Załącznik do Uchwały nr ……………….
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia……………….
w sprawie konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/17 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 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa
UZASADNIENIE ZMIAN
W konkursie nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/17 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 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa,
ogłoszonym Uchwałą nr 79/Org/2017 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (WFOŚiGW) z dnia 26.01.2017 r. (ze zm.), w
którym Uchwałą nr 37/516/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20
czerwca 2017 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym

Programem Operacyjnym

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wstąpiła w ogół praw,
obowiązków i przejęła zadania Instytucji Organizującej Konkurs wprowadzono zmiany
polegające na:
1) wydłużeniu z 60 do 75 dni terminu oceny formalno-merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów licząc od dnia powołania Komisji Oceny Projektów. W
konsekwencji przesunięciu ulegnie również orientacyjny termin rozstrzygnięcia
konkursu z m-ca stycznia 2018 r. na m-c luty 2018 r.
2) likwidacji w Ogłoszeniu o konkursie i Regulaminie konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.0028-001/17 podziału kwoty alokacji na przewidziane do wsparcia typy projektów, przy
pozostawieniu podziału kwoty alokacji wg kodów zakresu interwencji.
Wprowadzenie powyższych zmian wynika:
Ad.1) – z przywrócenia w dniu 22.12.2017 r. do dalszej oceny wniosku (po pozytywnym
rozpatrzeniu protestu), co wiąże się z koniecznością uwzględnienia dodatkowego
czasu na podpisanie zleceń z Ekspertami, dokonania przez nich oceny, umożliwienia
Wnioskodawcy zgodnie z § 11 ust. 17 Regulaminu konkursu złożenia dodatkowych
wyjaśnień/informacji i dokonania oceny wniosku przez Ekspertów po złożonych
wyjaśnieniach przez Wnioskodawcę;
- ze specyfiki kryteriów merytorycznych punktowych, tj. kryterium nr 2 Wskaźnik
jednostkowych kosztów inwestycyjnych oraz kryterium nr 3 Wskaźnik kosztu
inwestycyjnego na 1 kg usuniętego ładunku BZT5,

gdzie zgodnie ze wzorem

wskazanym w SzOOP do wyliczenia tych wskaźników bierze się iloraz najniższego
wskaźnika w konkursie w stosunku do wskaźnika ocenianego. Oznacza to, że do
prawidłowej oceny ww. kryteriów dla wszystkich w konkursie wniosków o
dofinansowanie podlegających ocenie w ramach powołanej Komisji Oceny Projektów
niezbędna jest informacja nt. najniższego wskaźnika, do którego ustalenia należy
uwzględnić ww. wniosek przywrócony po proteście do oceny;
- ponadto określony przez WFOŚiGW w dokumentacji konkursowej (tylko w przypadku
tego konkursu) 60-dniowy termin na ocenę formalno-merytoryczną odbiega od 70dniowego terminu wskazanego w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020, co przemawia za ujednoliceniem terminów.
Ad.2) Pozostawienie limitów kwotowych na przewidziane do wsparcia typy projektów może
spowodować, że projekty, które uzyskają pozytywny wynik oceny i wystarczającą
liczbę punktów do przyznania dofinansowania ze względu na to, iż przekroczą limit w
danym typie projektów nie dostaną dofinansowania, przy jednoczesnych wolnych
środkach finansowych przeznaczonych na inne typy projektów. Likwidacja tego rodzaju
limitów kwotowych wyeliminuje takie zagrożenie.
W

świetle

powyższego

wprowadzono

następujące

zmiany

w

dokumentacji

konkursowej:
1. W Ogłoszeniu o konkursie nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/17 stanowiącym załącznik
nr 1 do Uchwały Nr 37/516/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia
20 czerwca 2017 r., którego treść podlegała zmianie na podstawie Uchwał Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego: nr 39/604/17/V z dnia 28 czerwca 2017 r., nr
45/676/17/V z dnia 25 lipca 2017 r. oraz 61/947/17/V z dnia 16 października 2017 r.:
1) treść: ”Przewidziane do wsparcia typy projektów:
Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej – projekty służące
rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowione
na terenie aglomeracji (w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG) od 2 do 10 tys.
RLM, w szczególności projekty polegające na:
Zadanie 1: budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków
komunalnych
kod zakresu interwencji: 022 - Oczyszczanie ścieków
alokacja: 500 000,00 euro (2 207 050,00 zł)
Zadanie 2: budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji związanych z
gospodarką osadami ściekowymi
kod zakresu interwencji: 022 - Oczyszczanie ścieków
alokacja: 500 000,00 euro (2 207 050,00 zł)
Zadanie 3: budowa i modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej
(dopuszczalny jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej na
sanitarną i deszczową)
kod zakresu interwencji: 022 - Oczyszczanie ścieków
alokacja: 4 191 065,45 euro (18 499 782,00 zł)

Zadanie 4: budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę (sieci
wodociągowe, ujęcia i stacje uzdatniania wody), z uwzględnieniem
inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi
kod zakresu interwencji: 020 Dostarczanie wody do spożycia przez
ludzi, 021 - Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej
alokacja: 6 869 245,08 euro (30 321 534,71 zł)”
otrzymała brzmienie:
„Przewidziane do wsparcia typy projektów:
Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej – projekty służące
rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowione
na terenie aglomeracji (w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG) od 2 do 10 tys.
RLM, w szczególności projekty polegające na:
• budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych
• budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji związanych z gospodarką
osadami ściekowymi
• budowie i modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest
rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową),
• budowie i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe,
ujęcia i stacje uzdatniania wody), z uwzględnieniem inteligentnych systemów
zarządzania sieciami wodociągowymi.
Podział kwoty alokacji wg kodów zakresu interwencji:
• 6 869 245,08 euro (30 321 534,71 zł) w ramach kodów zakresu interwencji:
020 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów
ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji) i 021 - Gospodarka
wodna i ochrona wody pitnej (w tym gospodarowanie wodami w dorzeczu,
dostarczanie wody, konkretne środki dostosowania do zmian klimatu,
pomiary zużycia wody w wydzielonych obszarach sieci wodociągowej i u
konsumentów, systemy naliczania opłat, ograniczanie wycieków)
• 5 191 065,45 euro (22 913 882,00 zł) w ramach kodu zakresu interwencji:
022 - Oczyszczanie ścieków.”
2) treść: „Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2018 r.” otrzymała brzmienie:
„Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2018 r.”.
2. W Regulaminie konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/17 stanowiącym załącznik
nr 2 do Uchwały nr 37/516/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia
20 czerwca 2017 r. zmienionym Uchwałami Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego nr 39/604/17/V z dnia 28.06.2017 r., nr 45/676/17/V z dnia 25.07.2017 r.
oraz 61/947/17/V z dnia 16.10.2017 r., wprowadzono następujące zmiany:
1) § 6 ust. 1 otrzymał brzmienie:
„1. Kwota przeznaczona do dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr
RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/17 tj. kwota alokacji wynosi: 12 060 310,53 EUR co
daje kwotę 53 235 416,71 PLN, liczoną po kursie 4,4141 PLN/EUR1. Kwota

1

Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania
środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono konkurs, tj. 29.12.2016, gdzie 1 EUR = 4,4141 PLN. Z

przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice
kursowe.
Podział kwoty alokacji wg kodów zakresu interwencji:


6 869 245,08 euro (30 321 534,71 zł) w ramach kodów zakresu interwencji: 020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji) i 021 - Gospodarka wodna i ochrona
wody pitnej (w tym gospodarowanie wodami w dorzeczu, dostarczanie wody,
konkretne środki dostosowania do zmian klimatu, pomiary zużycia wody w
wydzielonych obszarach sieci wodociągowej i u konsumentów, systemy
naliczania opłat, ograniczanie wycieków)



5 191 065,45 euro (22 913 882,00 zł) w ramach kodu zakresu interwencji: 022 Oczyszczanie ścieków.”

2) § 7 ust. 4 otrzymał brzmienie: „4. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty
2018 r.”
3) w § 11 ust. 3 zdanie pierwsze otrzymało brzmienie: „Ocena formalno-merytoryczna
wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 75 dni
od dnia powołania KOP.”
W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.
Zmiana obowiązuje od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego tj. od dnia 16 stycznia 2018 r.

uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie
uzależnione od dostępności środków.

