
 

   
 

 
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr …/…/…/… 

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z ……….. ………………………….2017 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.04.03.02-IZ.00-28-001/17 

na dofinansowanie projektów ze środków 

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

Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 4 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 

Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych 

 

Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym. Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie 

w ramach kategorii interwencji 014 (Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, 

projekty demonstracyjne i środki wsparcia) wynosi: 7 250 129,50 EURO
1
 co stanowi 32 002 796,63 PLN, w tym 6 525 116,55 

EURO (28 802 516,96 PLN) ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 725 012,95 
EURO (3 200 279,67 PLN) stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa (na projekty rewitalizacyjne) 

 

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 generujących dochód - maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem 
metody luki w finansowaniu. 
 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 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;  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność 
energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 -  
dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną  
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 maksymalny poziom dofinansowania wynosi 45% 
wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu;  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie 
system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 - w przypadku 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie 
system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014- 2020 maksymalny 
poziom dofinansowania zgodnie z zasadami w nim określonymi;  

 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:  

                                                 
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 r., gdzie 1 EUR =  4,4141 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 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 maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi:  

a) 45% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej 
kogeneracji,  

b) 45% 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,  

c) 30% 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 

 
 
O dofinansowanie mogą ubiegać się: 

 spółdzielnie mieszkaniowe; 

 wspólnoty mieszkaniowe; 

  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego. 

*ze wsparcia wyłączone są spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe ze wskazanych obszarów w Strategii ZIT miasta 
wojewódzkiego. Strategia ZIT jest uzgadniana z IZ PO IiŚ w części dotyczącej ww. obszarów, z których projekty mogą  
być realizowane jako projekty komplementarne w PO IiŚ.  
*ze wsparcia wyłączone są projekty wchodzące w skład uzgodnionych zintegrowanych przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym 
programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  
 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu liczona wg wzoru:  
Wk = Lb * 600 000  
Wk – maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wyrażona w PLN  
Lb – liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (wskaźnik produktu „Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków”) 
 
 
Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć, w przypadku projektów nie objętych 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 31 marca 2019 r. 

Przewidziane do wsparcia typy projektów: 

 
Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych (definicja w słowniku 

terminologicznym Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością 

zastosowania odnawialnych źródeł energii. 

 

W przypadku wymiany źródeł ciepła wsparcie może być udzielne na inwestycje w kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe,  

gdy w ich wyniku osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne 

potrzeby. Inwestycje te muszą przyczyniać się do zmniejszenia CO2 (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa)  

i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Wspomniane inwestycje mogą zostać 

wsparte jedynie w przypadku, gdy nie jest uzasadnione ekonomicznie podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze.  

Projekty powinny również być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. 

 

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych (stanowiących kluczowy 

element projektu), które posłużą m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku  

oraz określą i skwantyfikują możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia 

rozwiązań technologicznych.  

 

W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na m.in.:  

a) ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;  

b) przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła - z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, 

podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji  

i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również OZE;  

c) wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie 

niewykorzystana część energii elektrycznej;  

d) instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element 

projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);  

e) audyt energetyczny realizowany jako element projektu. 

 

Preferowane do dofinansowania będą projekty:  



1. dążące do uzyskania 60% wskaźnika oszczędności energetycznej (oszczędność tak liczona jest w odniesieniu do sytuacji 

opisanej w audycie energetycznym dla zestawu działań określonych do wykonania w tymże dokumencie);  

2. wykorzystujące OZE; w przypadku wymiany źródeł ciepła;  

3. uwzględniające wsparcie udzielane poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO); 

4. wynikające z lokalnych/ponadlokalnych planów rewitalizacji miast i komplementarne do realizowanych w ramach osi 

priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji oraz działań finansowanych przy udziale Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach osi priorytetowych regionalnego programu operacyjnego;  

5. wpisujące się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty spełniające ich wymogi;  

6. zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW, niezbędne dla rewitalizacji danego obszaru, powiązane  
z realizowanymi w ramach osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji (PI 9b). 

 
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 (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 27 lutego 2017 r. do 29 marca 2017 r. 

w godzinach 8.00 – 15.00 
 
Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 marca 2017 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 we  wrześniu 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.04.03.02-IZ.00-28-001/17 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność 
energetyczna 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna w 
budynkach mieszkalnych 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.04.03.02-IZ.00-28-001/17 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/
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