
 
 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W OLSZTYNIE 

 
jako Instytucja Pośrednicząca 

Regionalnym Programem Operacyjnym 
 Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 

 

ogłasza KONKURS NR RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/17 

na dofinansowanie projektów ze środków 

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

Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 5 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I RACJONALNE 

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 

Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej 

 

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

20 817 735,99 EUR
1
 co stanowi: 90 161 614,57 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym 

w ramach 085 – Ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura - 18 817 735,99 EUR, 

co stanowi: 81 499 614,57 PLN i w ramach 086 – Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów Natura 2000: 

2 000 000,00 EUR co stanowi: 8 662 000,00 PLN. 

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (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 dnia 17 czerwca 2014 r. 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; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących 
podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020. 
 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:  

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

 Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; 

 Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; 

 Organizacje pozarządowe; 

 Uczelnie; 

 PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. 

 

                                                 
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, 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. 

 



 

Przewidziane do wsparcia typy projektów: 

Zadanie 1: Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, w tym na 

obszarach Natura 2000.  Łącznie w ramach zadania do rozdysponowania:  5 000 000,00 EUR co stanowi: 21 655 000,00 PLN , w 

tym w ramach 085 – Ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura – 4 000 000,00 

EUR co stanowi: 17 324 000,00 PLN i w ramach 086 – Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów Natura 

2000: 1 000 000,00 EUR co stanowi: 4 331 000,00 PLN 

 

Zadanie 2: Tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki 

rodzime, w tym banki genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, eko-parki, kształtowanie 

i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych. Łącznie w ramach zadania do rozdysponowania:  5 000 000,00 EUR co stanowi: 

21 655 000,00 PLN w ramach kodu zakresu interwencji 085 – Ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody 

i zielona infrastruktura. 

 

Zadanie 3: Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym: 

− ochrona ex-situ 

− ochrona in-situ lub restytucja gatunków zagrożonych wyginięciem 

− odtwarzanie siedlisk i kształtowanie warunków dla ich trwałego zachowania 

− wprowadzenie gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych 

Łącznie w ramach zadania do rozdysponowania:  5 500 000.00  EUR co stanowi: 23 820 500,00  PLN , w tym w ramach 085 – 

Ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura – 5 000 000,00 EUR co stanowi: 

21 655 000,00 PLN i w ramach 086 – Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów Natura 2000: 500 000,00 

EUR co stanowi: 2 165 500,00 PLN 

 

Zadanie 4: Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych – zmniejszenie presji na gatunki i siedliska 

poprzez m.in.: 

- ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków 

- właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego  

Łącznie w ramach zadania do rozdysponowania:  4 317 735,99  EUR co stanowi: 18 700 114,57  PLN , w tym w ramach 085– 

Ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura - 3 817 735,99 EUR co stanowi: 

16 534 614,57 PLN i w ramach 086 – Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów Natura 2000: 500 000,00 

EUR co stanowi: 2 165 500,00 PLN 

 

 
Zadanie 5: Realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. 

poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową województwa). Łącznie w ramach zadania 

do rozdysponowania 1 000 000,00 EUR, co stanowi: 4 331 000,00 PLN w ramach kodu zakresu interwencji 085 – Ochrona i 

zwiększenie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura. 

 

Priorytetowo będą traktowane inwestycje w parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody położonych na obszarach Natura 

2000. 

 

Minimalna wartość kosztu całkowitego projektu – 100 000,00 PLN 

Maksymalna wartość kosztu całkowitego projektu – 2 000 000,00 PLN (nie dotyczy zadania 5) 

 

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne 

wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020. 

 

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie 



Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca 
lub kuriera (liczy się data wpływu) w Sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
w Olsztynie ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn, w poniedziałek w godzinach 8:00-16:00 i od wtorku do piątku w godzinach 7:30 
do 15:30 (tj. w godzinach pracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie). 

Termin na dostarczenie wniosku uznaje się za zachowany, jeżeli wniosek wpłynął w wyznaczonym terminie do Sekretariatu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (we wskazanych w ogłoszeniu godzinach) ) lub 
został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu upływu terminu na złożenie dokumentacji - decyduje data nadania. W 
przypadku złożenia wniosku w innej komórce organizacyjnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
niż wskazana w ogłoszeniu, za termin złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Sekretariatu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioskodawca ponosi ryzyko przesłania za pośrednictwem kuriera/operatora 
pocztowego/złożenia osobiście/posłańca wniosku w terminie i na właściwy adres określony w ogłoszeniu 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 22 maja 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 październiku 2017 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.05.03.00-IP.02-28-001/17 Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i 

racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej 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.05.03.00-IP.02-28-001/17  znajduje się na stronie internetowej Programu: 

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

 


