
 
 

 
 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …….. 

        Zarządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego 

   ………..2022  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.04.01.00-IZ.00-28-002/22 

na dofinansowanie projektów ze środków 

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

Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 4 Efektywność energetyczna 

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  

kategoria interwencji 005 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył) 

 

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

na dofinansowanie projektów w konkursie w ramach kategorii interwencji 005 Energia elektryczna (magazynowanie i przesył) 

wynosi: 2 801 900 EURO, co stanowi 13 138 389,29 PLN 1 ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

 

Maksymalny 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 zgodnie z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem 

projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. W przypadku 

projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, maksymalny poziom dofinansowania środkami UE wynosi 85% 

wydatków kwalifikowalnych. 

 

Dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej zastosowanie mają właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego 

dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, w tym: 

− Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. 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; 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 - w przypadku pomocy de minimis maksymalny udział środków EFRR wynosi 

85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną 

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 maksymalny udział środków EFRR wynosi 85 % 

wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu; 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej 

Kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020 - maksymalny udział środków EFRR wynosi: 

1) Dla pomocy inwestycyjnej w układy wysokosprawnej kogeneracji - 80 %; 

2) Dla pomocy inwestycyjnej w propagowanie energii ze źródeł odnawialnych: 

a) 80% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, jeśli koszty te oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit. a) 

lub b) GBER, w przypadku pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, 

b) 65% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, jeśli koszty te oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit. c) 

GBER, w przypadku pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych. 

 

 

                                                 
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. 28.04.2022 r., gdzie 1 EUR = 4,6891 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów  

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

 



 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:  

− Przedsiębiorstwa. 
 

Konkurs nie jest podzielony na rundy. 
 

Przewidziane do wsparcia typy projektów: 

Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej  
ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu 
dystrybucyjnego, w zakresie: 

− sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV); 
− sieci o napięciu 110 kV, wyłącznie w sytuacji, gdy projekt nie został ujęty na Liście Projektów Strategicznych  

do infrastruktury energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, stanowiącej 
Projekt pipline dla sektora energetyki w ramach PO IiŚ. 

 

Preferowane będą projekty:  

1) projekty tworzące miejsca pracy; 

2) wpisujące się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty spełniające ich wymogi. 

 

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.  

− W przypadku pomocy de minimis minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć, wynosi 15% 

całkowitych wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.  

− Poziom wkładu własnego w przypadku projektów generujących dochód zależy od wartości luki finansowej.  

− Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć:  

• W przypadku projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 maksymalny udział środków EFRR wynosi 15 % wydatków 

kwalifikowanych na poziomie projektu;  

• W przypadku projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej Kogeneracji oraz na 

propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

minimalny wkład własny wynosi:  

1) Dla pomocy inwestycyjnej w układy wysokosprawnej kogeneracji – 20 %;  

2) Dla pomocy inwestycyjnej w propagowanie energii ze źródeł odnawialnych: 

a) 20% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, jeśli koszty te oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit. 

a) lub b) GBER, w przypadku pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,  

b) 35% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, jeśli koszty te oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit. 

c) GBER, w przypadku pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych. 

  

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna 

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 15:30. 

 

Termin składania wniosków:  

od  01 lipca 2022 r. do 15 lipca 2022 r. 

 

http://www.rpo.warmia.mazury.pl/
http://www.rpo.warmia.mazury.pl/


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.04.01.00-IZ.00-28-002/22 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, 4 Efektywność energetyczna Działanie 

4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  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.04.01.00-IZ.00-28-002/22 znajduje się na stronie internetowej Programu: 

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

http://www.rpo.warmia.mazury.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

