A:- trasy rowerowe:





budowa, modernizacja i oznakowanie ścieżek/tras rowerowych, inne roboty budowlane, które zapewnią bezpieczne
przemieszczanie się turysty rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Schemat B- zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne (z wyłączeniem Schematu A):



budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych, punktów i tarasów widokowych, ścieżek dydaktycznych, tras kajakowych,
narciarskich, jeździeckich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;





urządzanie i podnoszenie standardu camperowisk i kempingów, zagospodarowanie terenów przybrzeżnych na cele
turystyczne, mała infrastruktura żeglarska, uporządkowanie bindug i małych obozowisk poprzez m.in. budowę, remont
pomostów wraz z tworzeniem sezonowych programów sanitarnych, zagospodarowanie terenu (jego uporządkowanie,
wyposażenie w infrastrukturę w postaci ławek i stołów, wiat chroniących przed deszczem, koszy na śmieci, tablic
informacyjnych).
Schemat C- szkółki żeglarskie:



modernizacja infrastruktury na rzecz pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich wraz z zagospodarowaniem terenów
je otaczających oraz zakupem wyposażenia (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego).
Preferowane będą projekty:



wynikające z planu strategicznego „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”;

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo 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 29 września 2016 r. do 17 listopada 2016 r.
w godzinach 8.00 – 15.00
Ostateczny termin składania wniosków upływa 17 listopada 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 maju 2017 r. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia
konkursu.

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.06.02.03-IZ.00-28-001/16 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura
i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów
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.06.02.03-IZ.00-28-001/16 znajduje się na stronie internetowej Programu:
www.rpo.warmia.mazury.pl oraz Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

