
Regionalny Program Operacyjny dla woj. warmińsko-mazurskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów 

 

1 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

dla woj. warmińsko-mazurskiego 

 

SPIS TREŚCI: 

 

PRIORYTETY DOSTĘPNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW ................................................. 5 

1.2 Innowacyjne firmy ........................................................................................................... 5 

1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw ............................................................................. 5 

1.2.2 Współpraca biznesu z nauką ..................................................................................... 7 

1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości).......................................................... 11 

1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju ....................................................................... 11 

1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF) ...................................................................... 12 

1.3.4 Tereny inwestycyjne ............................................................................................... 15 

1.3.5 Usługi dla MŚP ....................................................................................................... 17 

1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja ............................................................................. 19 

1.4.1 Promocja gospodarcza regionu ............................................................................... 19 

1.4.2 Pakietowanie produktów i usług ............................................................................. 21 

1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP ........................... 23 

1.4.4 Internacjonalizacja MŚP ......................................................................................... 24 

1.5 Nowoczesne firmy .......................................................................................................... 26 

1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R ............................................................................... 26 

1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu .................................................. 27 

1.5.3 Nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny (IF) .................................................... 29 

1.5.4 Rozwój produktów i usług opartych na TIK (IF) .................................................... 31 

1.5.5 Innowacje produktowe i procesowe (IF) ................................................................. 33 

2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej ............... 34 

2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów ............................................................................................................ 39 

2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów - projekty konkursowe ................................................................... 39 

2.2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg .............................................................. 44 

2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych ...................................................... 47 

2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych ... 47 

2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych ......................... 49 

2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego ................................................................ 51 

2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe ................... 51 

2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT bis Elbląg ................ 56 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. warmińsko-mazurskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów 

 

2 

4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych ... 60 

4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP ............................................. 63 

4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii ............................................................................ 64 

5.1 Gospodarka odpadowa ................................................................................................... 66 

5.2 Gospodarka wodno-ściekowa ........................................................................................ 67 

5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem ............................................................................ 69 

5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur ............................................................................ 69 

9.3 Infrastruktura edukacyjna ............................................................................................... 71 

9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego .................................................................. 71 

9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych ........................................................... 72 

9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej ............................................................... 75 

9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej ..................................................................... 76 

10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe

 .............................................................................................................................................. 78 

10.3 Rozwój samozatrudnienia ............................................................................................ 80 

10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad 

dziećmi do lat 3 .................................................................................................................... 82 

10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe ..... 84 

10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu 

o podejście popytowe ........................................................................................................... 86 

10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się .................................................................................... 88 

11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego 

uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie ............................................................... 90 

11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe ......................................................... 90 

11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – 

projekt ZIT Olsztyn .......................................................................................................... 95 

11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej - projekt ZIT Ełk ........... 99 

11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 

tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym................. 102 

11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe ................... 102 

11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn ..................... 104 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. warmińsko-mazurskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów 

 

3 

PRIORYTETY DOSTĘPNE DLA PODMIOTÓW INNE NIŻ PRZEDSIĘBIORSTWA

 ................................................................................................................................................ 107 

1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych .................. 107 

1.2 Innowacyjne firmy ....................................................................................................... 109 

1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji ........................................................ 109 

1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)........................................................ 111 

1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw ................................................................................ 111 

1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu .................................................. 113 

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

publicznych ........................................................................................................................ 115 

3.2 E-zdrowie ..................................................................................................................... 118 

4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków ................................................ 121 

4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych ......................................... 121 

4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych ...................................... 123 

4.4 Zrównoważony transport miejski ................................................................................. 126 

4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) ........................................................................ 126 

4.4.2 Mobilny MOF (ZIT Olsztyna) .............................................................................. 127 

4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT 

bis ................................................................................................................................... 129 

4.4.4 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis

 ........................................................................................................................................ 131 

4.4.5 infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski) ........... 132 

5.3 Ochrona różnorodności biologicznej ........................................................................... 134 

5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem .......................................................................... 136 

5.4.2 Bezpieczny MOF ................................................................................................... 136 

6.1 Infrastruktura kultury ................................................................................................... 137 

6.1.1 Dziedzictwo kulturowe ......................................................................................... 137 

6.1.2 Instytucje kultury ................................................................................................... 139 

6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk ............................................................................ 142 

6.2 Dziedzictwo naturalne .................................................................................................. 144 

6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa................................................................................. 144 

6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża ........................................................................................ 145 

6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów ...................................................................... 147 

9.3 Infrastruktura edukacyjna ............................................................................................. 149 

9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje ........................................................ 149 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. warmińsko-mazurskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów 

 

4 

7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym ........................................................ 151 

7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych .................................. 153 

7.2.1. Mobilny MOF – ZIT Olsztyna ............................................................................. 153 

7.2.2. Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis 155 

7.2.3. Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis .... 157 

7.3 Infrastruktura kolejowa ................................................................................................ 159 

10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty 

pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy........................................... 160 

11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 

tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym................. 161 

11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem 

lokalnym – projekty konkursowe ................................................................................... 161 

11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn ...................... 166 

11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk ......................... 170 

11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w 

przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia 

dostępu do zatrudnienia ...................................................................................................... 172 

11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej ............................................................. 172 

11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie .................................................... 176 

 

 

 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. warmińsko-mazurskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów 

 

5 

 

 

 

PRIORYTETY DOSTĘPNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

 

1.2 Innowacyjne firmy  

1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 1b „Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, 

rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-

rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w 

zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, 

ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania 

popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie 

badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej 

walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w 

szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz 

rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu”  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Celem poddziałania jest wzrost innowacyjności firm w obszarach inteligentnych specjalizacji 

dzięki działalności badawczo-rozwojowej  

Rezultatem interwencji będzie zwiększenie odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych 

funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim dzięki ich działalności badawczo-

rozwojowej, liczby podmiotów gospodarczych współpracujących z ośrodkami badawczymi a 

tym samym poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających publiczne wsparcie dla 

przedsiębiorstw  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Projekty mogą obejmować:  

1. Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-

rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz 

tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.  
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2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub prac 

rozwojowych  

3. Zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej  

4. Kompleksowe działania zmierzające do uzyskania praw wyłącznych do 

wytworzonych/uzyskanych w ramach projektu własnych rozwiązań technologicznych, 

zakończone uzyskaniem tych praw.  

5. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące 

wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do 

prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej  

6. Inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, 

walidacji, testowania jako element większego projektu B+R.  

 

Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie, która oznacza 

pierwsze wdrożenie przemysłowe polegające na zwiększeniu skali linii pilotażowych lub 

zakupie/ wytworzeniu pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące etapy 

następujące po uruchomieniu linii pilotażowej użytej do fazy testowania. Pierwsza produkcja 

nie obejmuje produkcji masowej ani działalności handlowej. Zakłada się, że dofinansowanie 

uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję poprzedzoną 

wcześniejszymi etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji). Projekty dotyczące 

wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane.  

W przypadku projektów realizowanych przez duże firmy preferencją objęte będą projekty 

podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami 

badawczymi.  

 

Kody dotyczące wymiaru zakresu interwencji  

002 - Procesy badawcze i innowacyjne w dużych przedsiębiorstwach;  

056 - Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z 

działaniami badawczymi i innowacyjnymi,  

057 - Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach, 

związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,  

063 - Wsparcie dla klastrów i sieci przedsiębiorstw, z korzyścią dla MŚP  

064 - procesy badawcze i innowacyjne w MŚP ( w tym systemy bonów)  

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla 

EFS, koniecznych do zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej 

bezpośrednio z EFRR  

 

Typ beneficjentów  

Przedsiębiorstwa (MŚP i duże)  

Grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) – MŚP i duże  

Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy 

czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo  

W niniejszym Poddziałaniu dopuszczalne jest aplikowanie o środki przez duże 

przedsiębiorstwa, pod warunkiem wykazania przez Beneficjenta mechanizmu zapewnienia 

dyfuzji wyników prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki regionu oraz 
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zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc 

pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020.  

Warunkiem dofinansowania przedsięwzięcia jest wykazanie jego wpływu w obszarze 

inteligentnych specjalizacji województwa.  

Wszelkie inwestycje w infrastrukturę B+R w przedsiębiorstwie będą mogły być realizowane 

pod warunkiem wskazania planowanej agendy badawczej, która będzie realizowana przy 

wykorzystaniu dofinansowanej infrastruktury.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

50 %  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Min. 200 000,00  

Maks. nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych (w zależności od wielkości podmiotu):  

Mikro, małe – 200 000,00  

Średnie – 400 000,00  

Duże – 800 000,00  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych (w zależności od wielkości podmiotu):  

Mikro, małe – 1 000 000,00  

Średnie – 3 000 000,00  

Duże – 5 000 000,00  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

1.2 Innowacyjne firmy  

1.2.2 Współpraca biznesu z nauką  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji  

 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. warmińsko-mazurskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów 

 

8 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 1b „Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, 

rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-

rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w 

zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, 

ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania 

popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie 

badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej 

walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w 

szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz 

rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu”  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Celem poddziałania jest wzrost innowacyjności firm w obszarach inteligentnych specjalizacji 

dzięki działalności badawczo-rozwojowej  

Rezultatem interwencji będzie zwiększenie odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych 

funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim dzięki ich działalności badawczo-

rozwojowej, liczby podmiotów gospodarczych współpracujących z ośrodkami badawczymi a 

tym samym poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających publiczne wsparcie dla 

przedsiębiorstw.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Projekty w poddziałaniu będą polegały na zakupie usług B+R oraz wykorzystanie w 

przedsiębiorstwach wyników badań/ rozwiązań technologicznych wypracowanych z 

naukowcami/ podmiotami oferującymi usługi naukowe i badawczo-rozwojowe, w 

następujących schematach:  

Schemat A: „Bon na nawiązanie współpracy” – instrument polegający na finansowaniu 

dotacyjnym projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych 

z B+R.  

Działanie służy wspomaganiu inicjowania współpracy w obszarze B+R pomiędzy 

przedsiębiorstwami a naukowcami/ podmiotami oferującymi usługi naukowe i badawczo-

rozwojowe, zarówno z jak i spoza regionu oraz z innych krajów UE.  

Zakres merytoryczny współpracy może dotyczyć takich działań jak: wykonanie badań, 

wsparcie rozwoju technologii lub produktu na wstępnym etapie jego opracowywania, 

przygotowanie do komercjalizacji wyników prac B+R. Zakładanym rezultatem projektu 

powinno być wywoływanie współpracy pomiędzy wnioskodawcą i sektorem naukowo-

badawczym. Efektem współpracy powinno być rozwiązanie określonego problemu, 

prowadzące do rozwoju firmy i w perspektywie zapewniające podniesienie jej 

innowacyjności. Przykładowymi projektami mogą być: dopracowanie nowego produktu lub 

technologii, pomoc doradcza we wdrożeniu nowej technologii, badanie wyrobu na zgodność z 

normą. Środki wsparcia w ramach niniejszego działania są przeznaczone na finansowanie 

usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi 

naukowe i badawczo-rozwojowe.  
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Schemat B: „Bon na rozwój współpracy poprzez projekty B+R” – dotacje przeznaczone na 

rozwój nowych lub udoskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/ 

usług/ technologii, przygotowanie do uzyskania akredytacji i certyfikacji, proces akredytacji i 

certyfikacji oraz proces uzyskiwania ochrony praw własności intelektualnej, z wyłączeniem 

kosztów postępowań sądowych,  

Działanie pozwala na finansowanie projektów badawczych i badawczo-rozwojowych 

mających na celu rozwój nowych lub doskonalenie obecnie oferowanych i 

wykorzystywanych produktów/usług/technologii, przygotowanie do uzyskania i pozyskanie 

certyfikacji oraz uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej.  

Beneficjent może zdecydować o zakupie usług badawczych, technologii i wiedzy, zarówno od 

naukowców/ podmiotów oferujących usługi badawczo-rozwojowe z regionu, jak i spoza 

regionu oraz z innych krajów UE. Wsparcie jest przeznaczone na finansowanie prac B+R, 

mogących obejmować prace realizowane przez pracowników firmy i/lub przez zewnętrzny 

podmiot oferujący usługi B+R/ naukowca, której udział jest obligatoryjny.  

 

Schemat C: „Kontrakt B+R” – dofinansowanie dużych przedsięwzięć badawczo-

rozwojowych do etapu pierwszej produkcji włącznie.  

Działanie pozwala na finansowanie dużych projektów badawczo-rozwojowych połączonych z 

wdrożeniem uzyskanych wyników. Część B+R (etap I) musi obejmować badania mające na 

celu rozwój nowych technologii i/lub produktów. Część wdrożeniowa (etap II) obejmuje 

wdrożenie uzyskanych wyników do etapu pierwszej produkcji włącznie, która oznacza 

pierwsze wdrożenie przemysłowe polegające na zwiększeniu skali linii pilotażowych lub 

zakupie/ wytworzeniu pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące etapy 

następujące po uruchomieniu linii pilotażowej użytej do fazy testowania. Pierwsza produkcja 

nie obejmuje produkcji masowej ani działalności handlowej. Zakłada się, że dofinansowanie 

uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję poprzedzoną 

wcześniejszymi etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji)5 Projekty dotyczące 

wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane.  

Beneficjenci dokonują zakupu usług badawczych, technologii i wiedzy w jednostkach B+R 

lub od zespołów badawczo-rozwojowych. Opracowane rozwiązanie musi być unikalne i 

innowacyjne. Jednostki B+R, zespoły badawczo-rozwojowe i firmy współpracujące z 

jednostkami badawczymi mogą pochodzić z regionu, jak i spoza regionu, w tym z innych 

krajów UE. W ramach części wdrożeniowej finansowane mogą być zakupy środków trwałych 

niezbędnych do wdrożenia wypracowanego rozwiązania oraz zakupy wyposażenia 

laboratoryjnego.  

We wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 beneficjent 

zobligowany jest do wykazania, że przeprowadził analizę rynku w celu konkurencyjnego 

wyboru Wykonawcy spełniającego wymagania określone w kryteriach wyboru projektów.  

 

062 - Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 

głównie dla MŚP  

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla 

EFS, koniecznych do zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej 

bezpośrednio z EFRR  
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Typ beneficjentów  

Przedsiębiorstwa (MŚP i duże)  

Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy 

czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo  

W niniejszym Poddziałaniu dopuszczalne jest aplikowanie o środki przez duże 

przedsiębiorstwa, pod warunkiem wykazania przez Beneficjenta mechanizmu zapewnienia 

dyfuzji wyników prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki regionu oraz 

zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc 

pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020.  

Dofinansowanie uzyskają wyłącznie projekty, których realizacja wpływać będzie na rozwój 

zidentyfikowanych w województwie inteligentnych specjalizacji.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Schemat A - do 70% (de minimis)7  

Schemat B – do 50 %  

Schemat C – do 50%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna:  

Schemat A - nie dotyczy  

Schemat B - 50 000,00  

Schemat C – 260 000,00  

Maksymalna:  

Schemat A - nie dotyczy  

Schemat B – nie dotyczy  

Schemat C – nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Minimalna:  

Schemat A - nie dotyczy  

Schemat B - 50 000,00  

Schemat C – 260 000,00  

Maksymalna:  

Schemat A - 50 000,00  

Schemat B - 260 000,00  
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Schemat C –10 000 000,00  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)  

1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do 

EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 3a „Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez 

ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu 

nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości”.  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Celem poddziałania są lepsze warunki do rozwoju MŚP  

Rezultatem interwencji będzie zwiększony poziom kreacji przedsiębiorstw oraz inwestycji 

prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie skierowane jest do firm (MŚP) w początkowej fazie rozwoju, które otrzymają 

zarówno wsparcie kapitałowe jak i opiekę doradczą, mentorską i szkoleniową. Dotacje 

przeznaczone są dla firm opartych o innowacyjne pomysły, i mogą być przeznaczone na:  

1. rozbudowę, modernizację istniejącej infrastruktury/ sprzętu/ maszyn  

2. nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych  

 

Warunkiem otrzymania wsparcia będzie wykazanie wpływu planowanej inwestycji na 

utrzymanie/rozwój firmy będącej w początkowej fazie rozwoju oraz powiązania inwestycji z 

działalnością przedsiębiorstwa opartą o innowacyjny pomysł  

Projekty realizowane będą w dwóch etapach: pierwszy polega na dofinansowaniu opieki 

mentorskiej i doradczej, pozwalającej wypracować model biznesowy i program urynkowienia 

produktu z ewentualnymi badaniami rynku, w tym analiza opłacalności przedsięwzięcia 

(maks. 15 % kosztów kwalifikowanych projektu). Beneficjent jest zobligowany wskazać czy 

przeprowadzona została analiza rynku dotycząca usług doradczych i mentorskich. Etap II - 

inwestycyjny (Szczegółowy zakres możliwego finansowania – uzgodniony zostanie na etapie 

późniejszym)  

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa 

warmińsko-mazurskiego.  
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067 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla przedsiębiorstw tylu spinn-off i spin-out)  

 

Typ beneficjentów  

Małe i średnie przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie 

dłużej niż 3 lata  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie wykazanie, iż przedsiębiorstwo powstało w oparciu o 

innowacyjny pomysł, stanowiący podstawę jego funkcjonowania.  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

50 %  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Min. 100 000,00  

Max. Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Min. 100 000,00  

Max. 1 000 000,00  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)  

1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF)  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do 

EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  
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Priorytet inwestycyjny 3a „Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez 

ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu 

nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości”.  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Celem Poddziałania są lepsze warunki do rozwoju MŚP  

Rezultatem interwencji będzie zwiększony poziom kreacji przedsiębiorstw oraz inwestycji 

prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie udzielone w formie wniesienia wkładu finansowego do podmiotów wdrażających 

IF skierowane jest do firm (MŚP) w początkowej fazie rozwoju, które otrzymają zarówno 

wsparcie kapitałowe jak i opiekę doradczą, mentorską i szkoleniową.  

Warunkiem otrzymania wsparcia od podmiotu wdrażającego IF będzie wykazanie przez MŚP 

wpływu planowanej inwestycji na utrzymanie/rozwój firmy będącej w początkowej fazie 

rozwoju oraz powiązania inwestycji z działalnością przedsiębiorstwa. W ramach niniejszego 

poddziałania podmioty wdrażające instrumenty finansowe będą mogły ubiegać się o środki 

finansowe, z przeznaczeniem na:  

1. Fundusze pożyczkowe wspierające plany inwestycyjne szerokiej grupy mikro, 

małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa, w ramach których 

finansowane będą mogły być projekty inwestycyjne realizowane przez MŚP 

zawierające wydatki inwestycyjne.  

2. Fundusze pożyczkowe wspierające potrzeby obrotowe mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw z terenu województwa, które sfinansują potrzeby obrotowe związane 

z działalnością rynkową firmy (jako uzupełnienie pożyczki inwestycyjnej z 

instrumentu 1).  

3. Pilotażowy fundusz inwestycyjny podwyższonego ryzyka nastawiony na 

finansowanie projektów o charakterze innowacyjnym, dzięki któremu możliwe będzie 

wejście kapitałowe w spółkę zajmującą się wdrożeniem do produkcji unikalnego 

rozwiązania technicznego.  

 

Wsparciu inwestycyjnemu towarzyszyć będzie zorganizowane wsparcie merytoryczne 

ułatwiające początkującemu przedsiębiorcy funkcjonowanie na rynku w pierwszych latach 

istnienia firmy.  

Katalog możliwych wydatków określony zostanie na późniejszym etapie prac.  

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa 

warmińsko-mazurskiego.  

 

067 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw  (w 

tym wsparcie dla przedsiębiorstw tylu spinn-off i spin-out)  

 

Typ beneficjentów  

podmioty wdrażające IF  
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Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeżeli dotyczy)  

-Przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP)  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną doprecyzowane po zakończeniu zleconej 

przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Analizy opcji wdrożeniowych 

instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”,  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Poziomy dofinansowania zostaną doprecyzowane po zakończeniu zleconej przez Samorząd 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Analizy opcji wdrożeniowych instrumentów 

finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020”,  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna i maksymalna wartość projektu zostaną doprecyzowane po zakończeniu zleconej 

przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Analizy opcji wdrożeniowych 

instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”,  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych zostaną doprecyzowane po 

zakończeniu zleconej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Analizy opcji 

wdrożeniowych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”,  

 

Instrumenty finansowe 

Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych zostanie doprecyzowany po zakończeniu 

zleconej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Analizy opcji 

wdrożeniowych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”,  

 

Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych  

-Przedsiębiorcy z sektora MŚP w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie 

dłużej niż 3 lata  
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1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)  

1.3.4 Tereny inwestycyjne  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do 

EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 3a. „Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez 

ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu 

nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości”.  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Celem Poddziałania są lepsze warunki do rozwoju MŚP  

Rezultatem interwencji będzie zwiększony poziom kreacji przedsiębiorstw oraz inwestycji 

prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

W ramach poddziałania dofinansowane zostaną projekty polegające na:  

1. utworzeniu nowej lub dostosowaniu istniejącej infrastruktury terenów na rzecz rozwoju 

gospodarczego  

2. uporządkowaniu i przygotowaniu terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych 

funkcji gospodarczych,  

3. uzbrojeniu terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, 

telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa), budowę lub modernizację układu 

komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, 

wewnętrzna infrastruktura kolejowa).  

 

Wśród terenów objętych poddziałaniem będą także obszary powojskowe – nie pozostające w 

zasobach Agencji Mienia Wojskowego ani żadnej innej instytucji zarządzającej terenami 

wojskowymi a także tereny poprzemysłowe, pokolejowe i popegeerowskie.  

Powyższym działaniom towarzyszyć będą mogły działania promocyjne służące 

upowszechnieniu wiedzy o dostępności infrastruktury (wyłącznie jako komponent projektu 

inwestycyjnego).  

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa 

warmińsko-mazurskiego. Ponadto preferowane będą projekty przedsiębiorstw oraz 

przedsięwzięcia 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.  

 

Typ beneficjentów  

Przedsiębiorstwa (MŚP)  

Jednostki samorządu terytorialnego  
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Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020.  

W przypadku inwestycji w modernizację istniejącej i tworzenie nowej infrastruktury na rzecz 

rozwoju gospodarczego warunkiem będzie nie powielanie dostępnej infrastruktury (ze 

szczególnym uwzględnieniem powstałej ze środków unijnych w latach 2007-2013), chyba, że 

limit dostępnej powierzchni został wyczerpany.  

W każdej umowie o dofinansowanie projektu dotyczącego terenu inwestycyjnego w ramach 

ujęty zostanie wskaźnik obrazujący pełny poziom wykorzystania powstałej/ zmodernizowanej 

infrastruktury. Nieosiągnięcie założonego poziomu wskaźnika na koniec okresu trwałości 

projektu powodować będzie konsekwencje polegające na dostosowaniu poziomu 

dofinansowania do faktycznie uzyskanych rezultatów.  

Mając na uwadze zakres interwencji w ramach 3 celu tematycznego, poziom wsparcia 

terenów inwestycyjnych zostanie obniżony proporcjonalnie do powierzchni używanej lub 

przeznaczonej do używania przez dużą firmę.  

W ramach projektów nie będą kwalifikowane inwestycje przeznaczone na funkcje mieszkalne 

lub mieszkalno-usługowe oraz inwestycje związane wyłącznie z budową infrastruktury 

drogowej. Budowa infrastruktury drogowej możliwa będzie wyłącznie wewnątrz terenu 

inwestycyjnego objętego projektem (wewnętrzne układy komunikacyjne) Wydatki na 

wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną stanowić mogą jedynie uzupełniający element 

projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego i tym samym 

mniejszą część budżetu projektu.  

Realizacja projektów dotyczących kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego 

uwarunkowana jest zapewnienie przez beneficjenta doprowadzenia do terenów 

inwestycyjnych niezbędnej infrastruktury drogowej, mediów itp. finansowanego ze środków 

własnych beneficjenta lub w ramach projektu komplementarnego ze środków EFSI w ramach 

CT4, CT7 lub CT9.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie 

projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących 

dochodu).  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Min. 500 000,00  

Max. Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Min. 500 000,00  
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Max. 7 000 000,00  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)  

1.3.5 Usługi dla MŚP  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do 

EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 3a. „Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez 

ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu 

nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości”.  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Celem Poddziałania są lepsze warunki do rozwoju MŚP  

Rezultatem interwencji będzie zwiększony poziom kreacji przedsiębiorstw oraz inwestycji 

prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw  

 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

W ramach poddziałania dofinansowany zostanie zakup przez Beneficjenta usług , które 

przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, 

w tym:  

Usług doradczych i szkoleniowych zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu 

przewagi konkurencyjnej na rynku (usługi o wartości min. 70.000 PLN)  

Usług związanych z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja 

udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach 

gospodarczych (bez ograniczenia wartości ww. usług)  

 

Dystrybucja środków w ramach niniejszego poddziałania opierać się będzie o system 

popytowy, co oznacza, że wybór zarówno niezbędnego rodzaju usługi jak i jej wykonawcy 

pozostaje w gestii przedsiębiorstwa. Usługa będzie odpowiadała na faktyczne (określone 

przez przedsiębiorstwo) potrzeby i służyć będzie rozwiązaniu konkretnego problemu/ 

zagadnienia związanego z rozwojem firmy.  

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa 

warmińsko-mazurskiego.  

Ponadto preferencje uzyskają projekty wynikające z lokalnych/ ponadlokalnych planów 

rewitalizacji i komplementarne do realizowanych w ramach osi priorytetowej Obszary 
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wymagające rewitalizacji oraz działań finansowanych przy udziale Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach osi priorytetowych regionalnego programu operacyjnego.  

 

066 - zaawansowane usługi wsparcia MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, 

marketingu i projektowania  

 

Typ beneficjentów  

Przedsiębiorstwa (MŚP)  

Grupy przedsiębiorstw  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

50 %  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna:  

1. usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu 

przewagi konkurencyjnej na rynku - min. 70.000,00  

2. usługi związane z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja 

udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach 

gospodarczych 20 000,00  

 

Maksymalna. Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Minimalna:  

1. usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu 

przewagi konkurencyjnej na rynku - min. 70.000,00  

2. usługi związane z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja 

udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach 

gospodarczych 20 000,00  

 

Maksymalna. 400 000,00  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  
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1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja  

1.4.1 Promocja gospodarcza regionu  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do 

EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 3b. „Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, 

w szczególności w celu umiędzynarodowienia”  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Celem poddziałania są nowe modele biznesowe w przedsiębiorstwach województwa 

warmińsko-mazurskiego  

Rezultatem interwencji będzie zwiększenie wartości przychodów małych i średnich 

przedsiębiorstw ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport, wzrost liczby 

nawiązanych kontraktów handlowych oraz podniesienie poziomu inwestycji prywatnych 

uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Schemat A promocja gospodarcza regionu realizowana przez województwo  

Schemat B 7 cudów Mazur  

Schemat C sieciowe projekty promocji gospodarczej  

W ramach niniejszego Poddziałania wspierane będą kompleksowe sieciowe projekty promocji 

gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, których celem będzie zarówno 

wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich 

inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu. Działania promocji gospodarczej 

mogą obejmować m.in.  

1. przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych;  

2. tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej;  

3. kampanie medialne  

4. organizacja i udział w przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym ukierunkowane na 

zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu (wyłącznie jako komponent 

większego projektu, tego typu działania nie mogą stanowić oddzielnego projektu).  

 

Preferencje uzyskają projekty z obszaru zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych 

specjalizacji.  

 

066 - zaawansowane usługi wsparcia MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, 

marketingu i projektowania  
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101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla 

EFS, koniecznych do zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej 

bezpośrednio z EFRR  

 

Typ beneficjentów  

Schemat A: województwo warmińsko-mazurskie  

Schemat B: JST, ich związki i stowarzyszenia,  

Schemat C: Grupy przedsiębiorstw (w tym. m.in. porozumienia, sieci, konsorcja), IOB, JST, 

ich związki i stowarzyszenia  

W niniejszym poddziałaniu realizowane będą wyłącznie projekty partnerskie/ sieciowe  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020  

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie wykazanie wpływu zaplanowanego przedsięwzięcia 

na gospodarkę regionu. Działania muszą być spójne z polityką inwestycyjną regionu17 

wypracowaną wspólnie z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz niezbędne jest 

zapewnienie ich udziału w podejmowanych działaniach.  

 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie 

projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących 

dochodu).  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Schemat A – nie dotyczy  

Schemat B – nie dotyczy  

Schemat C – nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Schemat A:  

Min. 1 000 000,00  

Maks. 4 000 000,00  

Schemat B:  

Min. nie dotyczy  

Maks. 6 000 000,00  

Schemat C:  

Min. 500 000,00  

Maks 4 000 000,00  
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Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja  

1.4.2 Pakietowanie produktów i usług  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do 

EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 3b. „Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, 

w szczególności w celu umiędzynarodowienia”  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Celem poddziałania są nowe modele biznesowe w przedsiębiorstwach województwa 

warmińsko-mazurskiego  

Rezultatem interwencji będzie zwiększenie wartości przychodów małych i średnich 

przedsiębiorstw ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport, wzrost liczby 

nawiązanych kontraktów handlowych oraz podniesienie poziomu inwestycji prywatnych 

uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Schemat A – system mazurskich kart turystycznych w systemie „sail pass”  

Wsparcie przeznaczone jest na realizację przedsięwzięć wynikających z dokumentu „Wielkie 

Jeziora Mazurskie – Strategia” zmierzające do stworzenia w oparciu o technologie 

informacyjno-komunikacyjne systemu zarządzania żeglarstwem w obszarze szlaku 

żeglownego Wielkich Jezior Mazurskich. Projekty mogą obejmować wydatki na 

przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych oraz 

inne niezbędne inwestycje związane z organizacją systemu „sail pass”. Ponadto 

dofinansowane zostaną działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia oferty 

wśród potencjalnych odbiorców.  

Schemat B – w ramach niniejszego schematu wsparcie uzyskają przedsięwzięcia realizowane 

przez więcej niż jedno MŚP mające na celu zmianę modelu zarządzania ofertą firmy poprzez 

pakietowanie produktów i usług i oferowanie ich klientom w formie połączonej (w tym z 

wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekty mogą obejmować 

wydatki na przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań 

teleinformatycznych oraz inne niezbędne inwestycje związane z pakietowaniem oferty. 

Ponadto dofinansowanie zostaną działania promocyjne i informacyjne na rzecz 

upowszechnienia oferty wśród potencjalnych odbiorców.  
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Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa 

warmińsko-mazurskiego.  

 

067- Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out)  

082 - Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe 

procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych 

przedsiębiorstw TIK  

 

Typ beneficjentów  

Schemat A - Lokalne organizacje turystyczne  

Schemat B - grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, 

konsorcja)  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie 

projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących 

dochodu).  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Schemat A  

Min. 500.000,00  

Maks. nie dotyczy  

Schemat B  

Min. 500 000,00  

Maks. Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Schemat A  

Min. 500 000,00  

Maks. 4 000 000,00  

Schemat B  

Min. 500 000,00  

Max 1 700 000,00  

 

Instrumenty finansowe - Nie dotyczy  
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1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja  

1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do 

EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 3b. „Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, 

w szczególności w celu umiędzynarodowienia”  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Celem poddziałania są nowe modele biznesowe w przedsiębiorstwach województwa 

warmińsko-mazurskiego  

Rezultatem interwencji będzie zwiększenie wartości przychodów małych i średnich 

przedsiębiorstw ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport, wzrost liczby 

nawiązanych kontraktów handlowych oraz podniesienie poziomu inwestycji prywatnych 

uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie w niniejszym poddziałaniu uzyskają projekty MŚP polegające na zwiększeniu 

udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 

prowadząc m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 

internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem (m.in. inteligentne systemy 

zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie 

systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu 

produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem, itp.).  

Dofinansowanie może zostać przeznaczone również na promocję nowych rozwiązań 

wypracowanych w ramach projektu (wśród klientów, odbiorców, dostawców, 

podwykonawców) oraz przygotowanie pracowników do funkcjonowania w nowym modelu.  

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa 

warmińsko-mazurskiego.  

 

082 - Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe 

procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych 

przedsiębiorstw TIK  

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla 

EFS, koniecznych do zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej 

bezpośrednio z EFRR)  

 

Typ beneficjentów  

przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP  
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grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

50% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Min. 20 000,00  

Max. Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Min. 20 000,00  

Maks. 200 000,00  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja  

1.4.4 Internacjonalizacja MŚP  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do 

EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 3b. „Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, 

w szczególności w celu umiędzynarodowienia”  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Celem poddziałania są nowe modele biznesowe w przedsiębiorstwach województwa 

warmińsko-mazurskiego  

Rezultatem interwencji będzie zwiększenie wartości przychodów małych i średnich 

przedsiębiorstw ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport, wzrost liczby 

nawiązanych kontraktów handlowych oraz podniesienie poziomu inwestycji prywatnych 

uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw  
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Przykładowe rodzaje projektów  

W ramach niniejszego poddziałania wsparcie uzyskają projekty inwestycyjne MŚP mające na 

celu przygotowanie oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji. 

Projekty będą obejmować wydatki (w tym infrastrukturalne) związane z dostosowaniem m.in. 

procesów/ produktów/ usług/ systemu dystrybucji, itp. do wymagań nowych klientów, 

przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz 

nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w 

celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności.  

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa 

warmińsko-mazurskiego.  

Ponadto preferencje uzyskają przedsiębiorstwa, które opracowały strategie inwestycyjne 

dotyczące internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia 2014-2020;  

 

Typ beneficjentów  

Przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020.  

Warunkiem uzyskania wsparcia inwestycyjnego na rozwój związany z internacjonalizacją 

będzie wykazanie faktycznego związku planowanej inwestycji z działalnością eksportową 

przedsiębiorstwa;  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

50 %  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Min. 100 000,00  

Max. Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Min. 100 000,00  

Max. 1.800 000,00  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  
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1.5 Nowoczesne firmy  

1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do 

EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 3c. „Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności 

w zakresie rozwoju produktów i usług”  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Celem poddziałania jest zwiększenie zastosowania innowacji w małych i średnich 

przedsiębiorstwach  

Rezultatem podejmowanych działań będzie wzrost liczby innowacji a tym samym odsetka 

przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle i usługach. Interwencja skutkować będzie także 

podniesieniem poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie w ramach niniejszego poddziałania skierowane zostanie na wdrożenie do 

działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych wypracowanych 

samodzielnie przez przedsiębiorstwo jak i we współpracy z podmiotami oferującym usługi 

naukowo-badawcze w celu uruchomienia produkcji i wprowadzenia na rynek krajowy lub 

zagraniczny innowacyjnego w skali co najmniej regionu produktu/usługi.  

Preferowane będą inicjatywy będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych wypracowanych 

w ramach poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 RPO WiM 2014-2020.  

Preferencje uzyskają projekty innowacyjne w skali krajowej oraz projekty z obszarów 

inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.  

 

Typ beneficjentów  

przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP  

grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020  
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

50 %  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Min. 500 000,00  

Max. Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Min. 500 000,00  

Max. 6.500 000,00  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

1.5 Nowoczesne firmy  

1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do 

EFRROW) (oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 3c. „Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności 

w zakresie rozwoju produktów i usług”  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Celem poddziałania jest zwiększenie zastosowania innowacji w małych i średnich 

przedsiębiorstwach  

Rezultatem podejmowanych działań będzie wzrost liczby innowacji a tym samym odsetka 

przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle i usługach. Interwencja skutkować będzie także 

podniesieniem poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie skierowane jest na przedsięwzięcia zakładające budowanie przewag 

konkurencyjnych MŚP poprzez tworzenie /budowanie nowej oferty produktowo-usługowej 

polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie 

tradycyjnych produktów, usług i zawodów). W ramach niniejszego poddziałania wspierane 

będą działania zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów 
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opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów i usług, które 

kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter, a teraz – w odnowionej i 

innowacyjnej formie – mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej. Przykładowe działania 

mogą obejmować:  

 dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii do produkowania wg tradycyjnych 

receptur/ uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu  

 zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym 

(wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania)  

 odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla 

regionu.  

 remont zabytkowych obiektów gospodarczych lub rewitalizacja innych obiektów 

zabytkowych na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z 

odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem (tylko w 

połączeniu z realizacją co najmniej jednego z ww. typów projektów).  

 

Przykładowy katalog produktów/ usług./ zawodów, które mogą zostać objęte wsparcie w 

ramach niniejszego poddziałania stanowić będzie załącznik do Regulaminu Konkursu.  

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa 

warmińsko-mazurskiego.  

Preferowane będą także projekty grup przedsiębiorstw.  

 

067 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla przedsiębiorstw tylu spin-off i spin-out)  

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla 

EFS, koniecznych do zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej 

bezpośrednio z EFRR  

 

Typ beneficjentów  

przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP  

grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

50 %  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Min. 20 000,00  
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Max nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Min. 20 000,00  

Max. wartość zostanie wskazana w terminie późniejszym  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

1.5 Nowoczesne firmy  

1.5.3 Nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny (IF)  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do 

EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 3c. „Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności 

w zakresie rozwoju produktów i usług”  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Celem poddziałania jest zwiększenie zastosowania innowacji w małych i średnich 

przedsiębiorstwach  

Rezultatem podejmowanych działań będzie wzrost liczby innowacji a tym samym odsetka 

przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle i usługach. Interwencja skutkować będzie także 

podniesieniem poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie udzielane w formie wniesienia wkładu finansowego do podmiotów wdrażających IF 

skierowane jest do przedsiębiorstw inwestujących w maszyny i sprzęt produkcyjny w celu 

poszerzenia lub uatrakcyjnienia oferty produktowej lub usługowej (preferencje uzyskają 

przedsięwzięcia z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – 

mazurskiego). W ramach ww. przedsięwzięć możliwe będą również inwestycje w niezbędną 

infrastrukturę ściśle związaną z przedmiotem projektu.  

W ramach niniejszego poddziałania podmioty wdrażające instrumenty finansowe będą mogły 

ubiegać się o środki finansowe, z przeznaczeniem na:  

1. Fundusze pożyczkowe wspierające plany inwestycyjne szerokiej grupy mikro, małych i 

średnich przedsiębiorców z terenu województwa, w ramach których finansowane będą mogły 

być projekty inwestycyjne realizowane przez MŚP  

2. Fundusze poręczeń i gwarancji zobowiązań bankowych i pozabankowych  
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Typ beneficjentów  

podmioty wdrażające IF  

 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeżeli dotyczy)  

-Przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP)  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną doprecyzowane po zakończeniu zleconej 

przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Analizy opcji wdrożeniowych 

instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”,  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

zostanie doprecyzowane po zakończeniu zleconej przez Samorząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego „Analizy opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020”,  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

zostanie doprecyzowane po zakończeniu zleconej przez Samorząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego „Analizy opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020”,  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

zostanie doprecyzowane po zakończeniu zleconej przez Samorząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego „Analizy opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020”,  

 

Instrumenty finansowe 

zostanie doprecyzowane po zakończeniu zleconej przez Samorząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego „Analizy opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020”,  
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1.5 Nowoczesne firmy  

1.5.4 Rozwój produktów i usług opartych na TIK (IF)  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do 

EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 3c. „Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności 

w zakresie rozwoju produktów i usług”  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Celem poddziałania jest zwiększenie zastosowania innowacji w małych i średnich 

przedsiębiorstwach  

Rezultatem podejmowanych działań będzie wzrost liczby innowacji a tym samym odsetka 

przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle i usługach. Interwencja skutkować będzie także 

podniesieniem poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie udzielane w formie wniesienia wkładu finansowego do podmiotów wdrażających IF 

skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw , które będą mogły ubiegać się o 

wsparcie inwestycji na zakup i modernizację maszyn i urządzeń umożliwiających 

wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych bądź wprowadzenie procesów modernizacyjnych 

wewnątrz przedsiębiorstwa (preferencje uzyskają przedsięwzięcia z obszarów inteligentnych 

specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego) .  

W ramach niniejszego poddziałania podmioty wdrażające instrumenty finansowe będą mogły 

ubiegać się o środki finansowe, z przeznaczeniem na:  

1. Fundusze pożyczkowe wspierające plany inwestycyjne szerokiej grupy mikro, małych i 

średnich przedsiębiorców z terenu województwa  

2. Fundusz pożyczek z premią nastawionych na finansowanie projektów o szczególnym 

potencjale rozwojowym dla województwa  

3. Fundusz poręczeń i gwarancji zobowiązań bankowych i pozabankowych  

4. Pilotażowy fundusz inwestycyjny podwyższonego ryzyka nastawiony na finansowanie 

projektów o charakterze innowacyjnym  

 

082 - Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe 

procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych 

przedsiębiorstw TIK  

 

Typ beneficjentów  
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podmioty wdrażające IF25  

 

 Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeżeli dotyczy)  

-Przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP)  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną doprecyzowane po zakończeniu zleconej 

przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Analizy opcji wdrożeniowych 

instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”,  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

zostanie doprecyzowane po zakończeniu zleconej przez Samorząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego „Analizy opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020”,  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

zostanie doprecyzowane po zakończeniu zleconej przez Samorząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego „Analizy opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020”,  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

zostanie doprecyzowane po zakończeniu zleconej przez Samorząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego „Analizy opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020”,  

 

Instrumenty finansowe 

zostanie doprecyzowane po zakończeniu zleconej przez Samorząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego „Analizy opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020”,  
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1.5 Nowoczesne firmy  

1.5.5 Innowacje produktowe i procesowe (IF)  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do 

EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 3c. „Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności 

w zakresie rozwoju produktów i usług”  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Celem poddziałania jest zwiększenie zastosowania innowacji w małych i średnich 

przedsiębiorstwach  

Rezultatem podejmowanych działań będzie wzrost liczby innowacji a tym samym odsetka 

przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle i usługach. Interwencja skutkować będzie także 

podniesieniem poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie udzielane w formie wniesienia wkładu finansowego do podmiotów wdrażających IF 

skierowane jest do przedsiębiorstw wprowadzających innowacje produktowe lub procesowe, 

m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii i rozwiązań zakupionych przez 

przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących, innowacji w skali 

przedsiębiorstwa preferencje uzyskają przedsięwzięcia z obszarów inteligentnych 

specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego.  

W ramach niniejszego poddziałania podmioty wdrażające instrumenty finansowe będą mogły 

ubiegać się o środki finansowe, z przeznaczeniem na:  

1. Fundusze pożyczkowe wspierające plany inwestycyjne szerokiej grupy mikro, małych i 

średnich przedsiębiorców z terenu województwa  

2. Fundusz pożyczek z premią nastawionych na finansowanie projektów o szczególnym 

potencjale rozwojowym dla województwa  

3. Fundusz poręczeń i gwarancji zobowiązań bankowych i pozabankowych  

 

064 - procesy badawcze i innowacyjne w MŚP ( w tym systemy bonów)  

 

Typ beneficjentów  

podmioty wdrażające IF25  

 

 Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeżeli dotyczy)  

-Przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP)  
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Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną doprecyzowane po zakończeniu zleconej 

przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Analizy opcji wdrożeniowych 

instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”,  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

zostanie doprecyzowane po zakończeniu zleconej przez Samorząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego „Analizy opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020”,  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

zostanie doprecyzowane po zakończeniu zleconej przez Samorząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego „Analizy opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020”,  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

zostanie doprecyzowane po zakończeniu zleconej przez Samorząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego „Analizy opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020”,  

 

Instrumenty finansowe 

zostanie doprecyzowane po zakończeniu zleconej przez Samorząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego „Analizy opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020”,  

 

 

2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 

rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej. 
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Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

10i – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz 

kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem 

formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne 

podjęcie kształcenia i szkolenia. 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w województwie warmińsko-

mazurskim. 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – realizowany przez 

następujące działania: 

1.1 tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb 

dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach 

wychowania przedszkolnego, 

1.2 dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej 

umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez 

wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności, 

1.3 rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia 

wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, 

1.4 wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego,  

1.5 doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania 

przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z 

dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z 

rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

Działania przedstawione w pkt 1.3., 1.4., 1.5. będą realizowane wyłącznie jako 

uzupełnienie działań 1.1. lub 1.2. Uwzględniając powyższy warunek, możliwe jest 

profilowanie interwencji poprzez dowolne łączenie wymienionych działań. 

2. Dofinansowanie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej – realizowany przez 

następujące działania: 

2.1 wsparcie funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie 

wykorzystania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego, 

2.2 dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej 

umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez 

wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności, 

2.3 rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia 

wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, 

2.4 wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego, 

2.5 doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania 

przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z 
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dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z 

rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

Działania wymienione w pkt. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 będą realizowane wyłącznie jako 

uzupełnienie działania 2.1. Uwzględniając powyższy warunek, możliwe jest profilowanie 

interwencji poprzez dowolne łączenie wymienionych działań. 

3. Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w 

językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, 

kreatywności – realizowany przez następujące działania: 

3.1 kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych 

3.2. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania 

metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku 

przedszkolnym kompetencji kluczowych 

Działanie wymienione w pkt 3.2. będzie realizowane wyłącznie jako uzupełnienie 

działania 3.1. 

W związku ze zdiagnozowanymi problemami grupy docelowej możliwe jest profilowanie 

interwencji poprzez łączenie typów projektu. 

Preferowane będą projekty z następujących obszarów strategicznej interwencji: 

- Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej; 

- Obszary o słabym dostępie do usług publicznych; 

- Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji. 

 

115 – Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego 

dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i 

pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i 

szkolenia 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej. 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 dla PI 10i, tj. z warunkiem brzegowym wyboru 

operacji: operacje będą odpowiadać specyfice i potrzebom regionu, a także będą uzasadnione 

trendami demograficznymi. 

Ponadto: 

1. Wnioskodawca zapewni bieżącą działalność nowo utworzonych miejsc wychowania 

przedszkolnego, współfinansowanych ze środków EFS, przez okres nie dłuższy niż 12 

miesięcy. 

Dotyczy 1 typu projektu i będzie weryfikowany na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, gdzie ocenie będzie podlegał okres finansowania nowo 

utworzonych miejsc przedszkolnych. 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. warmińsko-mazurskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów 

 

37 

2. Wnioskodawca zapewnia, że dodatkowe zajęcia mogą być realizowane jedynie w 

ośrodkach wychowania przedszkolnego, w których w takim samym zakresie nie były one 

finansowane od co najmniej 12 miesięcy.  

Dotyczy 1 i 2 typu projektu i będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć oświadczenie o 

stosownej treści. 

3. Wnioskodawca zapewnia zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc 

wychowania przedszkolnego, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji 

projektu. 

Dotyczy 1 typu projektu i będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o 

stosownej treści, wskazując dodatkowo sposób finansowania placówki po zakończeniu 

realizacji projektu.  

4. Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc 

przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej 

gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji 

projektu. 

Dotyczy działania 1.1 w ramach 1 typu projektu, tj. wyłącznie w odniesieniu do projektu 

zakładającego tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w istniejących lub 

nowo utworzonych OWP i weryfikowane będzie na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o 

stosownej treści. Warunek ten nie ma zastosowania w przypadku, jeżeli realizacja projektu 

zakłada jedynie dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb 

dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i 

specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu 

przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności 

(działanie 1.2 w ramach 1 typu projektu). 

5. Wnioskodawca zapewnia, że dodatkowe zajęcia są realizowane poza bezpłatnym czasem 

funkcjonowania ośrodków wychowania przedszkolnego, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 

14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. 

Dotyczy 1 i 2 typu projektu i weryfikowane będzie na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o 

stosownej treści. 

6. Zatwierdzona przez organ prowadzący diagnoza została przygotowana i przeprowadzona 

przez ośrodek wychowania przedszkolnego lub inny podmiot prowadzący działalność o 

charakterze edukacyjnym lub badawczym. 

Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu i weryfikowane będzie na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć oświadczenie 

wskazujące, iż diagnoza, o której mowa powyżej została zatwierdzona przez organ 

prowadzący. 

7. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań 

prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez ośrodek wychowania 

przedszkolnego. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez 

ośrodek wychowania przedszkolnego (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie 
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zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez ośrodek 

wychowania przedszkolnego w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji 

projektu (średniomiesięcznie). 

Dotyczy 3 typu projektu i weryfikowane będzie na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć oświadczenie o 

stosownej treści. 

8. Interwencja EFS zostanie skierowana do ośrodków wychowania przedszkolnego, 

funkcjonujących na terenie gminy, w której przynajmniej jedna szkoła podstawowa osiąga 

średni wynik sprawdzianu klas VI (część pierwsza i/lub druga) poniżej średniej 

wojewódzkiej. 

Dotyczy 3 typu projektu. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli w szkole, w których 

średnia ze sprawdzaniu klas VI (część pierwsza i/lub druga) jest na poziomie niższym niż 

średnia województwa z części pierwszej i/lub drugiej tego sprawdzianu. Jako średnia 

wojewódzka należy rozumieć średnią z ostatniego sprawdzianu klas VI , którego wyniki 

zostały opublikowane na stronie OKE Łomża do dnia opublikowania ogłoszenia o naborze. 

 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu). 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

zostanie określone w kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu. 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

zostanie określone w kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu. 

 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy 
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2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów 

2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 

rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej. 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

10i – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz 

kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem 

formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne 

podjęcie kształcenia i szkolenia. 

 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-

przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, 

innowacyjności oraz pracy zespołowej), w tym zapewnienie zindywidualizowanego podejścia 

do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Realizacja 1. typu projektu w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów odbywa 

się poprzez następujące rodzaje działań: 

1.1 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania 

metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów 

kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności 

(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej). 

1.2 Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 

pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy 

zespołowej) oraz działań z obszaru doradztwa zawodowego. 

1.3 Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

wsparcie ucznia młodszego. 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. warmińsko-mazurskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów 

 

40 

Działania przedstawione w pkt 1.1 i 1.2 w projekcie będą realizowane łącznie, natomiast, o ile 

wynika to diagnozy potrzeb, działanie przedstawione w pkt 1.3 -, będzie realizowane 

wyłącznie jako uzupełnienie działań 1.1 i 1.2 - poprzez: 

− doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz 

specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane 

do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, 

sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania. 

− przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania 

potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego 

stosowania ww. pomocy dydaktycznych w pracy. 

− wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w 

ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty. 

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu - realizowany 

przez następujące działania: 

2.1 Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych 

lub matematyki. 

2.2 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli 

przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu 

nauczania opartego na metodzie eksperymentu. 

2.3 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych 

lub matematyki. 

Wnioskodawca zobligowany jest do realizacji projektu obejmującego co najmniej 2 działania 

spośród wyżej wymienionych, niemniej jednak działanie przedstawione w pkt. 2.2. należy 

obligatoryjnie uwzględnić w każdym projekcie. 

3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji 

informatycznych - realizowany przez następujące działania: 

3.1 Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia 

TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu 

oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej. 

3.2 Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie 

korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz 

włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego. 

3.3 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń. 

3.4 Programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania. 

Działania, o których mowa w pkt. 3.1 nie mogą być realizowane jako samodzielne 

przedsięwzięcia, lecz muszą być kompleksowe z realizacją działań wskazanych w pkt. 3.2 

oraz 3.3, o ile stwierdzono zasadność podjętych działań w pkt. 3.1 na podstawie wcześniej 

przeprowadzonej diagnozy. 
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Natomiast, realizacja działań wyłącznie z pkt. 3.2 i 3.3. jest możliwa tylko wówczas jeżeli 

Wnioskodawca w treści wniosku udowodni, iż szkoła osiągnęła wszystkie funkcjonalność 

takie jak: 

a) stały dostęp do łącza internetowego użytkowników w szkole lub placówce systemu 

oświaty, na poziomie przepływności optymalnym dla bieżącego korzystania z cyfrowych 

zasobów online w trakcie lekcji i w ramach pracy zawodowej; 

b) w zależności od liczby uczniów tj. do 300 albo od 301, szkoła lub placówka systemu 

oświaty posiada odpowiednio, co najmniej, jeden albo dwa zestawy przenośnych komputerów 

albo innych mobilnych urządzeń mających funkcje komputera oraz dedykowanego urządzenia 

umożliwiającego ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym z: 

- zainstalowanym systemem operacyjnym; 

- dostępem do oprogramowania biurowego; 

- oprogramowaniem antywirusowym, jeżeli istnieje dla danego urządzenia – 

opcjonalnie, jeżeli takie oprogramowanie nie jest zainstalowane na szkolnych urządzeniach 

sieciowych; 

- oprogramowaniem zabezpieczającym komputer albo inne mobilne narzędzia mające funkcje 

komputera w przypadku kradzieży; 

- oprogramowaniem do zarządzania zestawem przenośnych komputerów albo innych 

mobilnych narzędzi mających funkcje komputera dla potrzeb przeprowadzania zajęć 

lekcyjnych - w zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera albo innego 

mobilnego narzędzia mającego funkcje komputera - opcjonalnie, jeżeli takie oprogramowanie 

nie jest zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych oraz oprogramowaniem do 

zarządzania szkolnymi urządzeniami sieciowymi; 

- oprogramowaniem zabezpieczającym uczniów przed dostępem do treści, które mogą 

stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju w rozumieniu art. 4a ustawy o systemie 

oświaty; 

- oprogramowaniem zabezpieczającym szkolne urządzenia sieciowe;  

c) w zależności od liczby uczniów, tj. do 300 albo od 301, szkoła lub placówka systemu 

oświaty posiada odpowiednio, co najmniej, jedno albo dwa wydzielone miejsca dostosowane 

do potrzeb funkcjonowania zestawu przenośnych komputerów lub innych mobilnych narzędzi 

mających funkcje komputera z bezprzewodowym dostępem do Internetu; 

d) w miejscach, w których uczniowie korzystają z zestawu przenośnych komputerów lub 

innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera, jest możliwa prezentacja treści 

edukacyjnych z wykorzystaniem wielkoformatowych, niskoemisyjnych, interaktywnych 

urządzeń do projekcji obrazu i emisji dźwięku umożliwiających wyświetlanie obrazu bez 

konieczności każdorazowego dostosowywania warunków światła i układu ławek w salach; 

e) szkoła lub placówka systemu oświaty zapewnia komputery przenośne lub inne mobilne 

narzędzia mające funkcje komputera do indywidualnego użytku służbowego nauczycielom 

prowadzącym zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem TIK; 

f) szkoła lub placówka systemu oświaty posiada co najmniej jedno miejsce (pomieszczenie), 

w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu pomiędzy oraz w 

czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w godzinach pracy szkoły, zgodnie z organizacją roku 

szkolnego. Programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, o których mowa w pkt. 3.4 
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mogą być realizowane w pierwszej kolejności w szkołach lub placówkach systemu oświaty, 

które spełniają jeden z poniższych warunków: 

− w latach 2012-2013 wzięły udział w programie Cyfrowa szkoła lub innych analogicznych 

programach 

− realizują projekty w ramach RPO w zakresie wskazanym powyżej  

− osiągnęły albo mają dostęp do funkcjonalności opisanych powyżej 

− dysponują zapleczem technicznym do realizacji działań z zakresu programowania 

− realizują projekt w partnerstwie ze szkołą lub placówką systemu oświaty, która 

uczestniczyła w analogicznych przedsięwzięciach 

− realizują projekt we współpracy z podmiotami dysponującymi potencjałem do prowadzenia 

działań projektowych; 

− nauczyciele zatrudnieni w szkołach lub placówkach systemu oświaty zostali przygotowani 

do realizacji zajęć z zakresu programowania. 

W związku ze zdiagnozowanymi problemami grupy docelowej możliwe jest profilowanie 

interwencji poprzez łączenie typów projektu. 

Preferowane będą projekty z następujących obszarów strategicznej interwencji: 

- Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej; 

- Obszary o słabym dostępie do usług publicznych; 

- Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji. 

 

115 – Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego 

dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i 

pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i 

szkolenia 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności 

gospodarczej oraz z wyłączeniem podmiotów zgodnie ze strategią ZIT bis Elbląg w 

przypadku realizacji 1 i 2 typu projektu.. 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 dla PI 10i, tj. łączny limit wydatków związanych z 

zakupem sprzętu nie przekroczy 30% alokacji na cały Priorytet Inwestycyjny (włączając 

cross-financing) oraz zgodnie z warunkami brzegowymi wyboru operacji: 

· operacje będą odpowiadać specyfice i potrzebom regionu, a także 

będą uzasadnione trendami demograficznymi, 

· doposażenie w materiały dydaktyczne będzie poprzedzone należytą diagnozą potrzeb, a 

nacisk zostanie położony na ich efektywność użytkową 

Ponadto: 

1. Zatwierdzona przez organ prowadzący diagnoza została przygotowana i przeprowadzona 

przez szkołę/placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o 

charakterze edukacyjnym lub badawczym. 
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Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu i weryfikowany będzie na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć oświadczenie 

wskazujące, iż diagnoza, o której mowa powyżej została zatwierdzona przez organ 

prowadzący. 

2. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań 

prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub 

placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w 

stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu 

(średniomiesięcznie). 

Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu i weryfikowane będzie na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć oświadczenie o 

stosownej treści. 

3. Interwencja EFS zostanie skierowana do szkół lub placówek systemu oświaty, które 

osiągają najsłabsze wyniki w skali regionu. 

Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu. Warunek będzie weryfikowany na podstawie zapisów wniosku 

o dofinansowanie projektu. Jako szkoły lub placówki systemu oświaty, które osiągają 

najsłabsze wyniki w skali regionu należy rozumieć te placówki, których średnia z egzaminów 

zewnętrznych jest na poziomie niższym niż średnia województwa z danego egzaminu (część 

pierwsza w zakresie matematyki i część druga sprawdzianu, część egzaminu w przypadku 

egzaminu gimnazjalnego lub przedmiotu obowiązkowego w przypadku egzaminu 

maturalnego). Jako średnia wojewódzka należy rozumieć średnią z ostatniego egzaminu 

zewnętrznego , którego wyniki zostały opublikowane na stronie OKE Łomża do dnia 

opublikowania ogłoszenia o naborze. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli szkoła lub 

placówka osiągnęła wynik poniżej średniej wojewódzkiej przynajmniej z jednego z 

następujących egzaminów: matematyka, przedmioty przyrodnicze, języki obce. 

 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 95% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu). 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

zostanie określona kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu. 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

zostanie określona kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu. 

 

Instrumenty finansowe - Nie dotyczy 
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2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów 

2.2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 

rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej. 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

10i – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz 

kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem 

formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne 

podjęcie kształcenia i szkolenia. 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-

przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, 

innowacyjności oraz pracy zespołowej), w tym zapewnienie zindywidualizowanego podejścia 

do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja 1. typu projektu w zakresie 

kształcenia kompetencji kluczowych uczniów odbywa się poprzez następujące rodzaje 

działań: 

1.1 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania 

metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów 

kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności 

(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej). 

1.2 Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 

pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy 

zespołowej). 

1.3 Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

wsparcie ucznia młodszego. 

Działania przedstawione w pkt 1.1 i 1.2 w projekcie będą realizowane łącznie, natomiast, o ile 

wynika to z diagnozy potrzeb, działanie przedstawione w pkt 1.3, będzie realizowane 

wyłącznie jako uzupełnienie działań 1.1 i 1.2 poprzez: 
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− doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz 

specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane 

do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, 

sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania. 

− przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania 

potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego 

stosowania ww. pomocy dydaktycznych w pracy. 

− wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w 

ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty. 

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu - realizowany 

przez następujące działania: 

2.1 Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych 

lub matematyki. 

2.2 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli 

przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu 

nauczania opartego na metodzie eksperymentu. 

2.3 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych 

lub matematyki. 

Wnioskodawca zobligowany jest do realizacji projektu obejmującego co najmniej 2 działania 

spośród wyżej wymienionych, niemniej jednak działanie przedstawione w pkt. 2.2. należy 

obligatoryjnie uwzględnić w każdym projekcie. 

W związku ze zdiagnozowanymi problemami grupy docelowej możliwe jest profilowanie 

interwencji poprzez łączenie typów projektu.  

Preferowane będą projekty z następujących obszarów strategicznej interwencji: 

- Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej; 

- Obszary o słabym dostępie do usług publicznych; 

- Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji. 

 

115 – Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego 

dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowe go, 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i 

pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i 

szkolenia 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty, zgodnie ze strategią ZIT bis Elbląg – z wyłączeniem osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej. 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  
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Zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 dla PI 10i, tj.: łączny limit wydatków związanych z 

zakupem sprzętu nie przekroczy 30% alokacji na cały Priorytet Inwestycyjny (włączając 

cross-financing). oraz zgodnie z warunkami brzegowymi wyboru operacji: 

· operacje będą odpowiadać specyfice i potrzebom regionu, a także będą uzasadnione 

trendami demograficznymi, 

· doposażenie w materiały dydaktyczne będzie poprzedzone należytą diagnozą potrzeb, a 

nacisk zostanie położony na ich efektywność użytkową 

Ponadto: 

1. Zatwierdzona przez organ prowadzący diagnoza została przygotowana i przeprowadzona 

przez szkołę/placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o 

charakterze edukacyjnym lub badawczym. 

Dotyczy 1 i 2 typu projektu i weryfikowany będzie na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć oświadczenie 

wskazujące, iż diagnoza, o której mowa powyżej została zatwierdzona przez organ 

prowadzący. 

2. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań 

prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub 

placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w 

stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych szkoły lub placówki systemu oświaty w 

okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie). 

Dotyczy 1 i 2 typu projektu i weryfikowane będzie na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć oświadczenie o 

stosownej treści. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego na poziomie projektu wynosi 95% 

wydatków kwalifikowanych (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu). 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

zostanie określona kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu. 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

zostanie określona kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu. 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy 
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2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup 

defaworyzowanych 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 

rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

10.iii. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, 

nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, 

podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek 

kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych 

w zakresie języków obcych, ICT oraz zarządzania projektem 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Projekty mające na celu kompleksowe wsparcie osób w podnoszeniu poziomu kompetencji i 

umiejętności: językowych, ICT i zarządzania projektem (planowania i osiągania celów) 

realizowane poprzez organizację szkoleń lub innych form podnoszenia kompetencji. 

Przedmiotowe formy wsparcia muszą być skierowane wyłącznie do osób z grup 

defaworyzowanych z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem poziomu 

kompetencji i umiejętności oraz muszą zakładać  możliwość uzyskania certyfikatu9 

potwierdzającego nabycie określonych umiejętności. W ramach działań dopuszcza się także 

wsparcie z uwzględnieniem modelu korzystania przez uczestników z infrastruktury 

komputerowej „przez użyczenie”, tzw. modelu BYOD (bring your own device). 

Projekty będą realizowane przez operatora przydzielającego wsparcie beneficjentom 

ostatecznym. 

 

117 – Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, 

nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, 

podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek 

kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji. 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności 

gospodarczej. 
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Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 dla PI 10iii, tj.: zgodnie z warunkami brzegowymi 

wyboru operacji: 

· wsparcie dostosowane do faktycznych potrzeb odbiorców. 

Ponadto: 

_ Szkolenia i inne formy podnoszenia kompetencji językowych są realizowane zgodnie z 

zakresem wskazanym w Regulaminie konkursu, określonym na podstawie zapisów załącznika 

nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, a dodatkowo szkolenia z 

zakresu języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego są rozliczane wyłącznie stawką 

jednostkową określoną w Regulaminie konkursu na podstawie ww. załącznika – weryfikacja 

na podstawie treści wniosku. 

_ Wsparcie przewidziane dla uczestnika jest kwalifikowalne, o ile Projektodawca zapewni w 

okresie realizacji projektu udział w programie formalnej oceny i certyfikacji kompetencji 

osiągniętych przez uczestników projektu; w przypadku kompetencji językowych certyfikatem 

potwierdzającym zdobycie określonego poziomu biegłości językowej, zgodnie z Europejskim 

Systemem Opisu Kształcenia Językowego, zaś w przypadku umiejętności ICT – kompetencji 

określonych zgodnie ze standardem wymagań opisanych w ramie kompetencji 

informatycznych i informacyjnych – Digital Competence Framework – weryfikacja na 

podstawie treści wniosku. 

_ Projektodawca ma obowiązek zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie opisu etapów nr 

3 i 4, o których mowa w definicji wskaźnika rezultatu „liczba osób o niskich kwalifikacjach, 

które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu”, 

zamieszczonej w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 – Załącznik nr 2: Wspólna Lista Wskaźników 

Kluczowych 2014-2020 – EFS. Opis dwóch pierwszych etapów zostanie zawarty w 

Regulaminie konkursu - weryfikacja na podstawie treści wniosku. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 90% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu). 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy. 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy. 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy. 
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2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 

rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

10.iv. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 

ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 

prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju 

systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z 

pracodawcami 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Dostosowanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych do potrzeb rynku 

pracy. 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Projekty mające na celu kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu 

kompetencji i umiejętności zawodowych realizowane poprzez organizację pozaszkolnych 

form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu Ministerstwa 

Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 622). 

Przedmiotowe formy muszą zostać zorganizowane we współpracy z pracodawcami oraz 

muszą być skierowane wyłącznie do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy będą 

zainteresowane podniesieniem poziomu umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w 

formach pozaszkolnych. 

Wsparcie w ramach przedmiotowego zakresu może być realizowane w ramach 2 typów 

projektów: 

1. Kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kompetencji i 

umiejętności zawodowych12 realizowane w ramach pozaszkolnych form kształcenia 

ustawicznego wskazanych w § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 

dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t. 

jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 622), z wyłączeniem działań przewidzianych do realizacji w 

ramach Poddziałania 2.3.1. 

W ramach przedmiotowego typu projektu możliwe jest także organizowanie kursów i szkoleń 

przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, jak 

również realizacja programów walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się 
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zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, 

prowadzących do zdobycia kwalifikacji zawodowych mistrza i czeladnika. 

Projekty będą realizowane przez operatorów przydzielających wsparcie beneficjentom 

ostatecznym. 

2. Kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kompetencji i 

umiejętności zawodowych realizowane w ramach pozaszkolnych form kształcenia 

ustawicznego wskazanych w § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 

dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t. 

jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.622), tj. kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów 

umiejętności zawodowych. Projekty będą realizowane przez podmioty (beneficjentów) 

oferujące ww. wsparcie beneficjentom ostatecznym. 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności 

gospodarczej 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Realizacja wsparcia zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 dla PI 10iv. 

_ W ramach 1 typu projektu beneficjent zapewnia mechanizm gwarantujący udzielanie 

dofinansowania na udział beneficjentów ostatecznych wyłącznie w kursach organizowanych 

we współpracy z pracodawcami – weryfikacja na podstawie treści wniosku. 

_ Jeśli celem kursu w ramach 1 typu operacji jest nabycie umiejętności i kompetencji 

niezbędnych do uzyskania kwalifikacji mistrza lub czeladnika, uprawnień branżowych, 

certyfikacji osoby itp., wówczas jego koszt jest kwalifikowalny wyłącznie w sytuacji, gdy 

beneficjent zapewni w ramach projektu także stosowny program walidacji i certyfikacji, 

prowadzący do ich nabycia – weryfikacja na podstawie treści wniosku. 

_ Kursy realizowane w ramach 2 typu projektów organizowane są we współpracy z 

pracodawcami – weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści wniosku. 

_ Realizacja wsparcia w ramach 2 typu projektu jest dokonywana na podstawie indywidualnie 

zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. 

Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu 

oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub 

badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący – weryfikacja na podstawie 

oświadczenia w treści wniosku. 

_ Skala działań prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty po rozpoczęciu 

realizacji projektu w ramach 2 typu (nakłady środków) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku 

do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w 

okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie) – 

weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści wniosku. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  
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Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 90% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu). 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna i maksymalna wartość projektu zostanie określona kryteriach wyboru projektu. 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy 

 

 

2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego 

2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 

rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej. 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

10iv – Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 

ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 

prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju 

systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z 

pracodawcami. 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Zwiększenie zatrudnialności uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, 

w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami/ organizacjami pracodawców, 

przedsiębiorcami/ organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, uczelniami 

wyższymi) poprzez: 

_ organizację kształcenia praktycznego (staże/praktyki) dla uczniów/słuchaczy w 

rzeczywistych warunkach pracy, 
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_ wyposażenie uczniów/słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje/ umiejętności 

(kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym 

sektorem/branżą) oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na 

rynek absolwentom, 

_ tworzenie klas patronackich w szkołach, 

_ organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we 

współpracy ze szkołami wyższymi, 

_ modernizację/dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku 

pracy, 

_ tworzenie nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z 

regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji), 

_ doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, 

_ aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 

nauki zawodu (np. praktyki i staże w przedsiębiorstwach) oraz studia podyplomowe i inne 

formy doskonalenia zawodowego, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i 

kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania 

uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie 

przedsiębiorstw. 

W ramach programu współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym planuje się realizację 

trzech modeli projektów: 

I MODEL PROJEKTU 

Model obligatoryjnie zakłada realizację poniższych działań (a-d): 

a) współpracę szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami lub 

przedsiębiorcami w odniesieniu do ich zapotrzebowania na stażystów/praktykantów 

uwzględniające niezbędne kwalifikacje oraz umiejętności ucznia/słuchacza, które zostaną 

wykorzystane podczas realizacji stażu/praktyki. 

b) zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego kwalifikacji i umiejętności 

zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację 

nauki.  

c) wyposażenie ucznia/słuchacza w: 

dodatkowe kwalifikacje/umiejętności zawodowe oraz jeżeli zachodzi potrzeba w miękkie 

kompetencje pracownicze. Ww. kwalifikacje/umiejętności zostaną uzyskane w trakcie 

kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców 

lub przedsiębiorców ,tak aby efektywnie wykorzystać je podczas zorganizowanego 

stażu/praktyki. 

d) realizacja kształcenia praktycznego (staże/praktyki) dlauczniów/słuchaczy w rzeczywistych 

warunkach pracy. 

We wskazanym modelu istnieje również możliwość uzupełnienia ww. działań o tworzenie 

klas patronackich i/lub realizację kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na 

studia we współpracy ze szkołami wyższymi. 

II MODEL PROJEKTU 

Model zakłada realizację obligatoryjnych działań zawartych w Modelu I uzupełnionych o 

wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli 
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kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, (np. kursy 

kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym 

zawodem, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym 

zawodem, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych 

w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom 

praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw), w tym obligatoryjnie staże lub 

praktyki w przedsiębiorstwach. 

We wskazanym modelu istnieje również możliwość uzupełnienia ww. działań o tworzenie 

klas patronackich i/lub realizację kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na 

studia we współpracy ze szkołami wyższymi. 

III MODEL PROJEKTU 

Model zakłada doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie 

zawodowe przy jednoczesnym:  

a) wprowadzeniu nowego zawodu/nowych zawodów na użytek specyficznych 

zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych 

specjalizacji) i/lub 

b) zmodernizowaniu/dopasowaniu metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania 

rynku pracy. 

Przedmiotowy model zakłada również wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i 

kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 

nauki zawodu (np. kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki 

związanej z nauczanym zawodem, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania 

zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę 

związaną z nauczanym zawodem, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i 

kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w 

zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw), w tym 

obligatoryjnie staże lub praktyki w przedsiębiorstwach. 

We wskazanym modelu istnieje również możliwość tworzenia klas patronackich. 

· Preferencje w zakresie wprowadzania nowych zawodów będą miały kierunki służące 

rozwojowi inteligentnych specjalizacji województwa. 

· Wprowadzaniu nowych zawodów winno również towarzyszyć wygaszanie starych, na 

których absolwentów znacząco zmniejsza się zapotrzebowanie. 

2. Tworzenie i/lub rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego 

i ustawicznego lub innych jednostek organizacyjnych realizujących tego samego typu 

zadania odbywa się w szczególności poprzez: 

a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do 

pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania zbieżne z zadaniami 

CKZiU dla określonej branży; 

b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące 

zadania zbieżne z zadaniami CKZiU. 

Działania wymienione w lit. a) będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań 

przewidzianych w lit. b). 
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3. Przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno-

zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe obejmujące: 

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące 

zadania z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego w szkołach i placówkach, które nie 

posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-

zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w 

szkołach; 

b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa); 

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjnozawodowego. 

 

118 - Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 

ułatwianie przechodzenia z etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i 

szkolenia zawodowego i ich jakość, w tym poprzez mechanizmy prognozowania 

umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów 

uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z 

pracodawcami 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności 

gospodarczej oraz z wyłączeniem podmiotów zgodnie ze strategią ZIT bis Elbląg dla I typu 

projektów 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Realizacja wsparcia zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 dla PI 10iv. 

Limit wydatków związanych z doposażeniem szkół i placówek kształcenia zawodowego w 

sprzęt niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego nie przekroczy 20% całkowitej 

alokacji Priorytetu Inwestycyjnego 10iv (włączając cross-financing). Projekty związane z 

zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach cross-financingu) w szkołach i placówkach 

edukacyjnych będą finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość 

inwestycji z EFS. 

Ponadto: 

1. Zatwierdzona przez organ prowadzący diagnoza została przygotowana i przeprowadzona 

przez szkołę/placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o 

charakterze edukacyjnym lub badawczym. 

Dotyczy 1 typu projektów (Model I, Model II, Model III) i weryfikowany będzie na 

podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany 

jest zawrzeć oświadczenie wskazujące, iż diagnoza, o której mowa powyżej została 

zatwierdzona przez organ prowadzący. 

2. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań 

prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub 

placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w 

stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu 
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(średniomiesięcznie). W przypadku staży zawodowych obejmujących realizację kształcenia 

zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami wsparcie 

kierowane jest do tych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe, w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców 

lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego 

kształcenia. 

Dotyczy 1 typu projektów (Model I, Model II, Model III) i weryfikowane będzie na 

podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany 

jest zawrzeć oświadczenie o stosownej treści. 

3. Działania obejmujące współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i 

formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy oraz działania 

obejmujące opracowanie lub modyfikację programów nauczania będą prowadzone z 

uwzględnieniem prognoz dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na określone zawody i 

wykształcenie w określonych branżach, z wykorzystaniem ogólnopolskich i regionalnych 

badań i analiz oraz uzupełniająco informacji ilościowych i jakościowych dostępnych za 

pośrednictwem powołanego z inicjatywy Komisji Europejskiej portalu EU Skills Panorama. 

Dotyczy 1 typu projektów (Model III) i weryfikowane będzie na podstawie zapisów wniosku 

o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć oświadczenie o 

stosownej treści. 

4. Udzielane wsparcie jest skierowane do szkół dla dorosłych, szkół lub placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe, które mogą tworzyć CKZiU lub inne zespoły 

realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU. Wsparcie jest skierowane również do 

podmiotów korzystających z usług CKZiU albo innych podmiotów realizujących zadania 

zbieżne z zadaniami CKZiU, w tym publicznych i niepublicznych szkół lub placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, nauczycieli, uczniów i słuchaczy tych 

szkół, a także instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu 

oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. 

Dotyczy 2 typu projektów i weryfikowane będzie na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć oświadczenie o 

stosownej treści. 

Warunki brzegowe 

_ W odniesieniu do modernizacji/dopasowania metod i treści kształcenia do zapotrzebowania 

rynku pracy, niezbędnym warunkiem będzie porozumienie pomiędzy szkołą kształcącą w 

danym zawodzie a pracodawcą lub grupą pracodawców, na potrzeby których dany kierunek 

kształcenia będzie tworzony bądź modernizowany. 

· 

_ Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach cross-financingu) w 

szkołach i placówkach edukacyjnych będą finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie 

zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS. 

 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  
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Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 90% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu), 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub Regulaminie Konkursu. 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub Regulaminie Konkursu. 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy 

 

 

 

2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego 

2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT bis Elbląg 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 

rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej. 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

10iv – Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 

ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 

prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju 

systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z 

pracodawcami. 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Zwiększenie zatrudnialności uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, 

w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami/ organizacjami pracodawców, 

przedsiębiorcami/ organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, uczelniami 

wyższymi) poprzez: 

_ organizację kształcenia praktycznego (staże/praktyki) dla uczniów/słuchaczy w 

rzeczywistych warunkach pracy, 
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_ wyposażenie uczniów/słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje/ umiejętności 

(kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym 

sektorem/branżą) oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na 

rynek absolwentom, 

_ tworzenie klas patronackich w szkołach, 

_ organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we 

współpracy ze szkołami wyższymi, 

_ modernizację/dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku 

pracy, 

_ tworzenie nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z 

regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji), 

_ doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, 

_ aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 

nauki zawodu (np. praktyki i staże w przedsiębiorstwach) oraz studia podyplomowe i inne 

formy doskonalenia zawodowego, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i 

kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania 

uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie 

przedsiębiorstw. 

W ramach programu współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym planuje się realizację trzech modeli projektów: 

I MODEL PROJEKTU 

Model obligatoryjnie zakłada realizację poniższych działań (a-d): 

a) współpracę szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami lub 

przedsiębiorcami w odniesieniu do ich zapotrzebowania na stażystów/praktykantów 

uwzględniające niezbędne kwalifikacje oraz umiejętności ucznia/słuchacza, które zostaną 

wykorzystane podczas realizacji stażu/praktyki. 

b) zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego kwalifikacji i umiejętności 

zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację 

nauki. 

c) wyposażenie ucznia/słuchacza w: 

dodatkowe kwalifikacje/umiejętności zawodowe oraz jeżeli zachodzi potrzeba w miękkie 

kompetencje pracownicze. Ww. kwalifikacje/umiejętności zostaną uzyskane w trakcie 

kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców 

lub przedsiębiorców , tak aby efektywnie wykorzystać je podczas zorganizowanego 

stażu/praktyki. 

d) realizacja kształcenia praktycznego (staże/praktyki) dla uczniów/słuchaczy w 

rzeczywistych warunkach pracy. 

We wskazanym modelu istnieje również możliwość uzupełnienia ww. działań o tworzenie 

klas patronackich i/lub realizację kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na 

studia we współpracy ze szkołami wyższymi. 

II MODEL PROJEKTU 

Model zakłada realizację obligatoryjnych działań zawartych w Modelu I uzupełnionych o 

wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli 

kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (np. kursy 
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kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym 

zawodem, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym 

zawodem, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych 

w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom 

praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw), w tym obligatoryjnie staże lub 

praktyki w przedsiębiorstwach. 

We wskazanym modelu istnieje również możliwość uzupełnienia ww. działań o tworzenie 

klas patronackich i/lub realizację kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na 

studia we współpracy ze szkołami wyższymi. 

III MODEL PROJEKTU 

Model zakłada doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie 

zawodowe przy jednoczesnym: 

a) wprowadzeniu nowego zawodu/nowych zawodów na użytek specyficznych 

zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych 

specjalizacji) i/lub 

b) zmodernizowaniu/dopasowaniu metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania 

rynku pracy. 

Przedmiotowy model zakłada również wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i 

kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 

nauki zawodu (np. kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki 

związanej z nauczanym zawodem, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania 

zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę 

związaną z nauczanym zawodem, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i 

kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w 

zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw), w tym 

obligatoryjnie staże lub praktyki w przedsiębiorstwach. 

We wskazanym modelu istnieje również możliwość tworzenia klas patronackich. 

· Preferencje w zakresie wprowadzania nowych zawodów będą miały kierunki służące 

rozwojowi inteligentnych specjalizacji województwa. 

· Wprowadzaniu nowych zawodów winno również towarzyszyć wygaszanie starych, na 

których absolwentów znacząco zmniejsza się zapotrzebowanie. 

 

118 - Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 

ułatwianie przechodzenia z etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i 

szkolenia zawodowego i ich jakość, w tym poprzez mechanizmy prognozowania 

umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów 

uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z 

pracodawcami. 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty, zgodnie ze strategią ZIT bis Elbląg – z wyłączeniem osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej 
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Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Realizacja wsparcia zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 dla PI 10iv. Limit wydatków 

związanych z doposażeniem szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt niezbędny do 

realizacji kształcenia zawodowego nie przekroczy 20% całkowitej alokacji Priorytetu 

Inwestycyjnego 10iv (włączając cross-financing). Projekty związane z zakupem sprzętu lub 

infrastruktury (w ramach cross-financingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą 

finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS. 

Ponadto: 

1. Zatwierdzona przez organ prowadzący diagnoza została przygotowana i przeprowadzona 

przez szkołę/placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o 

charakterze edukacyjnym lub badawczym. Dotyczy 1 typu projektów (Model I, Model II, 

Model III) i weryfikowany będzie na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, 

gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć oświadczenie wskazujące, iż diagnoza, o 

której mowa powyżej została zatwierdzona przez organ prowadzący. 

2.Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań 

prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub 

placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w 

stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu 

(średniomiesięcznie). W przypadku staży zawodowych obejmujących realizację kształcenia 

zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami wsparcie 

kierowane jest do tych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe, w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców 

lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego 

kształcenia. 

Dotyczy 1 typu projektów (Model I, Model II, Model III) i weryfikowane będzie na 

podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany 

jest zawrzeć oświadczenie o stosownej treści. 

3.Działania obejmujące współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i 

formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy oraz działania 

obejmujące opracowanie lub modyfikację programów nauczania będą prowadzone z 

uwzględnieniem prognoz dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na określone zawody i 

wykształcenie w określonych branżach, z wykorzystaniem ogólnopolskich i regionalnych 

badań i analiz oraz uzupełniająco informacji ilościowych i jakościowych dostępnych za 

pośrednictwem powołanego z inicjatywy Komisji Europejskiej portalu EU Skills Panorama. 

Dotyczy 1 typu projektów (Model III) i weryfikowane będzie na podstawie zapisów wniosku 

o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć oświadczenie o 

stosownej treści. 

Warunki brzegowe 

_ W odniesieniu do modernizacji/dopasowania metod i treści kształcenia do zapotrzebowania 

rynku pracy niezbędnym warunkiem będzie porozumienie pomiędzy szkołą kształcącą w 
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danym zawodzie a pracodawcą lub grupą pracodawców na potrzeby których dany kierunek 

będzie tworzony bądź modernizowany. 

_ Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach cross-financingu) w 

szkołach i placówkach edukacyjnych będą finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie 

zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS. 

 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 90% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu). 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu. 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu. 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy 

 

 

4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 4 – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 4a – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Zwiększony udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym regionu 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na: 

1. budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych 

urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł 

energii. 
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W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę jednostek o mniejszej mocy 

wytwarzania: 

 instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) - 

do 2 MWe/MWth, 

 jednostek wykorzystujących energię geotermalną- do 2 MWth, 

 małych elektrowni wodnych- do 200 kWe, 

 elektrowni wiatrowych- do 200 kWe, 

 instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth, 

 instalacji wykorzystujących biogaz- do 1 MWe. 

W przypadku inwestowania przez beneficjentów w instalacje wykorzystywane do 

wytwarzania energii elektrycznej, może ona być wytwarzana na potrzeby własne, jak również 

z możliwością sprzedaży do sieci. Jeżeli projekt zakłada przyłączenie do sieci warunkiem 

(jeżeli dotyczy) uzyskania dofinansowania będzie posiadanie przez beneficjenta ważnych 

technicznych warunków przyłączenia wszystkich ujętych w projekcie źródeł wytwarzania 

energii do sieci elektroenergetycznej. 

W przypadku tego rodzaju projektów dofinansowanie będzie mogło obejmować również 

przyłącza jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do najbliższej 

istniejącej sieci i stanowić integralną część projektu, niezbędną dla osiągnięcia celów tego 

projektu. W tym kontekście przyłącze, rozumiane jest jako odcinek sieci łączący 

jednostkę/jednostki wytwarzania energii z punktem, w którym następuje rozgraniczenie 

własności sieci między właścicielem jednostki wytwórczej i operatorem sieci (% limitu 

wydatków na przyłącze określą Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

RPO WiM 2014-2020. ). 

2. budowie/modernizacji sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o 

niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV); 

3. poprawie zdolności do magazynowania energii elektrycznej – jako element uzupełniający 

projektów; 

4. działaniach informacyjno-edukacyjnych promujących wykorzystanie OZE, wyłącznie jako 

element uzupełniający projektów– max. 2% kosztów kwalifikowanych. 

Lokalizacja inwestycji z OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania 

przestrzennego na poziomie krajowym/wojewódzkim/lokalnym. 

Preferencje otrzymają: 

1. projekty tworzące miejsca pracy; 

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

 

Typ beneficjentów  

 

 

zacyjne samorządu terytorialnego; 

 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Ponadto: 

1. w przypadku energii uzyskanej na bazie wiatru dofinansowanie będą mogły otrzymać 

wyłącznie pojedyncze i niskie elektrownie wiatrowe (rozumiane jako pojedyncze instalacje o 

łącznej mocy do 200 kWe, na które może się składać zestaw urządzeń połączonych ze sobą 
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technicznie, o wysokości do max. 50 m w stanie wzniesionej łopaty wirnika (śmigła)) i nie 

naruszające walorów krajobrazowych otoczenia; 

2. w przypadku energii uzyskanej z biomasy lub biogazu nie będą wspierane instalacje  

wykorzystujące pełnowartościowe drewno i zboże do produkcji energii, a biomasa rozumiana 

jest jako stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają 

biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej 

oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań 

jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 7 rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r.); 

3. dopuszcza się produkcję ciepła jak i energii elektrycznej z biomasy i biogazu w układach 

niespełniających warunków wysokosprawnej Kogeneracji, przy czym skuteczność 

przekształcania energii powinna wynosić co najmniej 85% w zastosowaniach mieszkalnych i 

komercyjnych oraz co najmniej 70% w zastosowaniach przemysłowych. 

4. przy wyborze projektów obejmujących spalanie biomasy będzie brany pod uwagę 

potencjalny negatywny wpływ na zanieczyszczenie powietrza/emisję PM, w szczególności na 

obszarach, w których są przekroczone poziomy PM10; 

5. działania dotyczące modernizacji urządzeń wodnych będą dofinansowane tylko na 

istniejących już budowlach piętrzących lub wyposażonych w elektrownie wodne, przy 

jednoczesnym: 

a. braku możliwości wznoszenia nowych budowli piętrzących na cele hydroenergetyczne, 

oraz 

b. zapewnieniu drożności budowli dla przemieszczania się fauny wodnej, zgodnie z 

właściwymi przepisami UE i krajowymi, oraz 

c. zgodności z wymogami prawa UE i polskiego, w tym Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

Dyrektywy Powodziowej, oraz 

d. wzroście zainstalowanej mocy z OZE; 

6. brane będą pod uwagę ograniczenia wynikające z różnych form ochrony przyrody 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu). 

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie. 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy 
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4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 4 – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 4b – Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z 

odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Zwiększona efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne 

energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE; 

2. Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w 

tym pod kątem wykorzystania OZE; 

3. Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach 

(definicja w słowniku terminologicznym) wraz z wymianą lub modernizacją źródła energii z 

uwzględnieniem OZE; 

4. Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, 

ciepła, wody) w tym OZE; 

5. wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie; 

6. zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji 

przemysłowej i/lub produkcji energii; 

7. audyt energetyczny (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). 

 

Typ beneficjentów  

MŚP 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Ponadto: 

1. Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania 

charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 roku minimalnym poziomem 

efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń (na podstawie Dyrektywa 

2009/125/WE); 

2. Dofinansowanie otrzymają projekty polegające na głębokiej kompleksowej modernizacji 

energetycznej budynków, w wyniku której oszczędność energii wyniesie min. 25%;4 

3. W przypadku wymiany źródeł ciepła wsparte projekty muszą skutkować znaczną redukcją 

CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany 

spalanego paliwa); 
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4. Wszystkie typy przedsięwzięć muszą wynikać z przeprowadzonych audytów 

energetycznych, które określą zestaw działań w przedsiębiorstwie zwiększający jego 

efektywność energetyczną; 

5. Projekty uwzględniające OZE będą realizowane pod warunkiem, że: 

- energia z OZE będzie wykorzystywana na potrzeby własne (dopuszcza się możliwość 

włączenia do sieci i odprowadzania wyprodukowanej energii w sytuacjach okresowego braku 

odbioru w przedsiębiorstwie), oraz 

- instalacja OZE będzie stanowić integralną część systemu produkcji czy funkcjonowania 

przedsiębiorstwa, oraz 

- konieczność instalacji OZE będzie wynikała z audytu energetycznego. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu). 

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie. 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie. 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy 

 

 

4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 4 – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 4g – Promowanie wykorzystania wysokosprawnej Kogeneracji ciepła i 

energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Zwiększone wytwarzanie energii w wysokosprawnej kogeneracji 

 

Przykładowe rodzaje projektów  
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1. budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w 

wysokosprawnej kogeneracji / trigeneracji; 

2. budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w 

wysokosprawnej kogeneracji z OZE; 

3. budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku, której jednostki te 

zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji / 

trigeneracji; 

4. budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej i energetycznej, wyłącznie jako element 

uzupełniający projektu. 

Dopuszczalne są projekty do 1 MW włącznie. 

Preferowane do dofinansowania będą projekty: 

1. wykorzystujące odnawialne źródła energii; 

2. uwzględniające wsparcie udzielane poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych 

(ESCO); 

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

 

Typ beneficjentów  

 

 

 

 

a. 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Ponadto: 

1. uzasadnione ekonomicznie oraz, w stosownych przypadkach, przeciwdziałające ubóstwu 

energetycznemu; 

2. zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska; 

3. wsparcie powinno być uwarunkowane wykonaniem inwestycji zwiększających 

efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, w 

których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń; 

4. w przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku 

efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i 

elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii; 

4. ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi 

skutkować redukcja CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji; 

5. dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnej instalacji spalających paliwa 

kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji CO2, a inne 

alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne; 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu). 

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej 
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Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie. 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie. 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy 

 

 

5.1 Gospodarka odpadowa  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 6 – Zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie 

efektywnego gospodarowania zasobami  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 6a – Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia 

zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenie 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa 

członkowskie  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

 

odpadami (RGO), wyznaczonych w WPGO i zapewniających kompleksowe rozwiązania, 

m.in. poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, wdrażanie segregacji i wtórnego 

wykorzystania odpadów, budowę: instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do 

procesów odzysku i/lub unieszkodliwiania; składowisk jako elementów zakładu 

zagospodarowania odpadów;  

h 

(przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne), punktów napraw i 

przygotowania do ponownego użycia;  

modernizacja instalacji do odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, o ile 

wynika to z WPGO;  

-edukacyjne promujące zapobieganie powstawaniu odpadów oraz 

selektywną zbiórkę odpadów jako element uzupełniający projektów.  

 

Preferowane będą projekty obejmujące selektywną zbiórkę odpadów i zapobiegające 

powstawaniu odpadów.  
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W przypadku tworzenia przez gminy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

oraz punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów preferowane będą zintegrowane projekty 

pokrywające większe obszary geograficzne, np. kilku gmin.  

 

Typ beneficjentów  

 

 

 

ące w publicznym systemie 

ochrony zdrowia).  

 

 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.  

Ponadto w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi warunkiem wsparcia inwestycji 

będzie ich uwzględnienie w planie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do WPGO.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu).  

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

5.2 Gospodarka wodno-ściekowa  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 6 – Zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie 

efektywnego gospodarowania zasobami  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  
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Priorytet inwestycyjny 6b – Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia 

zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenie 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa 

członkowskie”  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Więcej oczyszczonych ścieków i lepsza jakość wody.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej – projekty służące rozwiązywaniu 

problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowione na terenie aglomeracji (w 

rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG) od 2 do 10 tys. RLM, w szczególności projekty 

polegające na:  

– budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych,  

– budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji związanych z gospodarką osadami 

ściekowymi,  

– budowie i modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest rozdział 

kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową),  

– budowie i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia i stacje 

uzdatniania wody), z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami 

wodociągowymi,  

– zakupie urządzeń i aparatury (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe), 

zakup i remont urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi 

wody, wdrożenie nowych technologii służących oszczędzaniu wody i odnowy wody – jako 

element uzupełniający projektów.  

 

Dopuszcza się realizację projektów grupowych, tj. realizowanych dla kilku aglomeracji, z 

których każda jest mniejsza niż 10 000 RLM.  

Projekt dotyczący gospodarki wodno-ściekowej powinien zamykać się w granicach 

wyznaczonej aglomeracji lub w przypadku projektów grupowych w granicach aglomeracji 

objętych wspólnym projektem.  

 

Typ beneficjentów  

szenia;  

 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.  

Ponadto:  

ojektów realizowanych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM 

stanowi Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych wraz z opracowanym w toku 

aktualizacji KPOŚK Masterplanem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG zawierającym listę 

potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach w sytuacji zidentyfikowanych obszarów o zabudowie rozproszonej w granicach 

aglomeracji, gdzie rachunek ekonomiczny będzie uzasadniał taki rodzaj inwestycji, 

dopuszczalne będzie wsparcie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.  

aglomeracji, które zostały wcześniej wyposażone w system kanalizacji lub na odcinkach, 

gdzie budowie wodociągu towarzyszyło będzie tworzenie systemu kanalizacji.  
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deszczową koszty kwalifikowalne dotyczące budowy kanalizacji deszczowej nie mogą 

przekroczyć 25% wartości całkowitej projektu.  

 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu).  

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem  

5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 5 – Promowanie dostosowania do zmian klimatu  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 5b – Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje 

ryzyka zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i 

rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Priorytet inwestycyjny 5b – Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje 

ryzyka zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i 

rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami  

 

 

Przykładowe rodzaje projektów  
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 Rozwój infrastruktury, w tym budowa lub modernizacja urządzeń służących 

retencjonowaniu wód/małej retencji (jazów, zastawek, zbiorników i stopni wodnych), 

wsparcie na rzecz bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania suszy poprzez 

naturalną retencję wód i terenów zalewowych, zabiegi agrotechniczne i zabiegi 

fitomelioracyjne oraz zalesienia dla zwiększenia retencji gruntowej;  

 Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych.  

 

Typ beneficjentów  

 

nostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;  

 

 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.  

Ponadto:  

potencjał jednolitych części wód, które znajdują się na listach nr 1 będących załącznikami do 

Masterplanów dla Wisły. Współfinansowanie projektów, które mają znaczący wpływ na stan 

lub potencjał jednolitych części wód i które mogą być realizowane tylko po spełnieniu 

warunków określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, znajdujących się na 

listach nr 2 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy Wisły, nie będzie 

dozwolone do czasu przedstawienia wystarczających dowodów na spełnienie warunków 

określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu Planów 

Gospodarowania Wodami w Dorzeczach. Wypełnienie warunku będzie uzależnione od 

potwierdzenia zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną drugiego cyklu Planów 

Gospodarowania Wodami w dorzeczach przez Komisję Europejską.  

służb ratowniczych, tj. 1 795 678 EUR.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu).  

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  
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Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

9.3 Infrastruktura edukacyjna 

9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 10a – Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe 

życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Celem Poddziałania są lepsze warunki kształcenia zawodowego i wyższego dopasowane do 

potrzeb rynku pracy. 

Rezultatem interwencji będzie lepsze dostosowanie warunków kształcenia zawodowego i 

wyższego do potrzeb rynku pracy co zwiększy zainteresowanie tymi formami kształcenia a 

tym samym liczbę absolwentów szkół wyższych i zawodowych. 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

W ramach niniejszego Poddziałania wspierane będą inwestycje mające na celu dostosowanie 

jakości kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnej gospodarki: 

1. Inwestycje w szkolnictwo zawodowe – zgodnie z krajowymi priorytetami polityki 

szkolnictwa zawodowego, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby regionalnego rynku pracy i 

inteligentnych specjalizacji, tj. 

- rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja niezbędnej infrastruktury na cele praktycznej 

nauki zawodu wraz z niezbędnym wyposażeniem, (ewentualnie w uzasadnionych 

przypadkach - budowa) 

- wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK 

2. Komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń 

zawodowych i uczenia się przez całe życie według jasno określonych potrzeb (w przypadku 

uczenia się przez całe życie, przede wszystkim przystosowanie istniejących placówek), tj. 

- rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja istniejącej infrastruktury wraz z niezbędnym 

wyposażeniem, (ewentualnie w uzasadnionych przypadkach - budowa) 

- wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK 

Przewidywane wsparcie ukierunkowane zostanie na podniesienie jakości bazy 

technologiczno-dydaktycznej szkolnictwa zawodowego, odzwierciedlającej naturalne 

warunki pracy. Działania te będą komplementarne do działań podejmowanych w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego PI 10 iv i 10 iii RPO WiM 2014-2020, które wpłyną na 

podwyższenie kwalifikacji i kompetencji uczniów i słuchaczy, poprawę umiejętności 

nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Poprzez 

 

Typ beneficjentów  

· Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe. 

· Organy prowadzące placówki szkoleniowe. 
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Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Ponadto: 

· Warunkiem dofinansowania przedsięwzięć w ramach Poddziałania 9.3.1 jest 

adresowanie ich do specyfiki regionu i uzasadnienie planowanych działań rzetelną 

diagnozą potrzeb. 

· Ponadto niezbędne będzie uzasadnienie inwestycji w infrastrukturę edukacyjną 

trendami demograficznymi w celu zrównoważenia kosztów i długoterminowej 

efektywności kosztowej. 

· Interwencja skupi się na istniejącej infrastrukturze umożliwiającej szkolenia 

praktyczne (warsztaty, laboratoria i tp.) Budowa nowej infrastruktury wspierana 

będzie wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach, kiedy nie będzie możliwości 

adaptacji lub modernizacji istniejącej lub kiedy byłoby to nieefektywne kosztowo. 

· Wszelkie inwestycje realizowane w ramach niniejszego Poddziałania muszą 

uwzględniać konieczność dostosowania wspartej infrastruktury i wyposażenia do 

potrzeb osób niepełnosprawnych oraz uwzględniać założenia wynikające z koncepcji 

uniwersalnego projektowania. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć, w przypadku 

projektów nieobjętych 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 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

9.3 Infrastruktura edukacyjna 

9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. 
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Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 10a – Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe 

życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Celem Poddziałania są lepsze warunki kształcenia zawodowego i wyższego dopasowane do 

potrzeb rynku pracy. 

Rezultatem interwencji będzie lepsze dostosowanie warunków kształcenia zawodowego i 

wyższego do potrzeb rynku pracy co zwiększy zainteresowanie tymi formami kształcenia a 

tym samym liczbę absolwentów szkół wyższych i zawodowych 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Interwencja skoncentrowana zostanie na uruchamianiu lub poprawie istniejącej oferty i 

programów kształcenia na poziomie wyższym, w tym także wyższym zawodowym, na 

potrzeby gospodarki tj. regionalnych inteligentnych specjalizacji, poprzez: 

1. Inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkolnictwa wyższego wyłącznie w obrębie 

inteligentnych specjalizacji gospodarczych województwa, w tym: 

- wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów służących prowadzeniu działalności 

dydaktycznej; 

- doposażenie uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym w specjalistyczne 

pomoce dydaktyczne i sprzęt, 

- 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. 

2. 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, 

- 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 (dotyczy typu 1 i 2 ) obligatoryjnie 

wymagana jest pozytywna opinia MNiSW 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 

 

Typ beneficjentów  

· Studenci i kadra uczelni prowadzących kształcenie na poziomie wyższym 
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· Pracodawcy/przedsiębiorcy 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Preferowane będą przedsięwzięcia ujęte w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego. Wszystkie przedsięwzięcia będą musiały spełniać warunki 

brzegowe wyboru operacji określone w RPO WiM 2014 – 2020, tj. 

_ Inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkół wyższych wyłącznie dla kierunków 

wpływających na rozwój inteligentnych specjalizacji gospodarczych województwa. 

_ Planowane działania muszą być adresowane do specyfiki regionu a potrzeba ich realizacji 

musi zostać udowodniona rzetelną diagnozą potrzeb, tj. rynku pracy, pracodawców. 

_ Niezbędne będzie uzasadnienie inwestycji w infrastrukturę edukacyjną trendami 

demograficznymi w celu zrównoważenia kosztów i długoterminowej efektywności kosztowej. 

_ Interwencja skupi się na istniejącej infrastrukturze umożliwiającej szkolenia praktyczne 

(warsztaty, laboratoria). Budowa nowej infrastruktury wspierana będzie wyjątkowo w 

uzasadnionych przypadkach, kiedy nie będzie możliwości adaptacji lub modernizacji 

istniejącej lub kiedy byłoby to nieefektywne kosztowo. 

_ Otrzymanie wsparcia na inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego oraz wyższego 

zawodowego (1 i 2 typ projektu) dla potrzeb regionalnych inteligentnych specjalizacji 

możliwe będzie wyłącznie pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. 

_ Wszelkie inwestycje realizowane w ramach niniejszego Poddziałania muszą uwzględniać 

konieczność dostosowania wspartej infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz uwzględniać założenia wynikające z koncepcji uniwersalnego 

projektowania. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu).  

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie. 

Max. 25 000 000,00 

Min. 13 000 000,00 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  
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9.3 Infrastruktura edukacyjna 

9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 10a – Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe 

życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Celem Poddziałania są poprawione warunki edukacji ogólnokształcącej wspierającej 

umiejętności kluczowe uczniów. 

Rezultatem interwencji będzie poprawa zdawalności egzaminów w przedmiotach 

matematyczno-przyrodniczych. 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

W ramach niniejszego Poddziałania wspierane będą: 

1. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia ogólnego związane z poprawą nauczania nauk 

ścisłych, ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, czy też nauczania 

eksperymentalnego oraz kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, 

pracy zespołowej) , tj.: 

_ rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja szkół w w/w zakresie wraz z niezbędnym 

wyposażeniem; 

_ budowa nowej infrastruktury edukacji ogólnej (szkół). Interwencja w zakresie budowy 

nowej infrastruktury edukacji ogólnej musi uwzględniać trendy demograficzne zachodzące na 

danym obszarze oraz efektywność kosztową; 

2. Wyposażenie pracowni, sal dydaktycznych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne; 

3. Inwestycje służące realizacji zajęć sportowych, tj.: 

_ budowa, rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja przyszkolnej infrastruktury sportowej , 

umożliwiającej prowadzenie zajęć sportowych, 

_ wyposażenie w niezbędny sprzęt do zajęć sportowych, gimnastyki; 

4. Wyposażenie specjalistyczne w szkołach, tj.: zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy 

dydaktycznych do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych, uczniów z problemami w 

przyswajaniu wiedzy. 

Preferencjami objęte zostaną projekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji: 

- OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych 

- OSI – Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej 

 

Typ beneficjentów  

Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe. 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Warunki brzegowe: 
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_ Tworzenie nowej infrastruktury możliwe będzie wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach – 

niezbędne będzie udowodnienie, że adaptacja/modernizacja istniejącej infrastruktury jest 

niemożliwa lub nieefektywna kosztowo. 

_ Wszelkie inwestycje realizowane w ramach niniejszego poddziałania muszą być 

dostosowane do specyfiki regionu i wymagać będą rzetelnej diagnozy potrzeb. 

_ Ponadto, inwestycje w infrastrukturę edukacyjną muszą być uzasadnione trendami 

demograficznymi w celu zrównoważenia kosztów i długoterminową efektywnością kosztową. 

Wszelkie inwestycje realizowane w ramach niniejszego Poddziałania muszą uwzględniać 

konieczność dostosowania wspartej infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz uwzględniać założenia wynikające z koncepcji uniwersalnego 

projektowania. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu).  

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną wartość wydatków kwalifikowalnych 

na etapie ogłoszenia o konkursie. 

Max. – 2 170 000 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

9.3 Infrastruktura edukacyjna 

9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 10a – Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe 

życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Zwiększona dostępność edukacji przedszkolnej. 
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Rezultatem interwencji w ramach celu szczegółowego będzie zwiększenie poziomu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

W ramach niniejszego Poddziałania finansowane będą inwestycje w infrastrukturę edukacji 

przedszkolnej w celu poprawy dostępu do tego rodzaju edukacji. Inwestycje będą mogły 

polegać na: 

1. Budowie nowych obiektów na potrzeby edukacji przedszkolnej (wraz z niezbędnym 

wyposażeniem) 

2. Rozbudowie, przebudowie, remoncie, adaptacji istniejących obiektów w celu dostosowania 

ich do edukacji przedszkolnej bądź poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc (wraz z 

niezbędnym wyposażeniem) 

3. Doposażeniu placówek istniejących, zakupie niezbędnego sprzętu (w tym poprawa 

warunków przy zwiększonej liczbie miejsc przedszkolnych) 

Wsparcie kierowane jest do obszarów o stwierdzonych deficytach w dostępie do usług 

edukacji przedszkolnej, a preferowane będą projekty z następujących obszarów strategicznej 

interwencji: 

- OSI - Obszary o słabym dostępie do usług publicznych, 

- OSI - Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej. 

 

Typ beneficjentów  

Organy i podmioty prowadzące przedszkola i inne formy edukacji przedszkolnej 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną są możliwe wyłącznie w uzasadnionych 

przypadkach (stanowią bowiem uzupełnienie wsparcia edukacji przedszkolnej w ramach 

Działania 2.1 ze środków EFS), dla wyrównania dostępu do ww. usług, co oznacza, że 

niezbędna jest rzetelna diagnoza sytuacji na obszarze realizacji projektu i dostosowanie jego 

zakresu do specyfiki regionu (w tym uzasadnienie planowanych inwestycji trendami 

demograficznymi). 

Budowa nowych obiektów jest możliwa jedynie przy udokumentowanym braku możliwości 

wykorzystania/adaptacji istniejących budynków lub w sytuacji, gdy byłoby to nieuzasadnione 

ekonomicznie. 

Wszelkie inwestycje realizowane w ramach niniejszego Poddziałania muszą uwzględniać 

konieczność dostosowania wspartej infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz uwzględniać założenia wynikające z koncepcji uniwersalnego 

projektowania. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu).  

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej  
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Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – 

projekty konkursowe  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 8 – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 

mobilności pracowników.  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 8i – Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób 

biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także 

poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych 

zawodowo (zwłaszcza długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia, 

niskowykwalifikowanych oraz kobiet).  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 

zatrudnienia uwzględniające instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne działania zatrudnieniowe i usługi rynku 

pracy, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej. Projekty w zakresie aktywizacji 

zawodowej obejmują wszystkie niezbędne dla danego uczestnika formy pomocy mające na 

celu poprawę jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskanie zatrudnienia, w tym:  

a) wsparcie polegające na określeniu drogi rozwoju zawodowego, tj. identyfikacja potrzeb 

uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości 

doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika 

projektu Indywidualnego Planu Działania (lub innego dokumentu pełniącego analogiczną 

funkcję), doradztwo i poradnictwo zawodowe, adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb, lub 

pomoc w znalezieniu pracy, czyli pośrednictwo pracy,  
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b) wsparcie umiejętności miękkich w formie szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania 

pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, wsparcie psychologiczno-doradcze, mające 

na celu zlikwidowanie barier uniemożliwiających wejście na rynek pracy,  

c) wsparcie ukierunkowane na podniesienie lub zdobycie nowych umiejętności, kompetencji 

lub kwalifikacji lub zdobycie nowego doświadczenia zawodowego, w tym staże i praktyki 

zawodowe, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia.  

 

Wsparcie w ramach projektu nie może zostać ograniczone jedynie do wsparcia w zakresie 

określenia drogi rozwoju zawodowego, określonego w punkcie a) lub wsparcia umiejętności 

miękkich, określonego w punkcie b).  

Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane do indywidualnych potrzeb 

uczestników projektów, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, 

zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.  

Wsparcie w postaci staży realizowane w ramach projektów jest zgodne z zaleceniem Rady z 

dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) 

oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży oraz spełnia podstawowe wymogi 

zapewniające wysoki standard stażu.  

W przypadku zdiagnozowania potrzeb osoby z niepełnosprawnościami zapewniane jest 

wsparcie trenera pracy realizującego działania w zakresie zatrudnienia wspomaganego.  

Preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego oraz przedsięwzięcia zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast 

Cittaslow.  

 

2. Wdrażanie ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES 

zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno-gospodarczych regionu (realizacja tego typu 

operacji ma charakter warunkowy, uzależniony od zdiagnozowania branż, zawodów lub 

kompetencji, w których sytuacja na rynku pracy wymaga realizacji USMT).  

 

Typ beneficjentów  

W ramach typu projektu 1:  

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).  

 

W ramach typu projektu 2:  

działań EURES.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 15-16, 20-22 niniejszego 

dokumentu. Dodatkowo w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych dokumentach wdrożeniowych określony 

został m.in. katalog kosztów specyficznych wskazujący na ewentualne ograniczenia i limity w 

realizacji projektów w ramach poszczególnych działań.  
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Realizacja wsparcia będzie odbywać się zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 z 

uwzględnieniem zasad określonych w wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju.  

Przedsięwzięcia dotyczące aktywizacji zawodowej będą uwzględniały zasadę efektywności 

zatrudnieniowej w zakresie uregulowanym w wytycznych ministra ds. rozwoju regionalnego.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 95% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu).  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

zostanie określona kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

zostanie określona kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

10.3 Rozwój samozatrudnienia  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 8 - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 

mobilności pracowników.  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie 

przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do funkcjonowania na rynku.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych 

mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z 

rozpoczęciem działalności gospodarczej.  
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W ramach projektów zapewnione zostanie bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:  

1. Indywidualne doradztwo w postaci weryfikacji predyspozycji (w tym np. 

osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia 

działalności gospodarczej.  

2. Grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.  

3. Wsparcie finansowe nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.  

4. Wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze 

specjalistycznym (indywidualnych i grupowych).  

 

W zakresie planowanej interwencji premiowani będą uczestnicy, którzy w ramach utworzonej 

działalności gospodarczej stworzą dodatkowe miejsce/miejsca pracy.  

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 15-16, 20-22 niniejszego 

dokumentu. Dodatkowo w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych dokumentach wdrożeniowych określony 

został m.in. katalog kosztów specyficznych wskazujący na ewentualne ograniczenia i limity w 

realizacji projektów w ramach poszczególnych działań.  

Realizacja wsparcia będzie odbywać się zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 z 

uwzględnieniem zasad określonych w wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju.  

Podejmowane działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, powinny obejmować m.in. 

regionalne, inteligentne specjalizacje.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie 

projektu zostanie określony w Regulaminie Konkursu.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

zostanie określona kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

zostanie określona kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu  
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Instrumenty finansowe 

zostanie określona kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu  

 

 

10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom 

sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 8 – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 

mobilności pracowników.  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 8iv – Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym 

dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz 

promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Wzrost liczby wejść i powrotów na rynek pracy wśród osób pełniących funkcje opiekuńcze.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

 

1. Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. w żłobkach, klubach 

dziecięcych, u dziennych opiekunów lub niań).  

2. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób wchodzących bądź powracających na rynek pracy 

po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich oraz wychowawczych.  

 

Zakres wsparcia w ramach ww. typów projektów (pkt. 1 i 2) może obejmować następujące 

działania:  

a) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb 

dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki 

przewidzianych ustawą;  

b) dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami;  

c) sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego 

opiekuna lub niani dla opiekunów dzieci do lat 3 (dot. osób wskazanych w pkt. 1 opisu Grupy 

docelowej/ ostatecznych odbiorców wsparcia)  

d) sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna.  

e) aktywizację zawodową opiekunów dzieci do lat 3 (wsparcie realizowane wyłącznie jako 

element projektu wskazanego w lit. c).  

 

Preferencjami objęte zostaną projekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji:  

– Obszary o słabym dostępie do usług publicznych,  
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– Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej,  

– Obszary przygraniczne.  

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 15-16, 20-22 niniejszego 

dokumentu. Dodatkowo w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych dokumentach wdrożeniowych określony 

został m.in. katalog kosztów specyficznych wskazujący na ewentualne ograniczenia i limity w 

realizacji projektów w ramach poszczególnych działań.  

Realizacja wsparcia będzie odbywać się zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 z 

uwzględnieniem zasad określonych w wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju.  

Projekty mające na celu upowszechnianie opieki nad dziećmi do lat 3 mogą obejmować 

tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenach, gdzie liczba 

dostępnych miejsc opieki jest niższa niż zidentyfikowane zapotrzebowanie na miejsca.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 95% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu).  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

zostanie określona kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

zostanie określona kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  
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10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania 

outplacementowe  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 8 - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 

mobilności pracowników  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 8v - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców 

do zmian  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Niwelowanie skutków negatywnych zmian gospodarczych poprzez działania 

outplacementowe.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie outplacementowe (tj. wsparcie osób objętych restrukturyzacją lub reorganizacją, 

bądź zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 

6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu).  

Outplacement obejmuje kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb uczestników projektu, w tym m.in.:  

a) doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako 

obowiązkowy element wsparcia;  

b) poradnictwo psychologiczne;  

c) pośrednictwo pracy;  

d) szkolenia, kursy, studia podyplomowe;  

e) staże, praktyki zawodowe;  

f) subsydiowanie zatrudnienia;  

g) dodatek relokacyjny;  

h) wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w formie zwrotnej 

lub bezzwrotnej, połączone ze wsparciem pomostowym w formie doradztwa i szkoleń, przy 

czym o uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego może ubiegać się osoba, która spełnia 

co najmniej jeden z poniższych warunków:  

 

 

 

pracownikiem o niskich kwalifikacjach,  

 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).  
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Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 15-16, 20-22 niniejszego 

dokumentu. Dodatkowo w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych dokumentach wdrożeniowych określony 

został m.in. katalog kosztów specyficznych wskazujący na ewentualne ograniczenia i limity w 

realizacji projektów w ramach poszczególnych działań.  

Realizacja wsparcia będzie odbywać się zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 z 

uwzględnieniem zasad określonych w wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju.  

W ramach Działania dopuszcza się udział pracowników dużych przedsiębiorstw, 

przechodzących restrukturyzację, którzy mogą zostać objęci programami 

outplacementowymi.  

Zaplanowany tryb realizacji projektów typu outplacement zapewnia szybką reakcję na 

potrzeby uczestników projektu (np. w ramach projektu szybkiego reagowania realizowanego 

przez Beneficjenta pozostającego w trybie gotowości do świadczenia wsparcia 

outplacementowego na rzecz uczestników projektu).  

Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia przewidziany w ramach 

projektów outplacementowych wynosi co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które 

zakończyły udział w projekcie.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie 

projektu zostanie określony w Regulaminie Konkursu.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

zostanie określona kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

zostanie określona kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  
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10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników 

świadczone w oparciu o podejście popytowe  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 8 – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 

mobilności pracowników.  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 8v – Przystoso  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Wzmocnienie kompetencji pracowników i pracodawców z sektora MŚP.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

W ramach Działania realizowane będą następujące typy projektów:  

1) usługi rozwojowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników 

świadczone w oparciu o podejście popytowe,  

2) wsparcie usług adresowanych do przedsiębiorstw z sektora MŚP przechodzących procesy 

restrukturyzacyjne i modernizacyjne oraz ich pracowników ukierunkowane na dostosowanie 

się do zmian gospodarczych, w tym m.in. wsparcie doradczo – szkoleniowe dla właścicieli, 

kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające procesy zmiany.  

 

W ramach Działania wsparcie skoncentrowane będzie na dofinansowaniu usług rozwojowych 

dla przedsiębiorstw z sektora MŚP i ich pracowników oraz wsparciu usług adresowanych do 

przedsiębiorstw z sektora MŚP przechodzących procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne 

oraz ich pracowników, ukierunkowane na dostosowanie się do zmian gospodarczych, w tym 

m.in. wsparcie doradczo – szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw 

wspomagające proces zmiany.  

Pomoc dla MŚP będzie realizowana w ramach Popytowego Systemu Finansowania Usług 

Rozwojowych dla Przedsiębiorstw (PSFURdP) w województwie warmińsko – mazurskim, 

który gwarantuje przedsiębiorcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usługi 

rozwojowej w ramach oferty dostępnej w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR), 

odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy.  

Wsparcie dla MŚP będzie przekazywane za pośrednictwem operatorów środków EFS. 

Wyłonieni w drodze konkursu beneficjenci (operatorzy środków) będą zobowiązani do 

organizacji obsługi MŚP wg następującego schematu:  

1. Rekrutacja MŚP;  

2. Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz 

asysta w wyborze najkorzystniejszej usługi w systemie RUR;  

3. Udzielenie wsparcia (podpisanie umowy określającej warunki udzielenia wsparcia);  

4. Monitoring realizacji usługi rozwojowej wraz z prawidłowym jej rozliczeniem w 

systemie RUR (ocena usługi);  

5. Rozliczenie udzielonego wsparcia finansowego.  
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Dystrybucja środków EFS będzie dokonywana w oparciu o system refundacji połączony z 

promesą.  

Szczegółowy schemat finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw zostanie 

określony w Regulaminie konkursu.  

W celu umożliwienia równego dostępu do udzielanego wsparcia przedsiębiorcom z całego 

regionu, w ramach PSFURdP zostaną wydzielone, z ogólnej alokacji przeznaczonej na dany 

konkurs, specjalne linie budżetowe dedykowane poszczególnym subregionom.  

Efektem udzielonego wsparcia będzie zdobycie przez pracowników i pracodawców nowych 

kompetencji pozwalających im na przystosowanie się do postępujących zmian gospodarczych 

przy mniejszych kosztach społecznych i ekonomicznych.  

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

 

1. Realizacja usługi szkoleniowej możliwa jest tylko za pośrednictwem funkcjonalności RUR, 

prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zaś kwalifikowalne są 

koszty usługi rozwojowej zrealizowanej jedynie przez podmioty wpisane do Rejestru Usług 

Rozwojowych i zweryfikowane przez Administratora RUR.  

2. Maksymalna kwota wsparcia ze środków EFS w ramach PSFURdP przypadająca na jedno 

MŚP w okresie 2016-2023 nie może przekroczyć kwoty 70 000 PLN przy uwzględnieniu, że 

poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub 

pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5 000 PLN.  

3. Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi 50% kosztów tej 

usługi. W przypadku objęcia wsparciem przedsiębiorstwa, które spełnia co najmniej jedno z 

poniższych kryteriów:  

 

województwa,  

 wem,  

 

powyżej 50 roku życia lub pracowników o niskich kwalifikacjach,  

  

 

wówczas poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi max 80% 

kosztów usługi.  

4. Przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia EFS partycypują finansowo w kosztach usługi na 

poziomie minimum 50%, lub w przypadku zastosowania wyższego poziomu dofinansowania, 

na poziomie minimum 20%.  

5. Koszty pojedynczej usługi rozwojowej w zakresie niedofinansowanym w ramach 

PSFURdP stanowią wkład własny w projekcie (który wynosi 15% wartości projektu).  



Regionalny Program Operacyjny dla woj. warmińsko-mazurskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów 

 

88 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

zostanie określona kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

zostanie określona kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 8 – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 

mobilności pracowników.  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 8vi – Aktywne i zdrowe starzenie się.  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Zmniejszenie poziomu dezaktywacji zawodowej ze względu na chorobę lub 

niepełnosprawność.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod 

nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie następujących chorób nowotworowych: rak 

szyjki macicy, rak piersi, rak jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na 

badania profilaktyczne;  

2. Realizacja programów zdrowotnych dotyczących chorób układu krążenia, chorób układu 

oddechowego oraz chorób i zaburzeń psychicznych, w tym działania zwiększające 

zgłaszalność na badania profilaktyczne;  

3. Realizacja programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem 

zdrowotnym regionu tj. zakaźnych chorób odkleszczowych (borelioza i kleszczowe zapalenie 
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mózgu), nowotworu gruczołu krokowego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na 

badania profilaktyczne;  

4. Opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych 

czynników ryzyka w miejscu pracy (w tym działania szkoleniowe);  

5. Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji 

medycznej.  

 

 

Typ beneficjentów  

 

i samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  

 

-profit posiadające doświadczenie w realizacji 

programów zdrowotnych,  

i społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów 

zdrowotnych,  

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020.  

Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji programu zdrowotnego będzie 

poprzedzana analizą epidemiologiczną terytorium i grup docelowych z uwzględnieniem 

odpowiednich dla danego programu elementów: skali zapadalności, czynników 

wykluczających z rynku pracy, wieku, płci oraz profilu zawodowego osób planowanych do 

objęcia programem zdrowotnym.  

W szczególności programy zdrowotne powinny być ukierunkowane na grupy docelowe 

najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub 

najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.  

Programy regionalne nie mogą być tworzone z EFS na poziomie RPO, a jedynie wdrażane. 

Wyjątkiem od powyższej zasady są programy tworzone i realizowane we współpracy z 

pracodawcą – w takim przypadku możliwe jest zarówno opracowanie jak i realizacja takiego 

programu.  

Realizowane przedsięwzięcia dotyczyć będą chorób będących istotnym problemem regionu 

oraz chorób określonych w założeniach ogólnopolskiego dokumentu Policy paper dla 

ochrony zdrowia na lata 2014-2020.  

W zakresie działań związanych z programami zdrowotnymi przewidywane są mechanizmy 

koordynacyjne, zapobiegające powielaniu się wsparcia. Głównym instrumentem koordynacji 

działań w obszarze zdrowia, realizowanych z udziałem funduszy Unii Europejskiej, jest 

Komitet Sterujący ds. koordynacji działań EFSI w sektorze ochrony zdrowia. Warunkiem 

koniecznym podejmowania inicjatyw w sektorze ochrony zdrowia jest ich zgodność z planem 

działania na rzecz sektora ochrony zdrowia (Plan Działań), wdrażanego z wykorzystaniem 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. warmińsko-mazurskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów 

 

90 

funduszy unijnych na szczeblu krajowym i regionalnym, po zatwierdzeniu przez Komitet 

Sterujący.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

W przypadku typu projektu 1:  

tyki raka szyjki macicy oraz raka piersi:  

o maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych 

na poziomie projektu (projekty publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych);  

o maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych 

na poziomie projektu (projekty podmiotów niepublicznych, innych niż podmioty lecznicze);  

 

o maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych 

na poziomie projektu (wszystkie podmioty).  

 

W przypadku typu projektu 2, 3, 4 oraz 5 maksymalny całkowity poziom dofinansowania 

wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (wszystkie podmioty).  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

zostanie określona kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

zostanie określona kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans 

oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie  

11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel Tematyczny 9 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją.  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 9i – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans 

oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.  
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Cel/e szczegółowy/e  

Aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez 

poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno-zawodowej  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 

społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:  

a) Społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, 

zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i 

finansowanie:  

- zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,  

- poradnictwa*  

- wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i 

umiejętności społecznych,  

- treningów kompetencji i umiejętności społecznych  

umożliwiających powrót do życia społecznego,  

- usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, 

lidera klubu, streetworkera.  

b) Zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany 

zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane 

na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:  

- aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z 

wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby 

niepełnosprawnej,  

- poradnictwa*  

- wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji 

zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,  

- staży,  

- praktyk zawodowych,  

- uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy.  

c) Edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do 

potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:  

- zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia 

ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,  

- zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub 

zdobywania nowych kompetencji, umiejętności zawodowych (np. kursy i szkolenia 

zawodowe),  

- usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego);  

d) Zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych 

utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku 

pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:  

- programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,  

- finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia.  
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2. Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez 

finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji 

społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty 

działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie 

jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.  

 

Preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast. Interwencja obejmie 

także uzgodnione przedsięwzięcia, zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast 

CITTASLOW.  

*Usługi poradnictwa specjalistycznego stanowić będą jeden z elementów szerszego, 

kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników 

projektów w ramach aktywnej integracji  

 

Typ beneficjentów  

W odniesieniu do typu projektu 1  

- Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów 

(np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i 

integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku 

pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).. Podmioty, których siedziba 

(a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową - adres 

prowadzenia działalności) jest położony na terenach gmin wchodzących w skład Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego mogą składać projekty pod warunkiem, iż projekt realizowany 

będzie poza obszarem terytorium MOF Olsztyna.  

W odniesieniu do typu projektu 2  

- Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów 

(np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i 

integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku 

pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).. Podmioty, których siedziba 

(a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową - adres 

prowadzenia działalności) jest położony na terenach gmin wchodzących w skład Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego mogą składać projekty pod warunkiem, iż projekt realizowany 

będzie poza obszarem terytorium MOF Ełku.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1.Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020.  

2.Realizacja wsparcia zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 z uwzględnieniem zasad 

określonych w wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Spis 

wytycznych znajduje się w części 5 pkt 2 SzOOP).  
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3.Przedsięwzięcia dotyczące aktywizacji zawodowej będą uwzględniały zasadę efektywności 

społeczno-zatrudnieniowej w zakresie uregulowanym w wytycznych ministra ds. rozwoju 

regionalnego.  

4.Projekty aktywnej integracji skierowane do osób, rodzin i środowisk zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywają się w oparciu o ścieżkę reintegracji, 

stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, 

potencjału, predyspozycji, potrzeb. W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej 

integracji, mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia 

indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i 

przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, o których mowa w rozdziale 3 pkt 23 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego… przy 

czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług.  

5.Instrumenty aktywizacji zawodowej w ramach projektów wdrażanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne są realizowane wyłącznie przez 

podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej. Realizacja tych usług 

możliwa jest:  

 

 

 

dnostki samorządu terytorialnego.  

 

6.Projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki 

organizacyjne obejmują wsparciem osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy 

zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. Wsparcie dla ww. osób realizowane jest na podstawie Programu Aktywizacja i 

Integracja, o którym mowa w ww. ustawie.  

7.Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu 

podmiotów po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający 

okresowi realizacji projektu.  

8.Preferowane do objęcia wsparciem EFS w ramach projektów są osoby lub rodziny 

korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, 

które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.  

9.OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem kontraktu socjalnego.  

10.Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin i środowisk 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić pierwszego 

elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji; Praca socjalna jest traktowana jako 

instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym. Projekty obejmujące wyłącznie 

pracę socjalną nie są wybierane do dofinansowania.  

11. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami odbywa się poprzez:  

era pracy lub 

innych usług umożliwiających uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia i nabywania nowych 
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umiejętności społecznych i zawodowych, pozwalających uzyskać i utrzymać zatrudnienie, w 

szczególności w początkowym okresie zatrudnienia),  

cji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS,  

trenera pracy lub innych usług umożliwiających uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia i 

nabywania nowych umiejętności społecznych i zawodowych, pozwalających uzyskać i 

utrzymać zatrudnienie, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia).  

 

12.Ze środków EFS nie są tworzone nowe ZAZ.  

13.Wsparcie w ramach ZAZ odbywa się poprzez:  

nosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, z 

możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji; okres zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnościami w ZAZ po zakończeniu realizacji projektu jest co najmniej równy 

okresowi zatrudnienia w ramach projektu; okres może być krótszy, wyłącznie, o ile osoba z 

niepełnosprawnością podejmie w tym okresie zatrudnienie poza ZAZ,  

postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w 

ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości 

społecznej; Istnieje możliwość wsparcia dla osób zatrudnionych w ZAZ usługami 

asystenckimi oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie 

zatrudnienia, w szczególności w początkowym  

okresie zatrudnienia.  

 

14.W celu zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, istnieje możliwość 

realizacji działań wspierających pracodawców w tworzeniu miejsc pracy dla osób z 

niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

15.Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące zarówno aktywizację społeczno-

zawodową osób z niepełnosprawnościami, jak również działania, o których mowa w pkt 14.  

16.Turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27sierpnia1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie są traktowane jako 

instrument aktywnej integracji. Kwota przeznaczona na turnus rehabilitacyjny aktywizowanej 

osoby z niepełnosprawnością może być jednak uznana za wkład własny do projektu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Dla typu projektu 1:  

ymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych 

na poziomie projektu (projekty podmiotów publicznych);  

na poziomie projektu (projekty podmiotów niepublicznych).  
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Dla typu projektu 2 maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków 

kwalifikowalnych na poziome projektu (projekty podmiotów publicznych i niepublicznych).  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 

aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie  

11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz 

zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów 

aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel Tematyczny 9 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 9i – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans 

oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez 

poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno-zawodowej  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 

społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:  

a) Społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, 

zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i 

finansowanie:  

- zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,  

- poradnictwa*  

- wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i 

umiejętności społecznych,  
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- treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia 

społecznego,  

- usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, 

lidera klubu, streetworkera.  

b) Zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany 

zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane 

na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:  

- aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z 

wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby 

niepełnosprawnej,  

- poradnictwa*  

- wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji 

zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,  

- staży,  

- praktyk zawodowych,  

- uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy.  

c) Edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do 

potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie  

- zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia 

ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,  

- zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub 

zdobywania nowych kompetencji, umiejętności zawodowych (np. kursy i szkolenia 

zawodowe),  

- usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego);  

d) Zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych 

utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku 

pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:  

- programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

- finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia.  

 

Preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast. Interwencja obejmie 

także uzgodnione przedsięwzięcia, zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast 

CITTASLOW.  

*Usługi poradnictwa specjalistycznego stanowić będą jeden z elementów szerszego, 

kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników 

projektów w ramach aktywnej integracji.  

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty, z gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Olsztyna, działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji 

społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z 
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wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych).  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1.Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020.  

2.Realizacja wsparcia zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 z uwzględnieniem zasad 

określonych w wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Spis 

wytycznych znajduje się w części 5 pkt 2 SzOOP  

3.Przedsięwzięcia dotyczące aktywizacji zawodowej będą uwzględniały zasadę efektywności 

społeczno-zatrudnieniowej w zakresie uregulowanym w wytycznych ministra ds. rozwoju 

regionalnego.  

4.Projekty aktywnej integracji skierowane do osób, rodzin i środowisk zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywają się w oparciu o ścieżkę reintegracji, 

stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, 

potencjału, predyspozycji, potrzeb. W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej 

integracji, mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia 

indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i 

przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, o których mowa w rozdziale 3 pkt 23 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego… przy 

czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług.  

5.Instrumenty aktywizacji zawodowej w ramach projektów wdrażanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne są realizowane wyłącznie przez 

podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej. Realizacja tych usług 

możliwa jest:  

- w ramach projektów partnerskich,  

- na podstawie porozumienia z PUP,  

- w ramach zlecenia zadania publicznego  

- przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego.  

6.Projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki 

organizacyjne obejmują wsparciem osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy 

zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. Wsparcie dla ww. osób realizowane jest na podstawie Programu Aktywizacja i 

Integracja, o którym mowa w ww. ustawie.  

7.Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu 

podmiotów po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający 

okresowi realizacji projektu.  

8.Preferowane do objęcia wsparciem EFS w ramach projektów są osoby lub rodziny 

korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, 

które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.  



Regionalny Program Operacyjny dla woj. warmińsko-mazurskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów 

 

98 

9.OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem kontraktu socjalnego 10.Usługi 

aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin i środowisk zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia 

w ramach ścieżki reintegracji; Praca socjalna jest traktowana jako instrument aktywnej 

integracji o charakterze społecznym. Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie są 

wybierane do dofinansowania.  

11.Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami odbywa się poprzez:  

h, usługi trenera pracy lub 

innych usług umożliwiających uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia i nabywania nowych 

umiejętności społecznych i zawodowych, pozwalających uzyskać i utrzymać zatrudnienie, w 

szczególności w początkowym okresie zatrudnienia),  

ługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS,  

trenera pracy lub innych usług umożliwiających uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia i 

nabywania nowych umiejętności społecznych i zawodowych, pozwalających uzyskać i 

utrzymać zatrudnienie, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia).  

 

12.Ze środków EFS nie są tworzone nowe ZAZ.  

13.Wsparcie w ramach ZAZ odbywa się poprzez:  

 osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, z 

możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji; okres zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnościami w ZAZ po zakończeniu realizacji projektu jest co najmniej równy 

okresowi zatrudnienia w ramach projektu; okres może być krótszy, wyłącznie, o ile osoba z 

niepełnosprawnością podejmie w tym okresie zatrudnienie poza ZAZ,  

postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w 

ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości 

społecznej; Istnieje możliwość wsparcia dla osób zatrudnionych w ZAZ  

usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub 

utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia.  

 

14.W celu zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, istnieje możliwość 

realizacji działań wspierających pracodawców w tworzeniu miejsc pracy dla osób z 

niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

15.Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące zarówno aktywizację społeczno-

zawodowa osób z niepełnosprawnościami, jak również działania, o których mowa w pkt 14.  

16.Turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27sierpnia1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie są traktowane jako 

instrument aktywnej integracji. Kwota przeznaczona na turnus rehabilitacyjny aktywizowanej 

osoby z niepełnosprawnością może być jednak uznana za wkład własny do projektu.  
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Dla typu projektu 1:  

na poziomie projektu (projekty podmiotów publicznych);  

na poziomie projektu (projekty podmiotów niepublicznych).  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 

aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie  

11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji 

społecznej - projekt ZIT Ełk  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel Tematyczny 9 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją.  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 9i – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans 

oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez 

poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno-zawodowej  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez 

finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji 

społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty 
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działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie 

jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.  

Preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast.  

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty z gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku, 

działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji 

społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z 

wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych).  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1.Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020.  

2.Realizacja wsparcia zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 z uwzględnieniem zasad 

określonych w wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Spis 

wytycznych znajduje się w części 5 pkt 2 SzOOP  

3.Przedsięwzięcia dotyczące aktywizacji zawodowej będą uwzględniały zasadę efektywności 

społeczno-zatrudnieniowej w zakresie uregulowanym w wytycznych ministra ds. rozwoju 

regionalnego.  

4.Projekty aktywnej integracji skierowane do osób, rodzin i środowisk zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywają się w oparciu o ścieżkę reintegracji, 

stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, 

potencjału, predyspozycji, potrzeb.W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej 

integracji, mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia 

indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i 

przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, o których mowa w rozdziale 3 pkt 23 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego… przy 

czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług.  

5.Instrumenty aktywizacji zawodowej w ramach projektów wdrażanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne są realizowane wyłącznie przez 

podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej. Realizacja tych usług 

możliwa jest:  

- w ramach projektów partnerskich,  

- na podstawie porozumienia z PUP,  

- w ramach zlecenia zadania publicznego,  

- przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego.  

6.Projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki 

organizacyjne obejmują wsparciem osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy 

zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
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pracy. Wsparcie dla ww. osób realizowane jest na podstawie Programu Aktywizacja i 

Integracja, o którym mowa w ww. ustawie.  

7.Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu 

podmiotów po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający 

okresowi realizacji projektu.  

8.Preferowane do objęcia wsparciem EFS w ramach projektów są osoby lub rodziny 

korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, 

które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.  

9.OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem kontraktu socjalnego  

10.Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin i środowisk 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić pierwszego 

elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji; Praca socjalna jest traktowana jako 

instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym. Projekty obejmujące wyłącznie 

pracę socjalną nie są wybierane do dofinansowania  

11.Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami odbywa się poprzez:  

stenckich, usługi  

 

trenera pracy lub innych usług umożliwiających uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia i 

nabywania nowych umiejętności społecznych i zawodowych, pozwalających uzyskać i 

utrzymać zatrudnienie, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia),  

 

trenera pracy lub innych usług umożliwiających uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia i 

nabywania nowych umiejętności społecznych i zawodowych, pozwalających uzyskać i 

utrzymać zatrudnienie, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia).  

 

12.Ze środków EFS nie są tworzone nowe ZAZ.  

13.Wsparcie w ramach ZAZ odbywa się poprzez:  

nie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, z 

możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji; okres zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnościami w ZAZ po zakończeniu realizacji projektu jest co najmniej równy 

okresowi zatrudnienia w ramach projektu; okres może być krótszy, wyłącznie, o ile osoba z 

niepełnosprawnością podejmie w tym okresie zatrudnienie poza ZAZ,  

postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w 

ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości 

społecznej; Istnieje możliwość wsparcia dla osób zatrudnionych w ZAZ usługami 

asystenckimi oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie 

zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia.  

 

14.W celu zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, istnieje możliwość 

realizacji działań wspierających pracodawców w tworzeniu miejsc pracy dla osób z 

niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub doposażenie stanowiska 
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pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

15.Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące zarówno aktywizację społeczno-

zawodowa osób z niepełnosprawnościami, jak również działania, o których mowa w pkt 14.  

16.Turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27sierpnia1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie są traktowane jako 

instrument aktywnej integracji. Kwota przeznaczona na turnus rehabilitacyjny aktywizowanej 

osoby z niepełnosprawnością może być jednak uznana za wkład własny do projektu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków kwalifikowanych na 

poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących 

dochodu).  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 

świadczonych w interesie ogólnym  

11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel Tematyczny 9 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją.  

  

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 9iv – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 

ogólnym.  
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Cel/e szczegółowy/e  

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

 

1. Opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania (wraz z sanacją) wad 

rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.  

2. Opracowywanie i wdrożenie programów zapobiegania rozwojowi próchnicy w zakresie 

komplementarnym do interwencji krajowej.  

3. Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 

11/14 lat celem uzupełnianie interwencji krajowej).  

 

Preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast. Interwencja obejmie 

także uzgodnione przedsięwzięcia, zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast 

CITTASLOW.  

Preferencjami objęte zostaną projekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji:  

– Obszary o słabym dostępie do usług publicznych,  

OSI – Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej.  

 

Typ beneficjentów  

W odniesieniu do typu projektu 1, 2  

 

 

alnego,  

-profit posiadające doświadczenie w realizacji 

programów zdrowotnych,  

zdrowotnych.  

 

W odniesieniu do typu projektu 3  

podmioty lecznicze,  

 

 

-profit posiadające doświadczenie w realizacji 

programów zdrowotnych,  

zdrowotnych,  

 

Podmioty, których siedziba (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową adres prowadzenia działalności) jest położona na terenach gmin wchodzących w 

skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna mogą składać projekty pod warunkiem, 

iż projekt realizowany będzie, poza obszarem terytorium MOF Olsztyna.  
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Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1.Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020.  

2.W zakresie działań zdrowotnych przewidywane są mechanizmy koordynacyjne, 

zapobiegające powielaniu się wsparcia. Głównym instrumentem koordynacji działań w 

sektorze ochrony zdrowia, prowadzonych z funduszy UE, jest Komitet Sterujący ds. 

koordynacji działań ESIF w sektorze ochrony zdrowia. Warunkiem koniecznym 

podejmowania działań w sektorze ochrony zdrowia jest ich zgodność z planem działania na 

rzecz sektora ochrony zdrowia (Plan Działania), wdrażanego z wykorzystaniem funduszy 

unijnych na szczeblu krajowym i regionalnym, po zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący  

3.Zgodnie z założeniami Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 interwencja 

obejmie poszerzanie dostępu do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej w części 

profilaktyki zdrowotnej ukierunkowanej na dzieci.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących 

dochodu).  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, 

w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym  

11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel Tematyczny 9 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją.  
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Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 9iv – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 

ogólnym.  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 

11/14 lat celem uzupełnianie interwencji krajowej).  

Preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast. Interwencja obejmie 

także uzgodnione przedsięwzięcia, zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast 

CITTASLOW.  

 

Typ beneficjentów  

Podmioty, których siedziba jest położona wyłącznie na terenie gmin wchodzących w skład 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna:  

 

 

ostek samorządu terytorialnego,  

-profit posiadające doświadczenie w realizacji 

programów zdrowotnych,  

zdrowotnych.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1.Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020.  

2.W zakresie działań zdrowotnych przewidywane są mechanizmy koordynacyjne, 

zapobiegające powielaniu się wsparcia. Głównym instrumentem koordynacji działań w 

sektorze ochrony zdrowia, prowadzonych z funduszy UE, jest Komitet Sterujący ds. 

koordynacji działań ESIF w sektorze ochrony zdrowia. Warunkiem koniecznym 

podejmowania działań w sektorze ochrony zdrowia jest ich zgodność z planem działania na 

rzecz sektora ochrony zdrowia (Plan Działania), wdrażanego z wykorzystaniem funduszy 

unijnych na szczeblu krajowym i regionalnym, po zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący  

3.Zgodnie z założeniami Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 interwencja 

obejmie poszerzanie dostępu do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej w części 

profilaktyki zdrowotnej ukierunkowanej na dziec  

 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. warmińsko-mazurskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów 

 

106 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków kwalifikowanych na 

poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących 

dochodu) .  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  
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PRIORYTETY DOSTĘPNE DLA PODMIOTÓW INNE NIŻ 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek 

naukowych  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 1a. udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie 

zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie 

ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Celem poddziałania jest zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. 

Rezultatem interwencji będzie zwiększenie nakładów na działalność badawczo-rozwojową w 

województwie warmińsko-mazurskim oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a 

ośrodkami badawczymi  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych w obszarach 

zidentyfikowanych jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na:  

1) budowie, rozbudowie i/lub adaptacji obiektów pod infrastrukturę B+R  

2) zakupie i/lub modernizacji infrastruktury badawczej zgodnej z definicją określoną w art. 2 

pkt 91 rozporządzenia 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, w 

tym również wartości niematerialne i prawne.  

Uzupełniająco wspierane będą działania animujące współpracę podmiotów sektora naukowo-

badawczego z sektorem prywatnym w celu zwiększenia przychodów z sektora prywatnego 

(jako komponent projektów inwestycyjnych, wydatki na tę część nie wyższe niż 3 mln zł w 

ramach danego projektu).  

W ramach Działania wspierane będą projekty inwestycyjne obejmujące tworzenie 

nowoczesnej publicznej infrastruktury badawczej powiązanej z regionalnymi inteligentnymi 

specjalizacjami i odpowiadającej potrzebom gospodarki. Dopuszczalne jest tworzenie i/ lub 

modernizacja istniejącej infrastruktury.  

 

Typ beneficjentów  

 uczelnie  

 jednostki naukowe  
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Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020.  

Wspierane będą wyłącznie inwestycje objęte Kontraktem Terytorialnym dla Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego i uwzględniające jedynie infrastrukturę B+R strategiczną dla 

regionu z punktu widzenia rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji. Dla 

zapewnienia powyższego oraz w celu uniknięcia powielania dotychczasowych inwestycji 

ujęcie projektów w KT poprzedzone jest uzgodnieniami z ministrem właściwym ds. nauki i 

szkolnictwa wyższego i ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego.  

IZ RPO WiM zobowiąże beneficjentów w umowach o dofinansowanie do monitorowania 

wskaźnika rezultatu dotyczącego przyrostu przychodów z tytułu współpracy z 

przedsiębiorcami. Stwierdzone nieosiągnięcie założonego poziomu wskaźnika na koniec 

okresu trwałości projektu będzie podstawą do proporcjonalnego zmniejszenia 

dofinansowania. Informacje uzyskiwane w wyniku monitorowania projektów w ww. zakresie 

będą uwzględniane w sprawozdaniach z wdrażania Programu.  

Zakłada się, że projekty winny wykazywać możliwie wysoki stopień współfinansowania ze 

źródeł prywatnych. Nowe przedsięwzięcia będą wspierane jedynie, wtedy gdy dopełnią 

istniejące zasoby, w tym powstałe w perspektywie finansowej EU 2007-2013.  

Do wniosku o dofinansowanie Beneficjent zobligowany będzie dołączyć opis prac B+R 

(agenda badawcza), których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura oraz ich 

zastosowania w gospodarce, ponieważ zakłada się, że powstała infrastruktura B+R będzie 

dostępna dla podmiotów/osób spoza jednostki otrzymującej wsparcie. Dla zapewnienia efektu 

dyfuzji wyników badań do gospodarki niezbędne będzie również przedłożenie studium 

wykonalności zawierającego założenia dotyczące wykorzystania powstałej infrastruktury (w 

tym komercjalizacji badań). Finansowanie infrastruktury TIK w jednostkach naukowych 

możliwe będzie tylko wówczas, gdy jest ona niezbędna do realizacji projektu badawczo-

rozwojowego.  

Wydatki związane z utrzymaniem powstałej w ramach projektu infrastruktury oraz koszty 

osobowe nie będą kwalifikowalne do dofinansowania.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85 % wydatków 

kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą 

publiczną i nie generujących dochodu)  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Do uzupełnienia w terminie późniejszym  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Do uzupełnienia w terminie późniejszym  
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Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

1.2 Innowacyjne firmy  

1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 1b „Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, 

rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-

rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w 

zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, 

ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania 

popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie 

badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej 

walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w 

szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz 

rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu”  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Celem poddziałania jest wzrost innowacyjności firm w obszarach inteligentnych specjalizacji 

dzięki działalności badawczo-rozwojowej  

Rezultatem interwencji będzie zwiększenie odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych 

funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim dzięki ich działalności badawczo-

rozwojowej, liczby podmiotów gospodarczych współpracujących z ośrodkami badawczymi a 

tym samym poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających publiczne wsparcie dla 

przedsiębiorstw.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Projekty wspierane w Poddziałaniu przyczyniają się do profesjonalizacji usług związanych z 

badaniami naukowymi i rozwojem technologicznym świadczonych przez ośrodki innowacji 

na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji, w tym również poprzez inwestycje w 

infrastrukturę ośrodków innowacji w przypadku rozszerzenia oferty o nowe usługi.  

Wsparcie skierowane jest na:  

Przygotowanie, rozwój, dostosowanie oferty usług ośrodka innowacji do potrzeb odbiorców 

na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (w tym 
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uzupełniająco jako element projektu przygotowanie personelu do świadczenia nowych/ 

zmodyfikowanych usług oraz działania promocyjne na rzecz ich upowszechnienia)  

Inwestycje w infrastrukturę (laboratoria, sprzęt, urządzenia itp.) na potrzeby świadczenia 

nowych/zmodyfikowanych usług skierowanych na rozwój inteligentnych specjalizacji, w tym 

również na potrzeby tworzenia przestrzeni do funkcjonowania firm technologicznych (o ile 

stwierdzono zapotrzebowanie, które nie może zostać zaspokojone z użyciem aktualnych 

zasobów beneficjenta).  

 

Priorytetowo w tym Poddziałaniu traktowane są projekty ośrodków innowacji, które uzyskały 

wsparcie ze środków funduszy strukturalnych w latach 2007-2013.  

Preferencje uzyskają projekty o największym udziale wkładu prywatnego  

 

059 - infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji (prywatna, w tym parki nauki)  

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla 

EFS, koniecznych do zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej 

bezpośrednio z EFRR  

 

Typ beneficjentów  

Ośrodki innowacji (w tym parki naukowe, przemysłowe i technologiczne)  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020.  

Warunkiem uzyskania wsparcia na świadczenie specjalistycznych usług jest 

udokumentowanie zapotrzebowania na te usługi ze strony konkretnych przedsiębiorców. 

Oferta usług ośrodków innowacji musi uwzględniać dostępne standardy świadczenia usług 

wypracowane na poziomie krajowym (o ile dla danej usług standardy takie zostały 

wypracowane);  

O wsparcie mogą ubiegać się instytucje posiadające strategię biznesową wykazującą rożne 

źródła dochodów oraz potwierdzającą zdolność do prowadzenia działalności w warunkach 

rynkowych w oparciu o otwartą konkurencję, bądź opisującą sposób, w jaki dążyć będzie do 

uzyskania tej zdolności. Strategia biznesowa zawiera roczny plan działań wraz z listą 

planowanych do realizacji przedsięwzięć.  

Aby możliwe było przedsięwzięcie infrastrukturalne ośrodków innowacji niezbędne jest 

przedłożenie strategii/planu wykorzystania nowopowstałej infrastruktury oraz 

współfinansowanie jej ze źródeł prywatnych. Ponadto przedsięwzięcia nie będą powielały 

dostępnej infrastruktury instytucji o podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub 

sąsiadującym regionie, chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  



Regionalny Program Operacyjny dla woj. warmińsko-mazurskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów 

 

111 

Maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie 

projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących 

dochodu).  

 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Min. 500 000,00  

Maks. Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Min. 500 000,00  

Maks. 10 000 000,00  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)  

1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do 

EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 3a. „Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez 

ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu 

nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości”.  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Lepsze warunki do rozwoju MŚP  

Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie zwiększony poziom 

kreacji przedsiębiorstw oraz inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Pomoc uzyskają wyspecjalizowane podmioty nie działające dla zysku (funkcjonujące nie 

krócej niż 2 lata na rynku) na rzecz rozwoju i pomocy przedsiębiorcom z województwa 

warmińsko-mazurskiego, dysponujące profesjonalną, dobrze przygotowaną kadrą trenerów 

biznesu, własnym zapleczem biurowym/badawczym oraz posiadające udokumentowane 
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pozytywne doświadczenie w inkubowaniu firm. Inkubacja wspierana w ramach niniejszego 

poddziałania opierać się będzie na wspieraniu poprzez wyspecjalizowane podmioty firm w 

początkowej fazie rozwoju tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata poprzez 

wystandaryzowane usługi niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym m.in. 

udostępnienie powierzchni biurowej z niezbędnym wyposażeniem oraz bieżącym 

utrzymaniem (w tym niezbędne media), usługi prawne, księgowe, promocyjne, ICT, 

mentoring, szkolenia, uzasadnione z pkt. widzenia potrzeb i rozwoju wspieranego 

przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw). Przyjęte standardy świadczenia usługi powinny być 

zgodne ze standardami, akredytacjami krajowymi lub międzynarodowymi, np. z Certyfikatem 

ISO zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2009 lub innym równoważnym, czy standardami 

opracowanymi dla inkubatorów przedsiębiorczości przez stowarzyszenie Organizatorów 

Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Wsparcie zostanie przeznaczone na świadczenie 

ww. usług oraz dostosowanie ich do potrzeb przedsiębiorców w celu podnoszenia standardu a 

także utrzymania podmiotów na rynku, podnoszenia ich konkurencyjności i rozwoju.  

Wsparciem objęte zostaną również inwestycje zmierzające do dostosowania istniejącej 

infrastruktury (pomieszczeń, obiektów) do specyficznych potrzeb przedsiębiorców – 

niewielkie, niezbędne i właściwie uzasadnione zmiany w infrastrukturze technicznej 

(potocznie zwanej „mediami”) , zlokalizowanej w budynku i budowlanej obiektów, które 

będą mogły być stosunkowo łatwo adaptowalne do potrzeb kolejnych użytkowników lub 

usunięte.  

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa 

warmińsko-mazurskiego.  

 

072 – infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty)  

 

Typ beneficjentów  

Instytucje otoczenia biznesu  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020.  

W ramach niniejszego Poddziałania nie będzie możliwa budowa nowych obiektów, a 

inwestycje w dostosowanie istniejącej winno zostać poparte analizą indywidualnych, 

specyficznych potrzeb inkubowanych podmiotów.  

Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie uwzględnienie w regulaminie świadczenia 

usług inkubowania jako odbiorców usług inkubowania wyłącznie przedsiębiorstwa w 

początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata  

Przewidywane preferencje w dostępie do usług inkubowania dla:  

przedsiębiorstw, które powstały dzięki wsparciu ze środków innych działań/ poddziałań RPO 

WiM 2014-2020, bądź innych programów operacyjnych na lata 2014-2020.  

przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych 

specjalizacji  
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Przedsiębiorstwo prowadzące działalność zarówno jako osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą jak też spółka prawa handlowego może skorzystać z usług 

inkubatora dofinansowanych w ramach niniejszego poddziałania tylko 1 raz.  

Nie może skorzystać z usług inkubatora dofinansowanych w ramach niniejszego poddziałania 

spółka, w której wspólnikiem lub partnerem lub właścicielem udziałów lub właścicielem akcji 

jest osoba, która korzystała już z ww. usług jako osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą.  

Nie może skorzystać z usług inkubatora dofinansowanych w ramach niniejszego poddziałania 

przedsiębiorstwo, do którego zostało wniesione aportem inne przedsiębiorstwo, które już 

korzystało z ww. usług  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie 

projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących 

dochodu).  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Min. 500 000,00  

Max. Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Min. 500 000,00  

Max. 5 000 000,00  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)  

1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do 

EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 3a. „Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez 

ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu 

nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości”.  
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Cel/e szczegółowy/e  

Celem Poddziałania są lepsze warunki do rozwoju MŚP  

Rezultatem interwencji będzie zwiększony poziom kreacji przedsiębiorstw oraz inwestycji 

prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Schemat A) wsparcie doradcze i szkoleniowe podmiotów wspierających przedsiębiorczość, 

w tym zarządzających parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi, inkubatorami 

przedsiębiorczości, ośrodków innowacji (w oparciu o zidentyfikowane potrzeby instytucji); 

wsparcie może dotyczyć także wdrożenia TIK w celu podniesienia jakości usług  

Schemat B) przygotowanie i świadczenie pakietowych usług służących podniesieniu 

innowacyjności firm (w ramach tego typu przedsięwzięć również promocja rozwoju 

technologicznego innowacyjności), w tym inwestycje w infrastrukturę, wyłącznie w celu 

świadczenia nowych usług; (profesjonalizacja usług)  

Preferencje uzyskają projekty:  

z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego  

o największym udziale wkładu prywatnego.  

 

Typ beneficjentów  

Instytucje otoczenia biznesu  

 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeżeli dotyczy)  

-przedsiębiorcy  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020.  

Warunkiem uzyskania wsparcia przez instytucję otoczenia biznesu będzie ukierunkowanie jej 

na świadczenie specjalistycznych usług w oparciu o udokumentowane zapotrzebowanie 

konkretnych przedsiębiorców, z uwzględnieniem dostępnych standardów świadczenia usług 

wypracowanych na poziomie krajowym (w tym zasad odnoszących się do poziomu 

współfinansowania usług IOB przez przedsiębiorców);  

Przedsięwzięcia infrastrukturalne IOB wspierane będą w bardzo ograniczonym zakresie i przy 

spełnieniu ponadto następujących warunków:  

działalność IOB przyczynia się do rozwoju zdefiniowanych w regionie inteligentnych 

specjalizacji,  

IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do sfinansowania 

w ramach przedsięwzięcia,  

przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych  

przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu zlokalizowanej 

w danym lub sąsiadującym regionie, chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany,  
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IOB posiada strategię biznesową wykazującą rożne źródła dochodów oraz potwierdzającą 

zdolność do prowadzenia działalności w warunkach rynkowych w oparciu o otwartą 

konkurencję, bądź opisującą sposób, w jaki dążyć będzie do uzyskania tej zdolności. Strategia 

biznesowa zawiera roczny plan działań wraz z listą planowanych do realizacji przedsięwzięć.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie 

projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących 

dochodu).  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Schemat A  

Min. 50 000,00  

Max. Nie dotyczy  

Schemat B  

Min. 500 000,00  

Max. Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Schemat A  

Min. 50 000,00  

Max. 500 000,00  

Schemat B  

Min. 500 000,00  

Max. 6 000 000,00  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka 

jakość e-usług publicznych 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 2 - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (TIK) 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  
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Priorytet inwestycyjny 2c - Wzmocnienie zastosowania TIK dla e-administracji, e-uczenia 

się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnianie 

w sieci informacji sektora publicznego. 

Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno komunikacyjnych w 

celu: 

· poprawy jakości i dostępności oraz zwiększenia bezpieczeństwa zasobów sektora 

publicznego; 

· usprawnienia funkcjonowania administracji, wzmocnienia stopnia cyfryzacji instytucji 

publicznych, rozwoju usług publicznych w zakresie tworzenia nowych oraz 

podniesienia poziomu zaawansowania istniejących e-usług. 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój i promocję e-usług 

publicznych (w relacjach A2A, A2B i A2C) bazujących na informacji sektora publicznego. 

Przedsięwzięcia powinny polegać m. in. na: 

- pozyskaniu, 

- uzupełnieniu, 

- usystematyzowaniu, 

- digitalizowaniu, 

zasobów informacji publicznej (w tym: treści, obrazów, obiektów, materiałów 

audiowizualnych oraz innych danych wymagających zachowania, zabezpieczenia, 

odpowiedniego przechowywania) oraz zarządzaniu nią za pomocą narządzi TIK w celu 

zwiększenia dostępności, poprawy jakości, umożliwiania przetwarzania i ponownego 

wykorzystywania tych zasobów oraz podniesienia efektywności oraz zmniejszenia kosztów 

działania instytucji realizujących zadania publiczne. 

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). 
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W ramach realizacji każdego z ww. typów projektów musi powstać usługa online o co 

najmniej 3 poziomie dojrzałości. 

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

projektów wskazanych powyżej w ramach cross-financingu). 

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 4 - 

transakcja i 5 - personalizacja), 

- wykorzystujące dostępną infrastrukturę teleinformatyczną na potrzeby realizacji projektu. 

 

Typ beneficjentów  

· jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

· jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 

· organizacje pozarządowe 

· instytucje kultury, rynku pracy 

· jednostki naukowe 

· uczelnie 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Ponadto wszystkie projekty powinny być zgodne z poniższymi zasadami: 

· Zgodnie z założeniami Programu w ramach realizacji każdego projektu musi powstać usługa 

on-line o co najmniej 3 poziomie dojrzałości – dwustronna interakcja (wzajemna interakcja 

instytucja – obywatel – A2C/przedsiębiorca – A2B/inna instytucja – A2A). Usługi on-line o 

poziomie dojrzałości 1 i 2 powstałe w ramach projektu należy traktować jako element 

uzupełniający projektu. 

· Warunkiem wsparcia będzie zapewnienie interoperacyjności pomiędzy istniejącymi i 

planowanymi e-usługami w skali całego regionu i zachowanie ich kompatybilności z 

systemami na poziomie krajowym, w tym projektami planowanymi w ramach PO 

Polska Cyfrowa. Projekty muszą realizować zalecenia wynikające z konieczności 

zapewnienia interoperacyjności, zawartych w Europejskiej Strategii 

Interoperacyjności (EIS), Europejskich Ramach Interoperacyjności (EIF) oraz 

Krajowych Ramach Interoperacyjności. 

· Projekty realizowane w ramach Osi powinny stosować standardy interoperacyjności 

oraz dostępności danych, opatrywanie informacji sektora publicznego metadanymi, 

umożliwiać maszynowy odczyt i automatycznego pobierania, zapewniać dostępność 

interfejsów programistycznych (API). 

· Projekty powinny realizować założenia Programu Zintegrowanej Informatyzacji 

Państwa, tj.: integracji usług, integracji danych, zintegrowanego dostępu do danych 

publicznych oraz zintegrowanej informacji zarządczej. 

· W przypadku projektów związanych z udostępnieniem zasobów cyfrowych należy 

zapewnić otwarty dostęp do tych zasobów zgodnie z 

· zasadami wskazanymi w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.). Niezbędna jest koordynacja 

przedsięwzięć eliminująca wielokrotne digitalizowanie tych samych zasobów. 

· Wszystkie działania, w szczególności projekty związane z elektroniczną publikacją 

informacji (e-usługi, strony internetowe) powinny zakładać stosowanie standardów w 
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tworzeniu stron internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności. Przedsięwzięcia muszą uwzględniać zapewnienie dostępności 

informacji dla osób niepełnosprawnych (konieczność dostosowania infrastruktury do 

potrzeb osób niepełnosprawnych – standard WCAG 2.0). 

· W ramach projektów możliwe jest wdrażanie systemów usprawniających organizację 

wewnętrzną jednostki (back-office) wyłącznie w połączeniu z wdrażaniem i 

udostępnieniem usług on-line dedykowanych na zewnątrz (front-office), tj. do 

obywateli – A2C, przedsiębiorców – A2B, innych instytucji – A2A. 

· Zakup sprzętu i wyposażenie jest możliwy jedynie w przypadku, gdy warunkuje to 

realizację celów Osi, tj. jest on niezbędny do budowy/rozbudowy systemów 

świadczących e-usługi/zwiększenia dostępności zasobów publicznych. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu).  

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

3.2 E-zdrowie 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 2 - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (TIK) 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 2c - Wzmocnienie zastosowania TIK dla e-administracji, e-uczenia 

się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno komunikacyjnych w 

podmiotach świadczących publiczne usługi zdrowotne 
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Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia w szczególności ukierunkowane na rozwój e-usług 

publicznych na rzecz opieki zdrowotnej oraz aktywnego i zdrowego starzenia się. 

Typy projektów: 

1. Tworzenie e-usług placówek ochrony zdrowia: tworzenie narzędzi i usług z 

wykorzystaniem TIK, poprawiających zapobieganie chorobom, ich diagnozowanie i leczenie, 

a także wymianę informacji i danych między pacjentami i placówkami opieki zdrowotnej, 

personelem medycznym oraz systemami informacji medycznej, a także zaspakajających 

wymagania władzy ustawodawczej i legislacyjnej w zakresie informacji w systemie ochrony 

zdrowia. 

2. Cyfryzacja dokumentacji medycznej placówek ochrony zdrowia: projekty mające na celu 

uruchomienie w podmiotach leczniczych świadczących usługi w publicznym systemie 

ochrony zdrowia prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w sposób spełniający 

wymagania ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t. j. 

Dz. U. 2015 poz. 636). 

3. Wprowadzanie systemów udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach i rejestrów 

medycznych: projekty umożliwiające przekazywanie przez świadczeniodawców informacji o 

udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, dostęp 

usługobiorców do tych informacji, wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych 

zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej niezbędnych do zapewnienia ciągłości 

leczenia oraz dokumentów elektronicznych w celu prowadzenia diagnostyki, leczenia oraz 

zaopatrzenia pacjentów w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Wprowadzane rozwiązania 

technologiczne muszą zapewniać udostępnianie i wymianę danych za pośrednictwem 

Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o 

Zdarzeniach Medycznych – P1, jak również dwustronną komunikację z Platformą 

Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych – P2. 

W ramach realizacji każdego z ww. typów projektów musi powstać usługa online o co 

najmniej 3 poziomie dojrzałości. 

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

projektów wskazanych powyżej w ramach cross-financingu). 

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 4 - 

transakcja i 5 - personalizacja), 

- wykorzystujące dostępną infrastrukturę teleinformatyczną na potrzeby realizacji projektu. 

 

Typ beneficjentów  

podmioty lecznicze, o których mowa w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618), działające w publicznym systemie ochrony zdrowia; 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Ponadto wszystkie projekty powinny być zgodne z poniższymi zasadami: 

· Zgodnie z założeniami Programu w ramach realizacji każdego projektu musi powstać 

usługa on-line o co najmniej 3 poziomie dojrzałości – dwustronna interakcja 

(wzajemna interakcja instytucja – obywatel – A2C/przedsiębiorca – A2B/inna 
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instytucja – A2A). Usługi on-line o poziomie dojrzałości 1 i 2 powstałe w ramach 

projektu należy traktować jako element uzupełniający projektu. 

· Projekty polegające na dostosowaniu systemów informatycznych świadczeniodawców 

do wymiany z Systemami Informacji Medycznej będą weryfikowane pod kątem 

komplementarności oraz niedublowania funkcjonalności przewidzianych w krajowych 

platformach. Wprowadzane rozwiązania technologiczne powinny zapewniać 

udostępnianie i wymianę danych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy 

Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach 

Medycznych – P1, jak również dwustronną komunikację z Platformą Udostępniania 

On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych – P2.Usługi wdrożone 

w ramach Projektów nie mogą dublować funkcjonalności Platform P1 oraz P2. 

· Warunkiem wsparcia będzie zapewnienie interoperacyjności pomiędzy istniejącymi i 

planowanymi e-usługami w skali całego regionu i zachowanie ich kompatybilności z 

systemami na poziomie krajowym, w tym projektami planowanymi w ramach PO 

Polska Cyfrowa. Projekty muszą realizować zalecenia wynikające z konieczności 

zapewnienia interoperacyjności, zawartych w Europejskiej Strategii 

Interoperacyjności (EIS), Europejskich Ramach Interoperacyjności (EIF) oraz 

Krajowych Ramach Interoperacyjności. 

· Projekty realizowane w ramach Osi powinny stosować standardy interoperacyjności 

oraz dostępności danych, opatrywanie informacji sektora publicznego metadanymi, 

umożliwiać maszynowy odczyt i automatycznego pobierania, zapewniać dostępność 

interfejsów programistycznych (API). 

· Projekty powinny realizować założenia Programu Zintegrowanej Informatyzacji 

Państwa, tj. : integracji usług, integracji danych, zintegrowanego dostępu do danych 

publicznych oraz zintegrowanej informacji zarządczej. 

· W przypadku projektów związanych z udostępnieniem zasobów cyfrowych należy 

zapewnić otwarty dostęp do tych zasobów zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 

782 ze zm.). Niezbędna jest koordynacja przedsięwzięć eliminująca wielokrotne 

digitalizowanie tych samych zasobów. 

· Wszystkie działania, w szczególności projekty związane z elektroniczną publikacją 

informacji (e-usługi, strony internetowe) powinny zakładać stosowanie standardów w 

tworzeniu stron internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności. Przedsięwzięcia muszą uwzględniać zapewnienie dostępności 

informacji dla osób niepełnosprawnych (konieczność dostosowania infrastruktury do 

potrzeb osób niepełnosprawnych – standard WCAG 2.0). 

· W ramach projektów możliwe jest wdrażanie systemów usprawniających organizację 

wewnętrzną jednostki (back-office) wyłącznie w połączeniu z wdrażaniem i 

udostępnieniem usług on-line dedykowanych na zewnątrz (frontoffice), tj. do 

obywateli – A2C, przedsiębiorców – A2B, innych instytucji – A2A). 

· Zakup sprzętu i wyposażenie jest możliwy jedynie w przypadku, gdy warunkuje to 

realizację celów Osi, tj. jest on niezbędny do budowy/rozbudowy systemów 

świadczących e-usługi/zwiększenia dostępności zasobów publicznych. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu).  
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Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 4 – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 4c – Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego 

zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 

publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej. 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej kompleksowej 

modernizacji energetycznej budynków (definicja w słowniku terminologicznym) użyteczności 

publicznej wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania 

odnawialnych źródeł energii. 

Warunkiem poprzedzającym realizacje 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. 

Wsparcie będzie skierowane m.in. na: 

1. Głęboką kompleksową modernizację budynków w tym: 

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

energooszczędne; 
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b) przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego 

lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i 

klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących, w tym również OZE; 

2. instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK 

(wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej); 

3. 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. polegające na wymianie źródeł ciepła wykorzystujących OZE; 

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). 

 

Typ beneficjentów  

 

 

adające osobowość prawną; 

 

obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego); 

 systemie 

ochrony zdrowia), dla których podmiotem założycielskim jest/są jst; 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Ponadto: 

1. Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania 

charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 roku minimalnym poziomem 

efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń (Dyrektywa 2009/125/WE) ; 

2. Wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci dystrybucyjnej 

oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej; 

3. Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z standardami unijnymi i przepisami w zakresie 

ochrony środowiska; 

4. Dofinansowanie otrzymają projekty polegające na głębokiej kompleksowej modernizacji 

energetycznej budynków, w wyniku której oszczędność energii wyniesie min. 25%;7 

5. W przypadku wymiany źródeł ciepła wsparte projekty muszą skutkować znaczną redukcją 

CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany 

spalanego paliwa); 

6. Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększający efektywność energetyczną w 

danym budynku dokonywana będzie na podstawie przeprowadzonych audytów 

energetycznych, ; 
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7. Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz przeciwdziałać ubóstwu 

energetycznemu.; 

8. W odniesieniu do obiektów infrastruktury ochrony zdrowia wsparcie może być skierowane 

wyłącznie na budynki, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb 

zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia. 

9. W przypadku budynków, w których zlokalizowana jest placówka podstawowej opieki 

zdrowotnej (POZ) lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), do czasu upublicznienia 

przez Ministerstwo Zdrowia map potrzeb zdrowotnych wsparcie może być udzielane na 

zasadzie analogicznej do derogacji obowiązującej dla POZ i AOS w ramach Priorytetu 

Inwestycyjnego 9a (zgodnie z Policy paper). Po upublicznieniu map potrzeb warunkiem 

wsparcia projektów dotyczących budynków, w których zlokalizowany jest POZ lub AOS, jest 

zasadność funkcjonowania obiektu w publicznym systemie ochrony zdrowia wynikająca z 

tych map. W odniesieniu do placówek ochrony zdrowia (POZ oraz AOS) zlokalizowanych w 

budynkach użyteczności publicznej pozostających własnością gminy należy przyjąć, że 

dopuszczalność realizacji wsparcia z zakresu termomodernizacji będzie oceniana w 

kontekście realizacji celu publicznego i zgodnie z właściwością beneficjenta (to jest podmiotu 

pozostającego właścicielem budynku użyteczności publicznej), a zatem poza wskazanym 

powyżej kontekstem map potrzeb zdrowotnych.. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu). 

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie. 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie. 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy 

 

 

 

4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 4 – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach 
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Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 4c – Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego 

zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 

publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Zwiększona efektywność energetyczna budynków mieszkalnych 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej kompleksowej 

modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (definicja w słowniku 

terminologicznym) wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością 

zastosowania odnawialnych źródeł energii. 

Warunkiem poprzedzającym realizacje 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 OZE9; 

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). 

 

Typ beneficjentów  

 

eszkaniowe 
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Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Ponadto: 

1. W przypadku wymiany źródeł ciepła wsparcie powinno być uwarunkowane wykonaniem 

inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na 

energię w budynkach, w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń; 

2. Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania 

charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 roku minimalnym poziomem 

efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń (Dyrektywa 2009/125/WE); 

3. Wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci dystrybucyjnej 

oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej; 

4. Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z standardami unijnymi i przepisami w zakresie 

ochrony środowiska; 

5. Dofinansowanie otrzymają projekty polegające na głębokiej kompleksowej modernizacji 

energetycznej budynków, w wyniku której oszczędność energii wyniesie min. 25%;10 

7. W przypadku wymiany źródeł ciepła wsparte projekty muszą skutkować znaczną redukcją 

CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany 

spalanego paliwa);Projekty obowiązkowo będą obejmowały instalację liczników do pomiaru 

indywidualnego zużycia energii cieplnej w budynkach wielomieszkaniowych obsługiwanych 

przez systemy ciepłownicze lub wspólne systemy centralnego ogrzewania, łącznie z 

wprowadzeniem środków umożliwiających odbiorcom końcowym kontrolowanie zużycia 

ciepła w takich budynkach, tam gdzie nie zostało to jeszcze wykonane, jest technicznie 

możliwe oraz uzasadnione kosztowo; 

8. Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększający efektywność energetyczną w 

danym budynku dokonywana będzie na podstawie przeprowadzonych audytów 

energetycznych. 

9. Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz przeciwdziałać ubóstwu 

energetycznemu. 

10. 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. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu). 

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie. 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  
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Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy 

 

 

 

4.4 Zrównoważony transport miejski 

4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 4 – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 4e – Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich terytoriów, 

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu. 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców w miejskim obszarze funkcjonalnym 

Olsztyna 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Budowa/przebudowa dróg dla rowerów, traktów pieszych, elementy BRD, w tym np. 

energooszczędne oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych, wysepki, azyle dla pieszych oraz 

infrastruktura rowerowa, np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy 

rowerów), (jako element Strategii ZIT) 

 

Typ beneficjentów  

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z 

innymi podmiotami, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w mieście 

wojewódzkim, jego obszarze funkcjonalnym lub/i na obszarze realizacji ZIT miasta 

wojewódzkiego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Ponadto: 

1. Współfinansowane inwestycje będą komplementarne z inwestycjami realizowanymi we 

właściwych krajowych programach operacyjnych. W przypadku miast wojewódzkich i 

obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie instrumentem koordynacji jest Strategia ZIT; 

2. Projekty powinny przyczyniać się do zmniejszenia CO2 i innych zanieczyszczeń 

uciążliwych dla środowiska i mieszkańców aglomeracji; 

3. Projekty powinny wpisywać się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty 

spełniające ich wymogi. 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie. 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy 

 

 

 

4.4 Zrównoważony transport miejski 

4.4.2 Mobilny MOF (ZIT Olsztyna) 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 4 – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 4e – Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich terytoriów, 

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców w miejskim obszarze funkcjonalnym 

Olsztyna 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Budowa, przebudowa dróg w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna związanych ze 

zrównoważoną mobilnością miejską (jako element Strategii ZIT) wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą m.in: 

 niezbędne 

urządzenia drogowe; 

udowa, przebudowa lub remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: 

sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń; 

 

u budowy, przebudowy lub 

remontu drogi, jako część projektu); 
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infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy 

zwierząt; 

nt ciągów, ścieżek rowerowych (jako część projektu); 

 

 wyposażenia 

dotyczące wkomponowania ww. rodzaju projektów w krajobraz; 

, przebudowa lub remont infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony 

środowiska (itp. urządzenia odwadniające w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, 

przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych); 

rzebudowa kanalizacji teletechnicznej; 

 

Preferencje otrzymają projekty z zakresu integracji różnych form transportu zbiorowego 

funkcjonujących na terenach miejskich i pozamiejskich. 

 

Typ beneficjentów  

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z 

innymi podmiotami, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w mieście 

wojewódzkim, jego obszarze funkcjonalnym lub/i na obszarze realizacji ZIT miasta 

wojewódzkiego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Ponadto: 

1. Współfinansowane inwestycje będą komplementarne z inwestycjami realizowanymi we 

właściwych krajowych programach operacyjnych. W przypadku miast wojewódzkich i 

obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie instrumentem koordynacji jest Strategia ZIT; 

2. projekty dotyczące wyłącznie dróg uzyskają dofinansowanie jedynie gdy będą stanowiły 

niezbędny i uzupełniający element projektu (rozumianego jako pakiet inwestycji wskazanej w 

Strategii ZIT, które wykazują zintegrowanie różnych form transportu zbiorowego) w zakresie 

systemu zrównoważonej mobilności miejskiej;. 

3. projekty powinny przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń 

uciążliwych dla środowiska i mieszkańców aglomeracji oraz zwiększać efektywność 

energetyczną systemu transportowego; 

4. Projekty powinny wpisywać się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty 

spełniające ich wymogi. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie 

projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących 

dochodu). 

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. warmińsko-mazurskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów 

 

129 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy 

 

 

 

4.4 Zrównoważony transport miejski 

4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym 

Elbląga – ZIT bis 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 4 – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 4e – Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich terytoriów, 

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu. 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców w miejskim obszarze funkcjonalnym 

Elbląga 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Budowa, przebudowa dróg w obszarze funkcjonalnym Elbląga związanych ze zrównoważoną 

mobilnością miejską (jako element Strategii ZIT bis), w tym m.in.: 

 niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami technicznymi; 

ementów funkcjonalnych i wyposażenia drogi tj.: 

zjazdy, zatoki autobusowe, obiekty inżynierskie, miejsca postojowe i inne niezbędne 

urządzenia drogowe; 

 w tym m. in. 

: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych, oznakowania, ogrodzeń, 

 

 

remontu drogi, jako część projektu); 

rzejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace 

infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy 

zwierząt; 

-rowerowych, ścieżek i dróg rowerowych 

(jako część projektu) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami 

technicznymi; 
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 ochrony 

środowiska (itp. urządzenia odwadniające w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, 

przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych); 

 

 

Preferencje otrzymają projekty z zakresu integracji różnych form transportu zbiorowego 

funkcjonujących na terenach miejskich i podmiejskich. 

 

Typ beneficjentów  

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z 

innymi podmiotami, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w mieście 

realizacji strategii ZIT bis, jego obszarze funkcjonalnym lub/i na obszarze realizacji ZIT bis 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Ponadto: 

1. projekty dotyczące wyłącznie dróg uzyskają dofinansowanie jedynie gdy będą stanowiły 

niezbędny i uzupełniający element projektu/przedsięwzięcia (rozumianego jako pakiet 

inwestycji wskazanej w Strategii ZIT, które wykazują zintegrowanie różnych form transportu 

zbiorowego) w zakresie systemu zrównoważonej mobilności miejskiej; 

2. projekty powinny przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń 

uciążliwych dla środowiska i mieszkańców aglomeracji oraz zwiększać efektywność 

energetyczną systemu transportowego; 

3. Projekty powinny wpisywać się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty 

spełniające ich wymogi. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu). 

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie. 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie. 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy 
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4.4 Zrównoważony transport miejski 

4.4.4 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym 

Ełku – ZIT bis 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 4 – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 4e – Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich terytoriów, 

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu. 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Budowa, przebudowa dróg w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku związanych ze 

zrównoważoną mobilnością miejską (jako element Strategii ZIT bis) wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w tym m.in.: 

 autobusowe, 

przystanki/wiaty i inne niezbędne urządzenia drogowe; 

 w tym: 

sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń; 

 

 

remontu drogi, jako część projektu); 

szych, jak również wszelkie inne prace 

infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy 

zwierząt; 

 projektu); 

ie w przypadku budowy, przebudowy lub 

remontu drogi, jako część projektu); 

 ochrony 

środowiska (itp. urządzenia odwadniające w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, 

przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych); 

 kolidującej. 

Preferencje otrzymają projekty z zakresu integracji różnych form transportu zbiorowego 

funkcjonujących na terenach miejskich i pozamiejskich. 

 

Typ beneficjentów  

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z 

innymi podmiotami, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w mieście 

realizacji strategii ZIT bis, jego obszarze funkcjonalnym lub/i na obszarze realizacji ZIT bis 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Ponadto: 
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1. projekty dotyczące wyłącznie dróg uzyskają dofinansowanie jedynie gdy będą stanowiły 

niezbędny i uzupełniający element projektu/przedsięwzięcia (rozumianego jako pakiet 

inwestycji wskazanej w Strategii ZIT, które wykazują zintegrowanie różnych form transportu 

zbiorowego) w zakresie systemu zrównoważonej mobilności miejskiej; 

2. projekty powinny przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń 

uciążliwych dla środowiska i mieszkańców aglomeracji oraz zwiększać efektywność 

energetyczną systemu transportowego; 

3. projekty powinny wpisywać się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty 

spełniające ich wymogi. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą 

publiczną i nie generujących dochodu). 

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej, 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie. 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy 

 

 

 

4.4 Zrównoważony transport miejski 

4.4.5 infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport 

miejski) 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 4 – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 4e – Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich terytoriów, 

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu. 

 

Cel/e szczegółowy/e  
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Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców w miastach województwa i ich obszarach 

funkcjonalnych 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego (np. Park&Ride, budowa 

buspasów oraz zintegrowanych przystanków przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami 

transportu, sygnalizacja wzbudzana, drogi rowerowe,); 

2. zakup i modernizacja niskoemisyjnego taboru wraz z niezbędną do jego obsługi 

infrastrukturą towarzyszącą; 

3. wymiana oświetlenia na energooszczędne; 

4. wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem jako element uzupełniający projektu; 

5. działania informacyjne promujące transport zbiorowy jako element uzupełniający 

projektów. 

Preferencje: 

1. w miastach posiadających transport szynowy (tramwaje) preferowany będzie rozwój tej 

gałęzi transportu zbiorowego; 

2. w przypadku, gdy z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i 

korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika potrzeba zakupu 

autobusów, dozwolony jest zakup pojazdów spełniających normę emisji spalin EURO VI. 

Priorytetowo będzie jednak traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach 

napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.); 

3. preferowane będą projekty z zakresu integracji różnych form transportu zbiorowego 

funkcjonujących na terenach miejskich i podmiejskich 

 

Typ beneficjentów  

1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z 

innymi podmiotami (np. zarządcami infrastruktury kolejowej, PKS); 

2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Ponadto: 

1. projekty powinny przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń 

uciążliwych dla środowiska i mieszkańców aglomeracji oraz zwiększać efektywność 

energetyczną systemu transportowego; 

2. projekty powinny wpisywać się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty 

spełniające ich wymogi.; 

3. beneficjenci ZIT Olsztyna będą wyłączeni z możliwości ubiegania się o środki na zakup 

taboru szynowego i autobusowego; 

4. typy projektów zaplanowane do realizacji na ściśle określonym obszarze w formule ZIT 

oraz ZIT bis tożsame z typami projektów w ramach Poddziałania 4.4.5 zostaną wyłączone z 

możliwości ubiegania się o środki w Poddziałaniu 4.4.5 w trybie konkursowym. Wyłączenie 

dotyczy wszystkich podmiotów z danego obszaru. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu). 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. warmińsko-mazurskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów 

 

134 

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie. 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy 

 

 

 

 

5.3 Ochrona różnorodności biologicznej  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 6 „Zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie 

efektywnego gospodarowania zasobami”  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 6d „Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i 

rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 

2000” oraz zieloną infrastrukturę”  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Lepsze mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie  

 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

owych i 

rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach NATURA 2000);  

ekoedukacji – ekoparki;  

eb i 

właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu) – wyłącznie jako element 

projektów z wyłączeniem spotów reklamowych w TV;  

pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, w tym banki genowe, rewaloryzacja i 

rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień 

przydrożnych;  

-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym:  

ochrona in-situ lub restytucja gatunków zagrożonych wyginięciem;  

odtwarzanie siedlisk i kształtowanie warunków dla ich trwałego zachowania  
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zmniejszenie presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi 

wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego ochrona ex-situ lub 

wprowadzenie gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych  

części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z 

funkcją uzdrowiskową województwa).  

 

Priorytetowo będą traktowane inwestycje w parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody 

położonych na obszarach Natura 2000.  

 

Typ beneficjentów  

zki i stowarzyszenia;  

 

 

 

 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.  

Ponadto zakres projektów planowanych do realizacji na obszarach Natura 2000 musi być 

zgodny z Priorytetowymi Ramami Działań opracowanymi w Polsce na podstawie art. 8 tzw. 

Dyrektywy siedliskowej.  

O wsparcie nie mogą ubiegać się beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie na ten sam 

zakres przedsięwzięcia z PO IiŚ  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu).  

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  
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5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem  

5.4.2 Bezpieczny MOF  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 5 – Promowanie dostosowania do zmian klimatu  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 5b – Zabezpieczenie regionu przed wystąpieniem i skutkami klęsk 

żywiołowych i katastrof ekologicznych  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Poprawa bezpieczeństwa publicznego  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Bezpieczny MOF, tj. wprowadzenie systemu bezpieczeństwa na obszarze wszystkich JST 

należących do OSI Aglomeracja Olsztyna, w tym:  

 Stworzenie (przebudowa) Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa  

 

 

 

e RCB w Mobilne Centrum Kierowania  

 

 

Typ beneficjentów  

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z 

innymi podmiotami, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w mieście 

wojewódzkim, jego obszarze funkcjonalnym lub/i na obszarze realizacji ZIT miasta 

wojewódzkiego  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu).  

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie.  
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Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

6.1 Infrastruktura kultury 

6.1.1 Dziedzictwo kulturowe 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 6 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego 

gospodarowania zasobami 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 6c – Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Renowacja (wg definicji konserwatorskiej: rewitalizacja, rewaloryzacja, restauracja, 

konserwacja, zachowanie) obiektów dziedzictwa kulturowego (w tym zabytków ruchomych) 

o potencjale turystycznym wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem 

wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu 

inwestycyjnego); 

2. Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym polegająca na 

unowocześnianiu form ich wykorzystania wraz z zagospodarowaniem terenów je 

otaczających oraz zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów 

(wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego); 

3. Projekty polegające na zabezpieczeniu przed zagrożeniami obiektów dziedzictwa 

kulturowego; 

4. Projekty zachowujące walory architektoniczno-krajobrazowe i kulturowe miasteczek4 i 

wsi; (np. kapliczki przydrożne, zabytkowe nekropolie). 

Interwencja obejmie również uzgodnione elementy przedsięwzięć, zawartych w Programie 

rewitalizacji sieci miast CITTASLOW. 

Preferowane do dofinansowania będą projekty: 

1. stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z 

lokalnych planów rewitalizacji miast. 

 

Typ beneficjentów  

 

acyjne jednostek samorządu terytorialnego; 

 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. warmińsko-mazurskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów 

 

138 

 

 

 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Ponadto: 

1. maksymalny koszt całkowity projektu ubiegającego się o dofinansowanie nie może 

przekroczyć 5 mln EUR; 

2. dofinansowanie otrzymają wyłącznie przedsięwzięcia, których realizacja umożliwi 

włączenie/utrzymanie obiektów zabytkowych w wachlarzu produktów turystycznych 

województwa; 

3. przy wyborze projektów będą brane pod uwagę następujące elementy: analiza popytu 

(wskazanie zapotrzebowania na dany projekt, w tym szacowanej liczby odwiedzających), 

zapewnienie trwałości finansowania w okresie eksploatacyjnym, zapewnienie trwałości 

efektów społeczno-gospodarczych, w tym generowane efekty mnożnikowe – rozwiązania 

umożliwiające obniżenie kosztów utrzymania i zwiększenie wydatków inwestycyjnych oraz 

wydatków na działalność kulturalną, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, 

zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych 

zmniejszających koszty eksploatacyjne i wpływ na środowisko, tworzenie nowych miejsc 

pracy;; 

4. projekty realizowane przez instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez 

Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), Naczelną Dyrekcję 

Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone 

i nadzorowane przez MKiDN (chyba, że zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego stanowią inaczej) mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie w 

ramach PO IiŚ; 

5. w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury, 

organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, 

podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę UNESCO, 

realizujących projekty w poniżej wskazanym zakresie: 

a) projekty dotyczące obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub 

uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach 

objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach 

uznanych za Pomniki Prezydenta RP, 

b) projekty mieszczące się w zakresie obszarów tematycznych: projekty dotyczące 

konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i 

ruchomych), projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele 

kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych 

zabytków techniki; 

c) projekty wynikające z Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, zasady podziału interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny w sektorze 

kultury przebiegają w oparciu o kwotę 2 mln euro kosztów całkowitych projektu. Tym 

samym, projekty określone w pkt a, b, c realizowane w PO IiŚ będą mieścić się w kwotach 2 - 

5 mln euro (10 mln euro dla obiektów UNESCO) kosztów całkowitych. W ramach RPO WiM 

projekty określone w pkt a, b, c będą mieścić się w kwotach do 2 mln euro kosztów 

całkowitych. 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu).  

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

6.1 Infrastruktura kultury 

6.1.2 Instytucje kultury 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 6 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego 

gospodarowania zasobami 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 6c – Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego. 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Więcej ludzi korzystających z oferty instytucji kultury budujących tożsamość regionalną w 

województwie 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) instytucji kultury by dostosować je do 

nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja 

muzealiów, starodruków itp.; 

2. Wsparcie instytucji kultury na rzecz włączenia ich w tworzenie produktów turystycznych i 

oferty wypoczynkowo-turystycznej, wzmocnienia ich funkcji regionotwórczej; 

3. Wsparcie miejsc promocji kultury (festiwale wraz ze służącą im infrastrukturą, wystawy, 

wydawnictwa, itp.). 
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4. Inwestycje związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, a 

także rozwojem treści cyfrowych związanych z kulturą i turystyką (wyłączanie jako 

integralny element projektów infrastrukturalnych opisanych powyżej); 

5. Wsparcie rozwoju centrów/punktów informacji kulturalnej (wyłącznie jako integralny 

element projektów infrastrukturalnych opisanych powyżej). 

Interwencja obejmie również uzgodnione elementy przedsięwzięć, zawartych w Programie 

rewitalizacji sieci miast CITTASLOW. 

Preferowane do dofinansowania będą projekty: 

1. instytucji kultury ukierunkowanym na działania regionotwórcze poprawiające czy budujące 

więzi, w zdecydowanej większości napływowej, słabo utożsamiającej się z województwem 

ludności; 

2. stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z 

lokalnych planów rewitalizacji miast; 

 

Typ beneficjentów  

 

 

 

 

 

 

 

wyznaniowych. 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Ponadto: 

1. maksymalny koszt całkowity projektu ubiegającego się o dofinansowanie nie może 

przekroczyć 5 mln EUR; 

2. dofinansowanie otrzymają wyłącznie przedsięwzięcia, których realizacja umożliwi 

włączenie/utrzymanie obiektów instytucji kultury w wachlarzu produktów turystycznych 

województwa; 

3. w przypadku projektów polegających na organizacji imprez o charakterze kulturalnym, 

takich jak festiwale, wystawy, wsparcie otrzymają wydarzenia, które przekładają się na efekty 

gospodarcze regionu i tylko takie, w których partnerami finansowymi będą przedsiębiorcy. 

Ponadto na projekty obejmujące organizację wydarzeń kulturalnych zostanie przeznaczone 

maksymalnie 10% środków alokowanych na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w 

ramach PI 6c (Działanie 6.1); 

4. wsparcie nie będzie kierowane na budowę nowej infrastruktury kulturalnej; 

5. przy wyborze projektów będą brane pod uwagę następujące elementy: analiza popytu 

(wskazanie zapotrzebowania na dany projekt, w tym szacowanej liczby odwiedzających), 

wkład na rzecz priorytetów rozwoju kultury, zapewnienie trwałości finansowania w okresie 

eksploatacyjnym, zapewnienie trwałości efektów społeczno-gospodarczych, w tym 

generowane efekty mnożnikowe – rozwiązania umożliwiające obniżenie kosztów utrzymania 

i zwiększenie wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na działalność kulturalną, 

pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, zastosowanie nowoczesnych, 

energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych zmniejszających koszty 

eksploatacyjne i wpływ na środowisko, tworzenie nowych miejsc pracy; 

6. projekty realizowane przez instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez 

Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), Naczelną Dyrekcję 
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Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone 

i nadzorowane przez MKiDN (chyba, że zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego stanowią inaczej) mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie w 

ramach PO IiŚ; 

7. w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury, 

organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, podmiotów 

zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę UNESCO, realizujących 

projekty w poniżej wskazanym zakresie: 

a) projekty mieszczące się w zakresie obszarów tematycznych: projekty dotyczące rozwoju 

czytelnictwa w miastach wojewódzkich, projekty dotyczące rozwoju sztuki współczesnej w 

miastach wojewódzkich; 

b) projekty wynikające z Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko- 

Mazurskiego, zasady podziału interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny w sektorze 

kultury przebiegają w oparciu o kwotę 2 mln euro kosztów całkowitych projektu. 

Tym samym, projekty określone w pkt a i b realizowane w PO IiŚ będą mieścić się w 

kwotach 2 - 5 mln euro (10 mln euro dla obiektów UNESCO) kosztów całkowitych. W 

ramach RPO WiM projekty określone w pkt a i b będą mieścić się w kwotach do 2 mln euro 

kosztów całkowitych. 

8. typy projektów zaplanowane do realizacji na ściśle określonym obszarze w formule ZIT” 

bis tożsame z typami projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 zostaną wyłączone z 

możliwości ubiegania się o środki w Poddziałaniu 6.1.2 w trybie konkursowym. Wyłączenie 

dotyczy wszystkich podmiotów z danego obszaru. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu).  

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną wartość projektu na etapie ogłoszenia 

o konkursie. 

Maksymalny koszt całkowity projektu ubiegającego się o dofinansowanie nie może 

przekroczyć 5 mln EUR6 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  
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6.1 Infrastruktura kultury 

6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 6 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego 

gospodarowania zasobami 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 6c – Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego. 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Wzrost potencjału turystycznego miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku poprzez poprawę 

jakości funkcjonowania instytucji kultury. 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) instytucji kultury by dostosować je do 

nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja 

muzealiów, starodruków itp.; 

2. Inwestycje związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, a 

także rozwojem treści cyfrowych związanych z kulturą i turystyką (wyłączanie jako 

integralny element projektów infrastrukturalnych opisanych powyżej). 

Preferowane do dofinansowania będą projekty: 

1. instytucji kultury ukierunkowanym na działania regionotwórcze poprawiające czy budujące 

więzi, w zdecydowanej większości napływowej, słabo utożsamiającej się z województwem 

ludności; 

2. stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z 

lokalnych planów rewitalizacji miast; 

 

Typ beneficjentów  

 

alnego; 

 

 

 

 

 

wyznaniowych. 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Ponadto: 

1. maksymalny koszt całkowity projektu ubiegającego się o dofinansowanie nie może 

przekroczyć 5 mln EUR; 

2. dofinansowanie otrzymają wyłącznie przedsięwzięcia, których realizacja umożliwi 

włączenie/utrzymanie obiektów zabytkowych i instytucji kultury w wachlarzu produktów 

turystycznych województwa; 

3. wsparcie nie będzie kierowane na budowę nowej infrastruktury kulturalnej; 
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4. przy wyborze projektów będą brane pod uwagę następujące elementy: analiza popytu 

(wskazanie zapotrzebowania na dany projekt, w tym szacowanej liczby odwiedzających), 

wkład na rzecz priorytetów rozwoju kultury, zapewnienie trwałości finansowania w okresie 

eksploatacyjnym, zapewnienie trwałości efektów społeczno-gospodarczych, w tym 

generowane efekty mnożnikowe – rozwiązania umożliwiające obniżenie kosztów utrzymania 

i zwiększenie wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na działalność kulturalną, 

pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, zastosowanie nowoczesnych, 

energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych zmniejszających koszty 

eksploatacyjne i wpływ na środowisko, tworzenie nowych miejsc pracy; 

5. projekty realizowane przez instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez 

Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), Naczelną Dyrekcję 

Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone 

i nadzorowane przez MKiDN (chyba, że zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego stanowią inaczej) mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie w 

ramach PO IiŚ; 

6. w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury, 

organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, podmiotów 

zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę UNESCO, realizujących 

projekty w poniżej wskazanym zakresie: 

a) projekty dotyczące obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub 

uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach 

objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach 

uznanych za Pomniki Prezydenta RP, 

b) projekty mieszczące się w zakresie obszarów tematycznych: projekty dotyczące 

konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i 

ruchomych), projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele 

kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych 

zabytków techniki;  

c) projekty wynikające z Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko- 

Mazurskiego, 

zasady podziału interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny w sektorze kultury 

przebiegają w oparciu o kwotę 2 mln euro kosztów całkowitych projektu. Tym samym, 

projekty określone w pkt a, b, c realizowane w PO IiŚ będą mieścić się w kwotach 2 - 5 mln 

euro (10 mln euro dla obiektów UNESCO) kosztów całkowitych. W ramach RPO WiM 

projekty określone w pkt a, b, c będą mieścić się w kwotach do 2 mln euro kosztów 

całkowitych. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu).  

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie.  
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Maksymalny koszt całkowity projektu ubiegającego się o dofinansowanie nie może 

przekroczyć 5 mln EUR7 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

6.2 Dziedzictwo naturalne 

6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 6 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego 

gospodarowania zasobami 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 6c – Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Zwiększona atrakcyjność turystyczna zasobów dziedzictwa naturalnego regionu poprzez 

rozwój publicznej infrastruktury uzdrowiskowej. 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Budowa, rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) i wyposażenie publicznie 

dostępnej infrastruktury uzdrowiskowej obejmująca: urządzanie terenów zielonych i 

wyposażenie ich w urządzenia umożliwiające pełnienie funkcji rekreacyjnych/leczniczych, 

np. parki zdrojowe, ścieżki zdrowia, parki kinezyterapeutyczne, skwery; 

2. Tworzenie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego typu pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, 

inhalatoria, urządzanie odcinków plaży, uzdrowiskowe baseny kąpielowe, trasy leczenia 

spacerowego do terenoterapii, promenady uzdrowiskowe i powiązane parkingi. 

 

Typ beneficjentów  

samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Ponadto: 

1. wsparcie otrzymają wyłącznie projekty zlokalizowane w miejscowościach posiadających 

status uzdrowiska lub znajdujących się na zaawansowanej ścieżce uzyskania takiego statusu, 

posiadające koncepcję utworzenia uzdrowiska opracowaną w aspektach: przestrzennym, 

społecznym i gospodarczym (zgodnie z definicją w Słowniku terminologicznym) 
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2. maksymalny koszt całkowity projektu ubiegającego się o dofinansowanie nie może 

przekroczyć 5 mln EUR. W sytuacji zintegrowanego przedsięwzięcia składającego się z kilku 

oddzielnych i niezależnie funkcjonujących elementów infrastruktury, mającego w swojej 

całości wpływ na rozwój gospodarczy regionu, wskazana wartość progowa może być 

zastosowana do każdego z elementów infrastruktury osobno i w takim przypadku procedura 

wyboru zostanie dokonana na poziomie operacji (przedsięwzięcia) zintegrowanej. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu).  

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie.  

Maksymalny koszt całkowity projektu ubiegającego się o dofinansowanie nie może 

przekroczyć 5 mln EUR 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

 

6.2 Dziedzictwo naturalne 

6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża 

 

i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 6 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego 

gospodarowania zasobami 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 6c – Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Zwiększona atrakcyjność turystyczna zasobów dziedzictwa naturalnego regionu poprzez 

usprawnienie żeglowności systemu Wielkich Jezior Mazurskich 
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Przykładowe rodzaje projektów  

1. Inwestycje (budowa, rozbudowa, modernizacja, w tym przebudowa) w nabrzeża, 

infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych i infrastrukturę portową; 

2. Wdrażanie rozwiązań i technik zarządzania, monitorowania ruchu na śródlądowych 

drogach wodnych (w tym małych portów). 

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia wynikające z planu strategicznego „Wielkie Jeziora 

Mazurskie 2020 – Strategia”. 

 

Typ beneficjentów  

 

 

i administracji rządowej; 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Ponadto: 

1. wsparcie otrzymają wyłącznie projekty zlokalizowane w systemie żeglownym Wielkich 

Jezior Mazurskich; 

2. maksymalny koszt całkowity każdego oddzielnego i niezależnie funkcjonującego elementu 

infrastruktury ubiegającego się o dofinansowanie nie może przekroczyć 5 mln EUR. W 

sytuacji zintegrowanego przedsięwzięcia składającego się z kilku oddzielnych i niezależnie 

funkcjonujących elementów infrastruktury, mającego w swojej całości wpływ na rozwój 

gospodarczy regionu, wskazana wartość progowa może być zastosowana do każdego z 

elementów infrastruktury osobno i w takim przypadku procedura wyboru zostanie dokonana 

na poziomie operacji (przedsięwzięcia) zintegrowanej. 

3. w przypadku inwestycji w infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych współfinansowane 

będą tylko projekty niemające negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części 

wód, które znajdują się na listach nr 1 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy 

Odry i Wisły. Współfinansowanie projektów, które mają znaczący wpływ na stan lub 

potencjał jednolitych części wód i które mogą być zrealizowane tylko po spełnieniu 

warunków określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, znajdujących się na 

listach nr 2 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły, nie będzie 

dozwolone do czasu przedstawienia wystarczających dowodów na spełnienie warunków 

określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu Planów 

Gospodarowania Wodami w Dorzeczach. Wypełnienie warunku będzie uzależnione od 

potwierdzenia zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną drugiego cyklu Planów 

Gospodarowania Wodami w Dorzeczach przez Komisję Europejską 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu).  

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  
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Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie.  

Maksymalny koszt całkowity każdego oddzielnego i niezależnie funkcjonującego elementu 

infrastruktury ubiegającego się o dofinansowanie nie może przekroczyć 5 mln EUR 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

6.2 Dziedzictwo naturalne 

6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 6 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego 

gospodarowania zasobami 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 6c – Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego. 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o 

zasoby dziedzictwa naturalnego. 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w oparciu o lokalne zasoby 

przyrodnicze, w tym: 

 ścieżek 

dydaktycznych, tras kajakowych, narciarskich, jeździeckich wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą; 

 

towarzyszącą, 

 camperowisk, 

urządzanie i podnoszenie jakości kempingów, uporządkowanie bindug i małych obozowisk - 

nowe/odnowione pomosty oraz sezonowe programy sanitarne, mała infrastruktura żeglarska 

 (szkółki 

żeglarskie) wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia 

(wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego). 

Wspierane będą oraz preferowane przedsięwzięcia wynikające z planu strategicznego 

„Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”. 

Interwencja obejmie również uzgodnione elementy przedsięwzięć, zawartych w Programie 

rewitalizacji sieci miast CITTASLOW, niezbędne dla rewitalizacji danego obszaru, 

powiązane z realizowanymi w ramach PI 9b 
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Typ beneficjentów  

 

dnostek samorządu terytorialnego; 

 

 

 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Ponadto: 

1. maksymalny koszt całkowity projektu ubiegającego się o dofinansowanie nie może 

przekroczyć 5 mln EUR. W sytuacji zintegrowanego przedsięwzięcia składającego się z kilku 

oddzielnych i niezależnie funkcjonujących elementów infrastruktury, mającego w swojej 

całości wpływ na rozwój gospodarczy regionu, wskazana wartość progowa może być 

zastosowana do każdego z elementów infrastruktury osobno i w takim przypadku procedura 

wyboru zostanie dokonana na poziomie operacji (przedsięwzięcia) zintegrowanej. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu).  

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Instytucja ogłaszająca konkurs może ustalić minimalną i maksymalną wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

Maksymalny koszt całkowity projektu ubiegającego się o dofinansowanie nie może 

przekroczyć 5 mln EUR 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  
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9.3 Infrastruktura edukacyjna 

9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 10a – Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe 

życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Celem Poddziałania są poprawione warunki edukacji ogólnokształcącej wspierającej 

umiejętności kluczowe uczniów. 

Rezultatem interwencji będzie poprawa zdawalności egzaminów w przedmiotach 

matematyczno-przyrodniczych 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

W ramach niniejszego priorytetu wspierane będą: 

1. Inwestycje w infrastrukturę popularyzującą naukę i innowacje, tj. budowa obiektów 

popularyzujących naukę i innowacje wraz z zakupem i montażem stanowisk, ekspozycji oraz 

wyposażenia specjalistycznego i zabezpieczeniem koniecznej infrastruktury ICT (komputery, 

serwery ). 

Interwencja skierowana zostanie na budowę unikatowych, niedostępnych dotychczas dla 

mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego obiektów popularyzujących naukę i 

innowacje (dzięki którym możliwa będzie realizacja nowoczesnych usług edukacyjnych poza 

systemem szkolnictwa, jako jego uzupełnienie i wzbogacenie. 

W powstałych dzięki wsparciu z EFRR instytucjach, edukacja odbywać się będzie głównie 

poprzez nauczanie eksperymentalne. Nowe usługi (takie jak pokazy naukowe, interaktywne 

wykłady, pikniki, festyny naukowe, zajęcia i seminaria prowadzone dla grup szkolnych, 

rodzin z dziećmi) realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i 

technik multimedialnych. Podejmowane działania muszą być skierowane na pobudzanie 

zainteresowania przedmiotami matematycznoprzyrodniczymi, ICT, językami obcymi, 

kształtowaniu właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) i 

wspieraniu wyboru ścieżki edukacyjnej związanej z naukami ścisłymi. 

 

Typ beneficjentów  

- Jednostki samorządu terytorialnego. 

- Podmioty publiczne prowadzące działalność edukacyjną. 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

_ Wsparcie projektów instytucji popularyzujących naukę i innowacje będzie ograniczone do 

podmiotów oferujących największą liczbę odbiorców (szkół) i wykazujących unikatowy 

charakter obiektu z uwagi na proponowany profil działania, metody i techniki dydaktyczne 

oraz powiązanie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Inwestycje będą także 

oceniane z punktu widzenia długoterminowej stabilności finansowej. Ponadto, w przypadku 

trybu pozakonkursowego, wsparcie będzie ograniczone do przedsięwzięcia wskazanego w 

Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego. 
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Warunki brzegowe: 

_ Inwestycje wspierane w ramach niniejszego poddziałania mogą dotyczyć wyłącznie 

infrastruktury bezpośrednio związanej z usługami edukacyjnymi (budowa/tworzenie nowej) 

_ Planowane inwestycje muszą zostać uzasadnione rzetelną analizą popytu na planowane 

usługi edukacyjne (w tym niezbędne będzie podanie we wniosku o dofinansowanie 

oczekiwanej liczby odwiedzających, głównie grup szkolnych) 

_ Planowane przedsięwzięcie musi zapewniać trwałość finansową inwestycji i zdolność do jej 

funkcjonowania w przyszłości (po zakończeniu finansowania środkami zewnętrznymi) 

_ Niezbędnym elementem oceny wniosku o dofinansowanie będzie program współpracy z 

placówkami edukacyjnymi, celem zapewnienia ich zaangażowania w planowane 

przedsięwzięcie (w tym aktywne zaangażowanie uczniów – praca zespołowa, stymulowanie 

kreatywności, praca z uczniami uzdolnionymi). 

Wszelkie inwestycje realizowane w ramach niniejszego Poddziałania muszą uwzględniać 

konieczność dostosowania wspartej infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz uwzględniać założenia wynikające z koncepcji uniwersalnego 

projektowania. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie 

generujących dochodu).  

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy 

publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Schemat A dla trybu konkursowego: 

Min. 19 800 000 

Schemat B dla trybu pozakonkursowego: 

Max. 70 000 000 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Schemat A dla trybu konkursowego: 

Max. 25 412 500 

Min. 19 800 000 

Schemat B dla trybu pozakonkursowego: 

Max. 70 000 000 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  
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7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie 

niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 7b. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie 

węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym 

z węzłami multimodalnymi. 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Poprawa wewnętrznej dostępności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

przebudowa ważnych dla województwa połączeń drogowych (drogi wojewódzkie) / 

budowa/przebudowa dróg zapewniających dojazd do lotniska regionalnego w Szymanach k. 

Szczytna obejmująca m.in.: 

 wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności od 100 do 115KN/oś w przypadku dróg 

wojewódzkich, 

 wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności od 80 do 115 KN/oś w przypadku 

dojazdu do lotniska regionalnego, 

 budowę/przebudowę nienormatywnych obiektów inżynierskich – wyłącznie jako 

element projektu, 

 budowę/przebudowę infrastruktury towarzyszącej, m.in.: chodników, przejść dla 

pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier 

ochronnych lub ogrodzeń, osłon przeciwolśnieniowych, ciągów i ścieżek rowerowych, 

wag drogowych, 

 korektę łuków poziomych i pionowych, 

 poprawę oznakowania poziomego i pionowego, 

 wyprofilowanie poboczy i rowów odwadniających, 

 budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, 

 przebudowę infrastruktury kolidującej, 

 wycinkę kolidujących drzew. 

Na drogach wojewódzkich preferencje otrzymają projekty spełniające 

kryterium kontynuacji ciągu i gotowości do realizacji. 

 

Typ beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
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wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

Ponadto: 

 W przypadku dróg wojewódzkich wsparcie otrzymają wyłącznie projektywynikające z 

dokumentów, dzięki którym wypełniony zostanie warunek ex-ante dla CT 7 (warunek 

tematyczny 7.1): 

 Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 

roku 2025, 

 Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

wyboru projektów drogowych wskazanych w wytycznych Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju pt. „Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Kryteria wyboru 

projektów drogowych w ciągu dróg wojewódzkich przewidywanych do realizacji w 

ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020” stanowiącej załącznik 

nr 9 do RPO WiM 2014-2020, 

 Planu rozwoju sieci drogowej dróg wojewódzkich Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2012-2020 z perspektywą do roku 2030. 

 Dofinansowane przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, w tym postulatów zawartych w Narodowym Programie 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013- 2020 i krótkoterminowych programach 

realizacyjnych. 

 Inwestycje nie będą obejmowały prac remontowych (w tym obejmujących jedynie 

wymianę nawierzchni), jak również nie będą dotyczyły bieżącego utrzymania ww. 

infrastruktury. 

 Terytorialny obszar realizacji projektów ograniczony jest do następujących obszarów: 

o OSI Tygrys Warmińsko-Mazurski, 

o OSI Obszary o ekstremalnie niskiej dostępności komunikacyjnej, 

o OSI Obszary o słabym dostępie do usług publicznych, 

o OSI Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej. 

Łączna kwota dofinansowania dróg lokalnych nie przekroczy 15% alokacji 

Programu na transport drogowy. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

W przypadku dróg wojewódzkich maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 

90% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (85% środki EFRR + 5% środki 

budżetu państwa). 

W przypadku pozostałych projektów maksymalny całkowity udział środków publicznych 

wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 
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Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych 

7.2.1. Mobilny MOF – ZIT Olsztyna 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 7b. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 

drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi. 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Olsztyna 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

· budowa, przebudowa dróg lokalnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna 

(Mobilny MOF), obejmująca m.in.: 

· wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności od 80 do 115KN/oś, 

· budowę/przebudowę nienormatywnych obiektów inżynierskich, 

· budowę/przebudowę infrastruktury towarzyszącej, m.in.: chodników, przejść dla 

pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów,  sygnalizacji świetlnej, barier 

ochronnych lub ogrodzeń, ciągów i ścieżek rowerowych, wag drogowych, 

· korektę łuków poziomych i pionowych, 

· poprawę oznakowania poziomego i pionowego, 

· wyprofilowanie poboczy i rowów odwadniających, 

· budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, 

· przebudowę infrastruktury kolidującej, 

· wycinkę kolidujących drzew. 

 

Typ beneficjentów  

rytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 
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Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020. 

Ponadto: 

· Przedsięwzięcia na drogach lokalnych w Olsztynie i na jego obszarze funkcjonalnym 

uzyskają wsparcie, jeśli wynikają ze Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Olsztyna obejmującej Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

· Terytorialny obszar realizacji projektów ograniczony jest do miejskiego obszaru 

funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Olsztyna określonego w Planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko mazurskiego (obszar 

tożsamy z OSI Aglomeracja Olsztyna). 

· Realizowane będą tylko inwestycje zapewniające konieczne połączenia z siecią TEN-

T (droga krajowa nr 16) przez węzeł wraz z budową takiego węzła lub połączenie z 

istniejącym węzłem albo elementem 

· punktowym sieci. Droga lokalna nie może więc być pośrednią składową układu 

drogowego, chyba Ŝe: 

o na wcześniejszym fragmencie ciągu drogowego pomiędzy odcinkiem 

proponowanym a siecią TEN-T została już przeprowadzona/jest obecnie 

prowadzona budowa/przebudowa drogi w odpowiednim zakresie, 

o ciąg jest ciągiem jednorodnym (ta sama droga lokalna rozpoczynająca się, 

kończąca lub przebiegająca przez węzeł) lub prowadząca do elementu 

punktowego sieci. 

· Dofinansowane przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, w tym postulatów zawartych w Narodowym Programie 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 i krótkoterminowych programach 

realizacyjnych. 

· Inwestycje nie będą obejmowały prac remontowych (w tym obejmujących jedynie 

wymianę nawierzchni), jak również nie będą dotyczyły bieżącego utrzymania ww. 

infrastruktury. 

· Łączna kwota dofinansowania dróg lokalnych nie przekroczy 15% alokacji Programu 

na transport drogowy. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (75% środki EFRR + 10% środki budżetu państwa) 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 
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Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych 

7.2.2. Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga 

– ZIT bis 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 7b. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 

drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi. 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej miejskiego obszaru 

funkcjonalnego Elbląga. 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

budowa, przebudowa dróg lokalnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga 

obejmująca m.in.: 

· wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności od 80 do 115KN/oś, 

· budowę/przebudowę nienormatywnych obiektów inżynierskich, 

· budowę/przebudowę infrastruktury towarzyszącej, m.in.: chodników, przejść dla 

pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier 

ochronnych lub ogrodzeń, ciągów i ścieżek rowerowych, wag drogowych, 

· korektę łuków poziomych i pionowych, 

· poprawę oznakowania poziomego i pionowego, 

· wyprofilowanie poboczy i rowów odwadniających, 

· budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, 

· przebudowę infrastruktury kolidującej, 

· wycinkę kolidujących drzew. 

 

Typ beneficjentów  
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ytorialnego 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020. 

Ponadto: 

· Przedsięwzięcia na drogach lokalnych w Elblągu i na jego obszarze funkcjonalnym 

uzyskają wsparcie, jeśli wynikają ze Strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego 

Elbląga obejmującej Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

· Terytorialny obszar realizacji projektów ograniczony jest do miejskiego obszaru 

funkcjonalnego Elbląga określonego w Planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa warmińsko mazurskiego (obszar węższy niż OSI Ośrodki 

subregionalne). 

· Realizowane będą tylko inwestycje zapewniające konieczne połączenia z siecią TEN-

T lub portem morskim (droga krajowa nr 7 lub droga krajowa nr 22 oraz port morski 

w Elblągu) przez węzeł wraz z budową takiego węzła lub połączenie z istniejącym 

węzłem albo elementem punktowym sieci. Droga lokalna nie może więc być 

pośrednią składową układu drogowego, chyba że: 

o na wcześniejszym fragmencie ciągu drogowego pomiędzy odcinkiem 

proponowanym a siecią TEN-T została już przeprowadzona/jest obecnie 

prowadzona budowa/przebudowa drogi w odpowiednim zakresie, 

o ciąg jest ciągiem jednorodnym (ta sama droga lokalna rozpoczynająca się, 

kończąca lub przebiegająca przez węzeł) lub prowadząca do elementu 

punktowego sieci. 

· Dofinansowane przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, w tym postulatów zawartych w Narodowym Programie 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 i krótkoterminowych programach 

realizacyjnych. 

· Inwestycje nie będą obejmowały prac remontowych (w tym obejmujących jedynie 

wymianę nawierzchni), jak również nie będą dotyczyły bieżącego utrzymania ww. 

infrastruktury. 

· Łączna kwota dofinansowania dróg lokalnych nie przekroczy 15% alokacji Programu 

na transport drogowy 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (75% środki EFRR + 10% środki budżetu państwa). 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 
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Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych 

7.2.3. Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – 

ZIT bis 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 7b. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 

drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi. 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej miejskiego obszaru 

funkcjonalnego Ełku 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

budowa, przebudowa dróg lokalnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku, obejmująca 

m.in.: 

· wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności od 80 do 115KN/oś, 

· budowę/przebudowę nienormatywnych obiektów inżynierskich – wyłącznie jako 

element projektu, 

· budowę/przebudowę infrastruktury towarzyszącej, m.in.: chodników, przejść dla 

pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier 

ochronnych lub ogrodzeń, ciągów i ścieżek rowerowych, wag drogowych, 

· korektę łuków poziomych i pionowych, 

· poprawę oznakowania poziomego i pionowego, 

· wyprofilowanie poboczy i rowów odwadniających, 

· budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, 

· przebudowę infrastruktury kolidującej, 

· wycinkę kolidujących drzew. 

 

Typ beneficjentów  
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Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020. 

Ponadto: 

· Przedsięwzięcia na drogach lokalnych w Ełku i na jego obszarze funkcjonalnym 

uzyskają wsparcie, jeśli wynikają ze Strategii rozwoju ośrodka subregionalnego Ełk 

obejmującej Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

· Terytorialny obszar realizacji projektów ograniczony jest do miejskiego obszaru 

funkcjonalnego Ełku określonego w Planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa warmińsko-mazurskiego (obszar tożsamy z OSI Ośrodki subregionalne). 

· Realizowane będą tylko inwestycje zapewniające konieczne połączenia z siecią TEN-

T (droga krajowa nr 16) przez węzeł wraz z budową takiego węzła lub połączenie z 

istniejącym węzłem albo elementem punktowym sieci. Droga lokalna nie moŜe więc 

być pośrednią składową układu drogowego, chyba Ŝe: 

o na wcześniejszym fragmencie ciągu drogowego pomiędzy odcinkiem 

proponowanym a siecią TEN-T została juŜ przeprowadzona/jest obecnie 

prowadzona budowa/przebudowa drogi w odpowiednim zakresie, 

o ciąg jest ciągiem jednorodnym (ta sama droga lokalna rozpoczynająca się, 

kończąca lub przebiegająca przez węzeł) lub prowadząca do elementu 

punktowego sieci. 

· Dofinansowane przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, w tym postulatów zawartych w Narodowym Programie 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 i krótkoterminowych programach 

realizacyjnych. 

· Zostaną dofinansowane drogi lokalne zapewniające konieczne połączenia z siecią 

TEN-T bezpośrednio łączące się z rdzeniem MOF Ełk wyprowadzające ruch w 

kierunku drogi krajowej nr 16. 

· Inwestycje nie będą obejmowały prac remontowych (w tym obejmujących jedynie 

wymianę nawierzchni), jak również nie będą dotyczyły bieżącego utrzymania ww. 

infrastruktury. 

· Łączna kwota dofinansowania dróg lokalnych nie przekroczy 15% alokacji Programu 

na transport drogowy. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych 

na poziomie projektu (75% środki EFRR + 10% środki budżetu państwa) 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  
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nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

7.3 Infrastruktura kolejowa 

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 7d. Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i 

interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działa n służących 

zmniejszeniu hałasu. 

 

Cel/e szczegółowy/e  

Zwiększona dostępność kolejowa województwa warmińsko-mazurskiego 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

 dworcowej poza 

siecią TEN-T obejmująca m.in: 

rą towarzyszącą, 

 towarzyszącą, 

podróżnych, m.in. 

przystanki, wiaty, kładki dla pieszych, przejazdy kolejowe oraz inne obiekty 

inżynieryjne, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

modernizacja peronów). 

 

 

Typ beneficjentów  

 

ich związki i stowarzyszenia 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  
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Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020. 

Wsparciem zostanie objęty wyłącznie projekt: Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo-

Braniewo zgodnie z załącznikiem nr 10 do RPO WiM 2014-2020 oraz zakup taboru dla 

połączeń wojewódzkich. 

Terytorialny obszar realizacji projektu ograniczony jest do następujących obszarów: 

 

 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 85% wydatków 

kwalifikowanych na poziomie projektu. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty 

pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel tematyczny 8 – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 

mobilności pracowników.  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 8i – Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób 

biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także 

poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych 

zawodowo (zwłaszcza długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia, 

niskowykwalifikowanych oraz kobiet)  
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Przykładowe rodzaje projektów  

Instrumenty i usługi wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) z wyłączeniem robót 

publicznych.  

 

Typ beneficjentów  

Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Ograniczenia wynikające z zapisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149), jak również ograniczenia 

nałożone na projekty PUP-ów wynikające z Wytycznych horyzontalnych w zakresie realizacji 

projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych 

współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 100% wydatków 

kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą 

publiczną i nie generujących dochodu).  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 

świadczonych w interesie ogólnym  

11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze 

środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  
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Cel Tematyczny 9 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją.  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 9iv – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 

ogólnym.  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin z 

zastosowaniem co najmniej trzech poniższych form wsparcia (na podstawie indywidualnej 

diagnozy rodziny):  

a) Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla 

rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich 

problemów życiowych;  

b) Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących na 

wykorzystaniu potencjału i zasobów tkwiących w rodzinie m.in. poprzez zastosowanie KGR, 

TSR, mediacji;  

c) Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające 

do świadomego i odpowiedzialnego  

podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa (udział w zajęciach 

edukacyjnych/warsztatach/ poradnictwie, m.in. szkoła dla rodziców, zajęcia z wychowania 

bez przemocy, poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych, edukacja w 

zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi tj. starszymi czy niepełnosprawnymi, 

edukacja przyszłych rodziców);  

d) Wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. asystent rodziny, konsultant rodziny, 

rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny, mediator, itp.);  

e) Organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym (borykających się z różnymi problemami m.in.: 

przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, 

niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub 

grupę;  

f) Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się 

osób objętych pieczą zastępczą, z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również 

podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz 

umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, 

(m.in. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);  

g) Wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców 

przemocy m.in. poradnictwo specjalistyczne;  
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h) Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do 

podniesienia jakości codziennego życia w zakresie m.in: żywienia i higienicznego trybu 

życia, gospodarowania budżetem domowym, organizowania czasu wolnego, podziału zadań 

w rodzinie;  

i) Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z 

zaburzeniami psychicznymi / osoby starsze (np. warsztaty podnoszące umiejętności 

pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i kompetencji 

społecznych, usługi osoby asystującej osobie niesamodzielnej lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podczas aktywizacji społecznej członków 

rodziny);  

j) Asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób 

bezdomnych powracających do rodziny;  

k) Finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania (w 

szczególności w rodzinach z problemem przemocy, uzależnień, dla osób z 

niepełnosprawnością,  

 

opuszczających zakłady karne i placówki opiekuńczo-wychowawcze, zagrożonych eksmisją, 

eksmitowanych);  

l) Wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem 

społecznym m.in. poprzez udział w treningach psychospołecznych, warsztatach z 

asertywności, autoprezentacji;  

m) Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju 

wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny, w tym 

m.in. wspólne wyjazdy rodzinne;  

n) Wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin 

wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;  

o) Usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin 

wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych 

problemami uzależnienia, problemami adaptacyjnymi po opuszczeniu zakładu karnego, 

bezdomności, polegające na organizacji spotkań z osobami, którym udało się przezwyciężyć 

te problemy.  

p) Usługi wolontariackie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  

2. Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, 

prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania 

działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z 

wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja 

środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych 

piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi 

streetworkera i animatora).*  

 

*Typ projektu nr 2 może być realizowany jedynie w połączeniu z typem projektu nr 1.  

UWAGA: w przypadku objęcia usługami społecznymi danej rodziny, sfinansowaniu mogą 

podlegać również usługi opiekuńcze, opiekuńczo-wychowawcze dla osób zależnych 
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(związane z zapewnieniem opieki osobom zależnym podczas aktywizacji społecznej 

dorosłych członków rodziny) takie jak:  

a. usługi opiekuńcze dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami, m.in. opiekun 

dzienny, asystent osoby niesamodzielnej, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej 

(kluby seniora „mini świetlice”, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy) 

ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość 

wypożyczania go;  

 

b. usługi opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice 

środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy 

zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz 

rozwijania zainteresowań).  

 

Preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast. Interwencja obejmie 

także uzgodnione przedsięwzięcia, zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast 

CITTASLOW.  

Preferencjami objęte zostaną projekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji:  

– Obszary o słabym dostępie do usług publicznych,  

– Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej.  

 

Typ beneficjentów  

W odniesieniu do projektów typu 1,  

 

ganizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;  

społecznej),  

zatrudnieniu socjalnym;  

i wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);  

integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych 

działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;  

 

 

Podmioty, których siedziba (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową - adres prowadzenia działalności) jest położony na terenach gmin wchodzących w 

skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego mogą składać projekty pod warunkiem, iż projekt 

realizowany będzie poza obszarem terytorium MOF Olsztyna.  

W odniesieniu do projektów typu 2  

terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  
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społecznej),  

a wynikające z przepisów o 

zatrudnieniu socjalnym;  

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);  

h w sferze pomocy i 

integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych 

działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;  

 

 

Podmioty, których siedziba (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową - adres prowadzenia działalności) jest położony na terenach gmin wchodzących w 

skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego mogą składać projekty pod warunkiem, iż projekt 

realizowany będzie poza obszarem terytorium MOF Ełku.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1.Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020.  

2.Realizacja wsparcia zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 z uwzględnieniem zasad 

określonych w wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju. (Spis 

wytycznych znajduje się w części 5 pkt 2 SzOOP.  

3.Projekty dotyczące usług społecznych powinny być skierowane do osób i /lub rodzin 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającym wielokrotnego 

wykluczenia społecznego (zgodnie z definicją określoną w Wytycznych dotyczących realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020).  

4.Projekty powinny wspierać usługi świadczone w środowisku lokalnym poprzez m.in. 

tworzenie nowych miejsc świadczenia usług w podmiotach już funkcjonujących, a także 

wspomagać proces deinstytucjonalizacji usług, czyli przejścia z opieki instytucjonalnej do 

usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności.  

5.Kluczowym zadaniem projektów powinny stać się działania prewencyjne, która mają za 

zadanie zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej, w przypadku projektów 

skierowanych na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej rozdzielaniu dziecka z rodziną i 

kierowaniu go do pieczy zastępczej.  

6.W projektach zakładających tworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zastosowane zostaną 

mechanizmy gwarantujące trwałość przedsięwzięć dotyczących zapewnienia dostępu do 

usług.  

7.Preferowane do objęcia wsparciem EFS w ramach projektów są osoby lub rodziny 

korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, 
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które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.  

8.OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem kontraktu socjalnego.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków kwalifikowanych na 

poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących 

dochodu).  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, 

w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym  

11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel Tematyczny 9 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją.  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 9iv – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 

ogólnym.  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  
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1. Realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin z 

zastosowaniem co najmniej trzech poniższych form wsparcia (na podstawie indywidualnej 

diagnozy rodziny:  

a) Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne  

i rodzinne dla rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu 

swoich problemów życiowych;  

b) Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących na 

wykorzystaniu potencjału i zasobów tkwiących w rodzinie m.in. poprzez zastosowanie KGR, 

TSR, mediacji;  

c) Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające 

do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z 

rodzicielstwa (udział w zajęciach edukacyjnych/warsztatach/ poradnictwie, m.in. szkoła dla 

rodziców, zajęcia z wychowania bez przemocy, poradnictwo w zakresie problemów 

opiekuńczo-wychowawczych, edukacja w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi tj. 

starszymi czy niepełnosprawnymi, edukacja przyszłych rodziców);  

d) Wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. asystent rodziny, konsultant rodziny, 

rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny, mediator, itp.);  

e) Organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym (borykających się z różnymi problemami m.in.: 

przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, 

niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub 

grupę;  

f) Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się 

osób objętych pieczą zastępczą, z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również 

podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz 

umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, 

(m.in. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);  

g) Wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców 

przemocy m.in. poradnictwo specjalistyczne;  

h) Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do 

podniesienia jakości codziennego życia w zakresie m.in: żywienia i higienicznego trybu 

życia, gospodarowania budżetem domowym, organizowania czasu wolnego, podziału zadań 

w rodzinie;  

i) Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z 

zaburzeniami psychicznymi / osoby starsze (np. warsztaty podnoszące umiejętności 

pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i kompetencji 

społecznych, usługi osoby asystującej osobie niesamodzielnej lub specjalistyczne usługi  

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podczas aktywizacji społecznej członków 

rodziny);  

j) Asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób 

bezdomnych powracających do rodziny;  

k) Finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania (w 

szczególności w rodzinach z problemem przemocy, uzależnień, dla osób z 
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niepełnosprawnością, opuszczających zakłady karne i placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

zagrożonych eksmisją, eksmitowanych);  

l) Wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem 

społecznym m.in. poprzez udział w treningach psychospołecznych, warsztatach z 

asertywności, autoprezentacji;  

m) Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju 

wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny, w tym 

m.in. wspólne wyjazdy rodzinne;  

n) Wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin 

wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;  

o) Usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin 

wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych 

problemami uzależnienia, problemami adaptacyjnymi po opuszczeniu zakładu karnego, 

bezdomności, polegające na organizacji spotkań z osobami, którym udało się przezwyciężyć 

te problemy.  

p) Usługi wolontariackie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  

 

UWAGA: w przypadku objęcia usługami społecznymi danej rodziny, sfinansowaniu mogą 

podlegać również usługi opiekuńcze, opiekuńczo-wychowawcze dla osób zależnych 

(związane z zapewnieniem opieki osobom zależnym podczas aktywizacji społecznej 

dorosłych członków rodziny) takie jak:  

a) usługi opiekuńcze dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami, m.in. opiekun 

dzienny, asystent osoby niesamodzielnej, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej 

(kluby seniora „mini świetlice”, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy) 

ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość 

wypożyczania go;  

b) usługi opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice 

środowiskowe, w tym z programem  

socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem 

organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań).  

 

Preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast. Interwencja obejmie 

także uzgodnione przedsięwzięcia, zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast 

CITTASLOW.  

 

Typ beneficjentów  

Podmioty, których siedziba jest położona wyłącznie na terenie gmin wchodzących w skład 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna:  

terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

 

społecznej),  
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 wynikające z przepisów o 

zatrudnieniu socjalnym;  

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);  

 w sferze pomocy i 

integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych 

działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;  

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1.Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020.  

2.Realizacja wsparcia zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 z uwzględnieniem zasad 

określonych w wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju. (Spis 

wytycznych znajduje się w części 5 pkt 2 SzOOP  

3.Projekty dotyczące usług społecznych powinny być skierowane do osób i /lub rodzin 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającym wielokrotnego 

wykluczenia społecznego (zgodnie z definicją określoną w Wytycznych dotyczących realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020).  

4.Projekty powinny wspierać usługi świadczone w środowisku lokalnym poprzez m.in. 

tworzenie nowych miejsc świadczenia usług w podmiotach już funkcjonujących, a także 

wspomagać proces deinstytucjonalizacji usług, czyli przejścia z opieki instytucjonalnej do 

usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności.  

5.Kluczowym zadaniem projektów powinny stać się działania prewencyjne, która mają za 

zadanie zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej, w przypadku projektów 

skierowanych na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej rozdzielaniu dziecka z rodziną i 

kierowaniu go do pieczy zastępczej.  

6.W projektach zakładających tworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych 

finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zastosowane zostaną 

mechanizmy gwarantujące trwałość przedsięwzięć dotyczących zapewnienia dostępu do 

usług.  

7.Preferowane do objęcia wsparciem EFS w ramach projektów są osoby lub rodziny 

korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, 

które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.  

8.OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem kontraktu socjalnego.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  
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Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków kwalifikowanych na 

poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących 

dochodu).  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, 

w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym  

11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel Tematyczny 9 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją.  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 9iv – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 

ogólnym.  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem  lub 

wykluczeniem społecznym  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących 

do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej 

rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem 

nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w 

celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie 

rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).  

Preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast.  

 

Typ beneficjentów  
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Podmioty, których siedziba jest położona wyłącznie na terenie gmin wchodzących w skład 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku:  

 

 

społecznej),  

atrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o 

zatrudnieniu socjalnym;  

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);  

ziałające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i 

integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych 

działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;  

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020.  

2.Realizacja wsparcia zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 z uwzględnieniem zasad 

określonych w wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Spis 

wytycznych znajduje się w części 5 pkt 2 SzOOP.  

3.Projekty dotyczące usług społecznych powinny być skierowane do osób i /lub rodzin 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającym wielokrotnego 

wykluczenia społecznego (zgodnie z definicją określoną w Wytycznych dotyczących realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020).  

4.Kluczowym zadaniem projektów powinny stać się działania prewencyjne, które mają za 

zadanie zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej, w przypadku projektów 

skierowanych na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej rozdzielaniu dziecka z rodziną i 

kierowaniu go do pieczy zastępczej.  

5.Preferowane do objęcia wsparciem EFS w ramach projektów są osoby lub rodziny 

korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, 

które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.  

6.OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem kontraktu socjalnego.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków kwalifikowanych na 

poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących 

dochodu).  
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Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w 

przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w 

celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia  

11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel Tematyczny 9 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją.  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 9v – Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej 

w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwia 

dostępu do zatrudnienia.  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój ekonomii społecznej  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych osobom wykluczonym lub 

zagrożonym wykluczeniem społecznym, służących zakładaniu przedsiębiorstw społecznych 

w tym m.in. :  

a) wspieranie tworzenia grup inicjatywnych, zainteresowanych utworzeniem podmiotów 

ekonomii społecznej i udzielania im niezbędnego wsparcia doradczego;  

b) czasowe udostępnianie sprzętów i pomieszczeń dla tworzonych przedsiębiorstw 

społecznych w ramach działalności inkubatorów przedsiębiorczości społecznej;  

c) szkolenia ogólne umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia 

i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;  
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d) doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w ramach ośrodków wsparcia ekonomii 

społecznej oraz inkubatorów przedsiębiorczości), w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania 

przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania np. w postaci 

pożyczek;  

e) dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych;  

f) wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie 

wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub 

pracy  

w przedsiębiorstwach społecznych, w tym szkolenia zawodowe potrzebne do pracy w 

przedsiębiorstwach społecznych i pomoc w tworzeniu biznesplanu;  

g) prowadzenie badań nisz rynkowych;  

h) wspieranie tworzenia powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej i paktów na rzecz 

ekonomii społecznej.  

2. Dotacje i wsparcie pomostowe na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do 

zatrudnienia, w tym:  

a) specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) 

umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia wspólnego 

przedsiębiorstwa w oparciu osobistą pracę jego członków  

b) wsparcie doradcze, świadczone przez opiekuna przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące 

doradztwo i pomoc w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków;  

c) wsparcie psychologiczne, zwiększające zdolność do wspólnego, efektywnego działania 

członków grupy założycielskiej przedsiębiorstwa społecznego;  

d) przyznanie środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych na założenie – do 

wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (nie więcej jednak niż 

trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia na jeden podmiot) w rozumieniu art. 2 ust. 1 

pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , 

na:  

- założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne;  

- zatrudnioną osobę w przypadku innych, nowo założonych przedsiębiorstw społecznych;  

e) przyznanie środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych na wsparcie pomostowe 

do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na okres do 12 miesięcy na:  

- założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne;  

- zatrudnioną osobę w przypadku innych, nowo założonych przedsiębiorstw społecznych.  

3. Dotacje i wsparcie pomostowe na tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących 

przedsiębiorstwach społecznych, w tym:  

a) specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) 

umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w podmiocie ekonomii 

społecznej, a w przypadku osób  

przystępujących do istniejących przedsiębiorstw społecznych, dodatkowo wiedzy i 

umiejętności potrzebnych do prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu osobistą 

pracę jego członków;  

b) wsparcie doradcze, świadczone przez opiekuna podmiotu ekonomii społecznej, obejmujące 

doradztwo i pomoc w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków;  
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c) przyznanie środków finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej na przystąpienie lub 

zatrudnienie – do wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (nie więcej jednak 

niż trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia na jeden podmiot) w rozumieniu art. 2 

ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy na każdą nowo zatrudnioną lub przystępującą osobę fizyczną;  

d) przyznanie środków finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej na wsparcie 

pomostowe do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na okres do 12 miesięcy na 

każdą nowo zatrudnioną lub przystępującą osobę fizyczną.  

 

Typ projektu nr 2 i 3 może być realizowany jedynie w połączeniu z typem projektu nr 1.  

 

Typ beneficjentów  

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które posiadają akredytację przyznaną przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1.Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020.  

2.Realizacja wsparcia zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 z uwzględnieniem zasad 

określonych w wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Spis 

wytycznych znajduje się w części 5 pkt 2 SzOOP.  

3.Decyzje o wyborze do realizacji operacji dotyczących funkcjonowania sieci i usług OWES 

(Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej) będą podejmowane w oparciu o kryteria wyboru 

projektów wskazujące na wymagane ilościowe efekty działalności OWES w odniesieniu do 

wybranych kryteriów akredytacji OWES (wdrożonych w ramach PO KL 2007 – 2013) dla 

poszczególnych typów świadczonych usług (animacyjnych, inkubacyjnych, biznesowych). IZ 

RPO zapewni monitorowanie efektywności działalności usługowej OWES w powyższym 

zakresie.  

4.Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii społecznej muszą być zgodne z 

Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 oraz „Krajowym 

Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej” (KPRES)  

5.Wybierane do dofinansowania będą OWES posiadające akredytację ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej 

w rozumieniu KPRES.  

6.OWES zobowiązuje się do regularnego poddawania się procesowi akredytacji. 

Konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji lub nieuzyskania przez OWES kolejnej 

akredytacji w okresie realizacji projektu jest rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu.  

7.OWES zobowiązany jest do współpracy z właściwymi terytorialnie PUP w zakresie 

przyznawania dotacji na tworzenie spółdzielni socjalnych i przystępowanie do spółdzielni 

socjalnych oraz do współpracy z pośrednikami finansowymi oferującymi instrumenty 

finansowe bezpośrednio podmiotom ekonomii społecznej.  
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8.OWES zobowiązane są do realizacji wszystkich wskaźników efektywnościowych 

stosowanych w ramach akredytacji ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.  

9.Operatorami bezzwrotnego wsparcia dotacyjnego i usług towarzyszących przyznaniu 

dotacji są OWES.  

10.Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu 

podmiotów - OWES oraz inkubatorów przedsiębiorczości społecznej po zakończeniu 

realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.  

11.Kwota dotacji dla jednego podmiotu nie przekracza trzydziestokrotności przeciętnego 

wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

12.Tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej możliwe 

jest wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa 

społeczne.  

13.Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub 

prowadzenia działalności w ramach:  

 

przedsiębiorstwo społeczne i utworzenie w tym przedsiębiorstwie miejsca pracy.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących 

dochodów).  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu.  

 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  
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11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w 

przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwia 

dostępu do zatrudnienia  

11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie  

 

Nr i nazwa celu tematycznego  

Cel Tematyczny 9 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją.  

 

Nr i nazwa priorytetu inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 9v – Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej 

w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwia 

dostępu do zatrudnienia  

 

Cel/e szczegółowy/e  

Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój ekonomii społecznej.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Koordynacja ekonomii społecznej w regionie:  

a) tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w 

szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, 

umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami nt. podejmowanych działań, 

postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy 

itp., a także agregowanie informacji nt. działalności OWES i wynikach ich pracy na poziomie 

całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań w regionie. Wspieranie 

działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego;  

b) tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz 

włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje 

branżowe (sieci, klastry);  

c) tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej  

o charakterze reintegracyjnym (Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, 

Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej), mających umożliwić 

wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu 

standardów usług;  

d) inicjowanie współpracy jednostek samorządu terytorialnego, jednostek systemu pomocy 

społecznej, podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, OWES dla 

zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii 

społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, jak również w celu 

realizacji uzgodnionych przedsięwzięć, zawartych w programie rewitalizacji sieci miast 

Cittaslow, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami takimi jak szkoły, 

uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa, klastry przedsiębiorstw m.in. w 
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celu zwiększenia liczby staży i praktyk w podmiotach ekonomii społecznej czy też w 

typowych przedsiębiorstwach;;  

e) budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie 

regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej 

współpracy;  

f) organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii 

społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług 

świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (np. targi 

ekonomii społecznej, sprzedaż produktów i usług PES za pomocą jednego regionalnego 

portalu);  

g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi w 

zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana 

informacji, dobre praktyki, doradztwo), stosowania klauzul społecznych/społecznie 

odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej;  

h) wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i 

współpraca z OWES w tym zakresie;  

i) zapewnienie funkcjonowania regionalnego komitetu ds. ekonomii społecznej i 

organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w 

zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie;  

j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja wieloletniego 

Wojewódzkiego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej  

oraz analiza i koordynacja jego wdrażania;  

k) rzecznictwo sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie 

ekonomii społecznej do strategii rozwoju województw w obszarach związanych z rynkiem 

pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług 

użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których możliwy jest regionalny 

rozwój ekonomii społecznej.  

 

Typ beneficjentów  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020.  

2.Realizacja wsparcia zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 z uwzględnieniem zasad 

określonych w wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Spis 

wytycznych znajduje się w części 5 pkt 2 SzOOP)  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu.  
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Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Maksymalna wartość projektu wynosi 720 000 zł rocznie  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Minimalna wartości wydatków kwalifikowanych projektu: nie dotyczy  

Maksymalna wartość projektu wynosi 720 000 zł rocznie.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 


