
 
 

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.05.04.01-IZ.00-28-001/16                

na dofinansowanie projektów ze środków 

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

Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ V ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem  

5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur 

 

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

w ramach kategorii interwencji 087  (Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami 

związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym 

zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami)  wynosi:  

1 795 678,00 EUR
 1
  co stanowi: 7 771 155,68 PLN

1 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nie generujących dochodu). 

Z konkursu wykluczone są projekty podlegające regułom pomocy publicznej. 

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:  

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;   

- organizacje pozarządowe;  

  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych - 800 000,00 PLN 

 

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do dnia 30 września 2018 r. 

 

Wnioskodawcy mają możliwość złożenia maksymalnie 1 projektu w konkursie. 

 

                                                 
1 Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego tj. 1 EUR= 4,3277 PLN. W przypadku gdy kurs  

z przedostatniego dnia kwotowania KE w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji przekracza 103% 
i nie jest jednocześnie wyższy niż 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy 
(począwszy od aktualnego kursu) , stosuje się średnią arytmetyczną z kursu bieżącego i średniej z 12 kursów księgowych. W przypadku gdy kurs 
księgowy EBC w danym miesiącu przekroczy 110% wartości kursu  wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 
12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu) stosuje się kurs będący średnią z 12 ostatnich kursów księgowych. Z uwagi na konieczność 
ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków. 

 



Przewidziany do wsparcia typ projektu: 

Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych. 

 

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej V Środowisko Przyrodnicze 

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 31 marca 2016 roku do 29 kwietnia 2016 roku                           

w godzinach 8.00 – 15.00 

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 kwietnia 2016 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 w sierpniu  2016 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.05.04.01-IZ.00-28-001/16 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Środowisko 

Przyrodnicze i Mazur, 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur 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.05.04.01-IZ.00-28-001/16 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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