
 
 

 Załącznik nr 1 do Uchwały nr ……………………. 
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Z ………………………. 

 

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.09.03.02-IZ.00-28-001/20 

na dofinansowanie projektów ze środków 

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

Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 9 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH 

Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół 

wyższych 

 
Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym.  Konkurs nie jest podzielony na rundy.  
Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie w ramach kategorii interwencji: 049 [infrastruktura 
edukacyjna na potrzeby szkolnictwa wyższego] wynosi: 3 913 680 EUR1 co stanowi: 17 395 133,50 PLN, po kursie 4.4447 PLN 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 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. ze zm. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER];  

 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. 

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się: 
- Uczelnie 
 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 13 000 000 PLN 
 

Konkurs nie jest podzielony na rundy. 
 
 
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.  
Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 50% całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.  

 
Przewidziane do wsparcia typy projektów: 
 

Inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkolnictwa wyższego  zawodowego dla potrzeb regionalnych specjalizacji, w tym:  

 wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej, 

 doposażenie uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym w specjalistyczne pomoce dydaktyczne i sprzęt,  

                                                 
1 wyliczonym przez Ministerstwo Finansów na podstawie średniego kursu EBC i kursu z 12-mcy (w przypadku gdy kurs EBC przekracza 103 % i nie jest 
jednocześnie wyższy niż 110 % wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy, stosowana jest średnia. 

 

 



 
 adaptację, rozbudowę, przebudowę, remont istniejącej infrastruktury, budowę nowej infrastruktury jedynie  wyjątkowo 

i w uzasadnionych przypadkach, kiedy nie będzie możliwości adaptacji lub modernizacji istniejącej lub kiedy byłoby 
to nieefektywne kosztowo. 

W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych obligatoryjnie wymagana jest pozytywna opinia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w zakresie możliwości realizacji projektu. Planowane przedsięwzięcia winny zostać ukierunkowane na zwiększenie 
dostępności i poprawy oferty wysokiej jakości edukacji wyższej. Realizowane będą wyłącznie projekty kompleksowe, poprzedzone 
zdiagnozowanymi potrzebami nie tylko w/w podmiotów, ale przede wszystkim rynku pracy, angażujące do ścisłej współpracy 
pracodawców/przedsiębiorców. Preferowana będzie współpraca z instytucjami wcześniejszych szczebli edukacji.  

 
Preferencjami objęte zostaną projekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji: 

 OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych;  

 OSI – Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej; 

 OSI – Aglomeracja Olsztyna; 

 OSI – Ośrodki subregionalne. 
 
Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług 
publicznych 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 MAKS 2, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając 
funkcji: „wyślij wniosek” (odnośnik: maks 2, 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 30 czerwca 2020 r. do 30 lipca 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.09.03.02-IZ.00-28-001/20 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej 

jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół 

wyższych 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.09.03.02-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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