
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  …………………….. 

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z ………………………2020  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.03.01.00-IZ.00-28-001/20 

na dofinansowanie projektów ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  

Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 3 CYFROWY REGION 

Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego  

oraz wysoka jakość e-usług publicznych 

 

 

Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym. Konkurs nie jest podzielony na rundy. Wartość kwoty przeznaczonej 

na dofinansowanie projektów w konkursie w ramach kategorii interwencji: 078 – (Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji 

w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa 

cybernetycznego, środków na rzecz zaufania ochrony prywatności, e-sprawiedliwości  i demokracji elektronicznej), 079 -  (Dostęp 

do informacji sektora publicznego -  w tym zawartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych 

i turystyki elektronicznej), 101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR - wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, 

koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanych bezpośrednio z EFRR wynosi: 5 364 682,00 EUR 
co stanowi 23 000 001,14 PLN1, ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (w przypadku projektów 

nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny 
dopuszczalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu. 
 
Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej zastosowanie mają właściwe przepisy prawa wspólnotowego 
i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielenia wsparcia w tym: 

 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  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  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  w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego w  ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – maksymalny poziom 
dofinansowania zgodnie z zasadami w nim określonymi.   

 
 

                                                 
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. 30.01.2020 r., gdzie 1 EUR = 4,2873 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów 

w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków. 

 



Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć, w przypadku projektów nie objętych pomocą 
publiczną i nie generujących dochodu, wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.  

Poziom wkładu własnego w przypadku projektów generujących dochód zależy od wartości luki finansowej.  
 
W przypadku pomocy de minimis minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć, wynosi 15% 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.  
 
Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 50% całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.  

 
W przypadku Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – minimalny wkład własny 
Beneficjenta wynika z zasad w nim określonych. 
 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu liczona według wzoru: 
Wk= Lu * 661 623,20 PLN 

gdzie  
Wk – maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wyrażona w PLN 
Lu – liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja  
 
 
O dofinansowanie mogą ubiegać się: 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; 

 organizacje pozarządowe; 

 instytucje kultury, rynku pracy; 

 jednostki naukowe; 

 uczelnie. 

 
Ze wsparcia wyłączone są projekty , które ze względu na zakres przedmiotowy i typ Beneficjenta potencjalnie  
kwalifikują się do wsparcia w ramach Dziania 3.2 E-zdrowie  oraz dodatkowo wpisuje się w kategorię interwencji 081 
przypisana do Działania 3.2 
 
Przewidziane do wsparcia typy projektów: 

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój (tworzenie nowych oraz podniesienie poziomu zaawansowania 

istniejących) e-usług publicznych (w relacjach, A2B i A2C) bazujących na informacji sektora publicznego. 

 

Cele działania realizowane w ramach następujących typów przedsięwzięć: 

 

1) Budowa systemów informacji przestrzennej: 

 rozwój i integracja danych przestrzennych oraz budowa i rozbudowa platform informacji przestrzennej; 

 digitalizacja, harmonizacja i uzupełnienie baz danych zasobów geodezyjno-kartograficznych; 

 tworzenie inteligentnych przewodników/map. 

 

2) Elektroniczne zarządzanie zasobami informacji sektora publicznego: 

 rozwój zasobów publicznych  poprzez digitalizację, udostępnianie, gromadzenie  

i zabezpieczanie z wykorzystaniem TIK; 

 zinformatyzowanie zarządzania informacją i zasobami publicznymi; 

 uporządkowanie rejestrów publicznych, stworzenie warunków dla ich współpracy i wymiany danych (zgodnie 

z wymogami interoperacyjności), udostępnienie zawartych w nich informacji; 

 zapewnienie optymalnych warunków przechowywania i zabezpieczenia informacji/danych  

(w tym szczególnie: systemy zarządcze, technologii przetwarzania danych, itp.). 

 

3) E-administracja: 

 uproszczenie i zinformatyzowanie procedur zorientowane na użytkownika (np. zintegrowanie wewnętrznych 

systemów obsługi/zarządzania podmiotów świadczących usługi publiczne w województwie, tworzenie 

systemów zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenie narzędzi elektronicznej obsługi działalności 

gospodarczej). 

 

W ramach realizacji każdego z ww. typów projektów musi powstać usługa publiczna udostępniona on-line o stopniu 

dojrzałości co najmniej 3 - dwustronna interakcja. 

 

 Wsparcie szkoleniowe w zakresie rozwoju usług opartych o TIK (jako element uzupełniający projektów wskazanych powyżej 

w ramach cross-financingu. 

  Wydatki na szkolenia w ramach cross-financingu nie powinny przekroczyć 10% finansowania unijnego w ramach projektu 

i ograniczone są do zadań ukierunkowanych na rozwój potencjału ludzkiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, 

niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu i osiągnięcia jego celów, jak np.: szkolenia w zakresie wdrażania aplikacji 

i usług, wykorzystania narzędzi ICT, rozwoju platform e-usług i budowy/rozbudowy baz danych, bezpieczeństwa 



teleinformatycznego i innych kompetencji. Realizacja powyższych działań umożliwi beneficjentom właściwą i kompleksową 

realizację projektów z uwzględnieniem odpowiedniego przygotowania kadr. 

 

Preferencjami objęte zostaną projekty: 

 realizowane na obszarze strategicznej interwencji OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych, 

 wynikające z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”, 

 realizowane w partnerstwie, 

 polegające na wdrożeniu usług na wyższych poziomach zaawansowania (tj. poziom co najmniej 4 - transakcja). 

 

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej Cyfrowy Region 

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 w Sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101, lub 

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380 w 

poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od  wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu 

Marszałkowskiego). 

Termin na dostarczenie wniosku uznaje się za zachowany, jeżeli wniosek wpłynął w wyznaczonym terminie do Sekretariatu 

Departamentu EFRR lub do Kancelarii Ogólnej (we wskazanych w ogłoszeniu godzinach) lub został nadany w polskiej placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A.) 

nie później niż w dniu upływu terminu na złożenie dokumentacji – decyduje data nadania. W przypadku złożenia wniosku w innej 

komórce organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego niż wskazana w ogłoszeniu, za termin złożenia wniosku uznaje się datę jego 

wpływu do Sekretariatu Departamentu lub do Kancelarii Ogólnej. Wnioskodawca ponosi ryzyko przesłania za pośrednictwem 

kuriera/operatora pocztowego/złożenia osobiście/posłańca wniosku w terminie i na właściwy adres określony w ogłoszeniu 

konkursu. 

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji 

elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać 

za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl , używając 

funkcji: „wyślij wniosek” (odnośnik: maks2, Lokalny System Informatyczny), z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek 

w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 16:00. 

 

Termin składania wniosków:  
od 19 marca 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r. 

 

Wnioski, które wpłyną po terminie będą rejestrowane, natomiast nie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych 
i pozostawione będą bez rozpatrzenia.  

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.03.01.00-IZ.00-28-001/20 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region , 

Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych wraz 

z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). 

Regulamin konkursu udostępniony 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.03.01.00-IZ.00-28-001/20 znajduje się na stronie internetowej Programu: 

www.rpo.warmia.mazury.pl oraz Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
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