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ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

ul. Emilii Plater 1 
10-562 Olsztyn 

 

jako Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 

(do dnia 31.05.2017 r. funkcję IOK pełnił  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) 

 
informuje o naborze w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17 

na dofinansowanie projektów ze środków 

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

z zakresu: Osi Priorytetowej 4 Efektywność Energetyczna 

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

 

Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym. Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie w 
ramach kategorii interwencji: 40 920 869,62 EUR1 co stanowi 177 228 286,32 PLN ze środków pochodzących z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku 

projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu). Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy 
publicznej maksymalny poziom dofinansowania jest zgodny z zasadami określonymi w następujących rozporządzeniach dotyczących 
pomocy publicznej:  

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne 

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER];  

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 - maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 85% wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na inwestycje w układy 
wysokosprawnej Kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020. 
 

O dofinansowanie mogą ubiegać się: 

 Przedsiębiorstwa;  
 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
 Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; 
 Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;  
 Inne podmioty posiadające osobowość prawną.  

 

Przewidziane do wsparcia typy projektów: 
Zadanie 1: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu 

produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – 
do 200 kWe. 

kod zakresu interwencji: 009 – Energia odnawialna: wiatrowa 

                                                 
1 Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono konkurs, tj. 30.01.2017 r, gdzie 1 EUR =  4,3310 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów 
w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków. 

 



alokacja: 4 950 000,00 EUR (21 438 450,00 PLN) 

Zadanie 2: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu 
produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji 
wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth 

kod zakresu interwencji: 010 – Energia odnawialna: słoneczna 

alokacja: 1 637 977,49 EUR (7 094 080,51 PLN) 

Zadanie 3: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu 
produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji 
wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe. 

kod zakresu interwencji: 011 – Energia odnawialna: z biomasy 

alokacja: 9 816 657,46 EUR (42 515 943,46 PLN) 

Zadanie 4: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu 
produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek 
wykorzystujących energię geotermalną – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe. 

kod zakresu interwencji: 012 – Pozostałe rodzaje energii odnawialnych (w tym: hydroelektryczna, geotermalna i 
morska) oraz integracja energii odnawialnej (w tym: magazynowanie, zmiana energii elektrycznej na gaz oraz 
infrastruktura wytwarzanie energii z wodoru) 

alokacja: 1 480 874,22 EUR (6 413 666,25 PLN) 

Zadanie 5: Budowa/modernizacja 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) 

kod zakresu interwencji: 005 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył) 

alokacja: 23 035 360,45EUR (99 766 146,11 PLN) 

Dopuszcza się poprawę zdolności do magazynowania energii elektrycznej – jako element uzupełniający projektów. 

Dopuszcza się działania informacyjno-edukacyjne promujące wykorzystanie OZE, wyłącznie jako element uzupełniający projektów 

– maksymalnie 2% kosztów kwalifikowanych projektu. 

Lokalizacja inwestycji z OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym 

/wojewódzkim /lokalnym. 

 

Preferowane do dofinansowania będą projekty tworzące miejsca pracy, wpisujące się w lokalne strategie niskoemisyjne lub 

dokumenty spełniające ich wymogi;  

 
 
Minimalna wartość kosztu całkowitego projektu – 100 000,00 PLN 
 
Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020. 
 
Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie: 

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub 
kuriera (liczy się data wpływu): 

 do dnia 31 maja 2017 r. Sekretariacie WFOŚiGW w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn w poniedziałki w 

godzinach od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) 

 od dnia 1 czerwca 2017 r.  Sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Kościuszki 89/91 10-554 Olsztyn, 

I piętro, pok. 101 lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. 

Emilii Plater 1, pokój 380, w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj.: 

poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30. 

 

Termin na dostarczenie wniosku lub w przypadku złożenia uzupełnienia wniosku oraz wymaganych dokumentów uznaje się za 

zachowany, jeżeli wniosek lub uzupełnienie wniosku wpłynęło w wyznaczonym terminie do IOK (tj. do dnia 31.05.2017 r. do 

WFOŚiGW w Olsztynie; od dnia 01.06.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) 

lub zostało nadane (do 31.05.2017 r. na adres WFOŚiGW w Olsztynie, od 01.06.2017 r. na adresy Sekretariatu Departamentu EFRR 

lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) w polskiej placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w 

dniu upływu terminu na złożenie wniosku/uzupełnienie dokumentacji - decyduje data nadania. W przypadku złożenia 

wniosku/uzupełnienia w innej komórce organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego niż wskazana w Regulaminie, za termin złożenia 

wniosku uznaje się datę jego wpływu do Sekretariatu Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub do 



Kancelarii Ogólnej. Wnioskodawca ponosi ryzyko przesłania za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego/złożenia osobiście 

wniosku w terminie i na właściwy adres określony w Regulaminie konkursu. 

 
 
Wniosek należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku 
elektronicznym). 
Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2, dostępnego 
na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając funkcji: „wyślij wniosek” (odnośnik: maks2, Lokalny System 
Informatyczny). 
 

Termin składania wniosków:  

od  31 marca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. 

 
Wnioski, które wpłyną po terminie będą rejestrowane, natomiast nie będą podlegały weryfikacji wymogów formalnych i pozostawione 
będą bez rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2018 r. Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany 
terminu rozstrzygnięcia konkursu.  
  
Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu: 

Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu 
(w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność 
energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z 

załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). 
Regulamin konkursu udostępniany jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl/  
(odnośnik: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków) oraz Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
 
Pełna dokumentacja związana z konkursem nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17 znajduje się na stronie internetowej Programu: 

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

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