Regionalny Program Operacyjny Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
(RPO WiM 2014-2020)
Możliwości finansowania projektów
w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Toruń , 17 marca 2015 r.

Budżet Programu 2 033,3 mln EUR

OSIE PRIORYTETOWE RPO WiM 2014-2020
1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur (EFRR) – CT 1 i 3

3. Cyfrowy region (EFRR) – CT 2
4. Efektywność energetyczna (EFRR) – CT 4
5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów
(EFRR) – CT 5 i 6
6. Kultura i dziedzictwo (EFRR) – CT 6
7. Infrastruktura transportowa (EFRR) – CT 7
8. Obszary wymagające rewitalizacji (EFRR) – CT 9
9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych (EFRR) – CT 9 i 10
10. Regionalny rynek pracy (EFS) – CT 8
11. Włączenie społeczne (EFS) – CT 9

12. Pomoc techniczna

2. Kadry dla gospodarki (EFS) – CT 10

Alokacja na osie priorytetowe (w mln EUR)
Pomoc Techniczna
58

Dostęp do Wysokiej Jakości
Usług Publicznych
80,4

Włączenie Społeczne
181,8

Regionalny Rynek Pracy
128

Inteligentna Gospodarka
Warmii i Mazur
320,5

Kadry dla Gospodarki
118,4

Obszary Wymagające
Rewitalizacji
64,8

Cyfrowy Region
76,1

Infrastruktura
Transportowa
196,3

Kultura i Dziedzictwo
131

Efektywność Energetyczna
267,8

Środowisko
Przyrodnicze i
Racjonalne
Wykorzystanie
Zasobów
105,2

STRATEGIA RPO WiM 2014-2020
•

Koncentracja na sprawach:
 regionalnej gospodarki i kształceniu dla niej kadr,
 zmiany sytuacji na rynku pracy,
 poprawie dostępu do usług publicznych,
 energii i efektywności energetycznej,
 środowiska przyrodniczego,
 wypełniania luk w systemie transportowym,
 rewitalizacji miast i ich ubogich społeczności,
 ograniczania ubóstwa w regionie.

•

W efekcie:
 budowa bazy dochodowej województwa,
 wzrost zatrudnienia.

Inteligentne specjalizacje województwa
warmińsko-mazurskiego

Oś 5: Środowisko przyrodnicze
i racjonalne wykorzystanie zasobów – 105,2 mln EUR
CT 6 Zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami
87,26 mln EUR
PI 6a – 21,95 mln EUR
Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia
zobowiązań określonych w dorobku prawnym UE
PI 6b – 22,96 mln EUR
Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań
określonych w dorobku prawnym UE
PI 6d – 42,35 mln EUR
Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej

CT 5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu
17,96 mln EUR
PI 5b – 17,96 mln EUR
Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń

Priorytet inwestycyjny 6d – 42,35 mln € EFRR
Cel szczegółowy:
Lepsze mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie
Przykładowe działania / typy przedsięwzięć:
• podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków
krajobrazowych i rezerwatów przyrody; edukacja ekologiczna wraz z
przygotowaniem pomieszczeń na ten cel – 8 mln €
• inwestowanie w niezbędną infrastrukturę związaną z ochroną, przywróceniem
właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków – 8 mln €
• tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich
i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, np. banki genowe, rewaloryzacja
i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, eko-parki, kształtowanie
i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych
– 23,35 mln €
• rekultywacja jezior (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją
uzdrowiskową województwa) – 3 mln €

Priorytet inwestycyjny 6d – 42,35 mln € EFRR
BENEFICJENCI
•
•
•
•
•
•

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.

Kierunkowe zasady wyboru operacji dla PI 6d (tryb konkursowy)
priorytetowo traktowane będą inwestycje w parkach krajobrazowych
i rezerwatach przyrody położonych na obszarach NATURA 2000;


zakres projektów planowanych do realizacji na obszarach NATURA 2000 musi być
zgodny z Priorytetowymi Ramami Działań opracowywanymi w Polsce na podstawie
art. 8 tzw. dyrektywy siedliskowej .


Oś 6: Kultura i dziedzictwo – 130,99 mln EUR
CT 6 Zachowanie i ochrona środowiska
oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami
130,99 mln EUR
PI 6c – 130,99 mln EUR
Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Cel szczegółowy 1:
Więcej ludzi korzystających z oferty instytucji kultury
budujących tożsamość regionalną w województwie
Cel szczegółowy 2:
Zwiększona atrakcyjność turystyczna zasobów dziedzictwa
naturalnego regionu

Priorytet inwestycyjny 6c – 130,99 mln € EFRR
Cel szczegółowy 1:
Więcej ludzi korzystających z oferty instytucji kultury budujących
tożsamość regionalną w województwie
Przykładowe działania / typy przedsięwzięć:
•ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego i zabytków – 19,75 mln €
•zachowanie walorów architektoniczno-krajobrazowych i kulturowych
miasteczek i wsi – 5,75 mln €
•dostosowanie instytucji kultury do nowoczesnej działalności kulturalnej –
4,8 mln €
•włączenie instytucji kultury w tworzenie produktów turystycznych – 4,8
mln €
•rozwój centrów informacji kulturalnej i promocji kultury – 3,9 mln €

Priorytet inwestycyjny 6c – 130,99 mln € EFRR
Cel szczegółowy 1

BENEFICJENCI

•
•
•
•
•
•
•

jst, ich związki i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne jst,
instytucje kultury,
jednostki administracji rządowej,
państwowe jednostki budżetowe,
organizacje pozarządowe,
kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby
prawne.

Kierunkowe zasady wyboru operacji dla PI 6c – cel szczegółowy 1
• maksymalny koszt całkowity projektu – 5 mln EUR,

• dofinansowanie tylko na przedsięwzięcia pozwalające na włączenie/ utrzymanie
obiektów zabytkowych i instytucji kultury w wachlarzu produktów turystycznych
województwa,
• preferencje dla projektów o charakterze regionotwórczym,
• preferencje dla przedsięwzięć w ramach lokalnych planów rewitalizacji miast,

• dofinansowanie imprez kulturalnych tylko, gdy przekładają się na efekty gospodarcze
regionu a ich partnerami finansowymi są przedsiębiorcy,
• brak wsparcia dla budowy nowej infrastruktury kulturalnej,
• przy wyborze projektów brane pod uwagę będą:
 analiza popytu,
 wkład na rzecz priorytetów rozwoju kultury,
 zapewnienie trwałości efektów.

Priorytet inwestycyjny 6c – 130,99 mln € EFRR
Cel szczegółowy 2:
Zwiększona atrakcyjność turystyczna zasobów dziedzictwa naturalnego
regionu
Przykładowe działania / typy przedsięwzięć:
•rozwój infrastruktury uzdrowiskowej – 19 mln €
•wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych (zagospodarowanie
przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne) – 35 mln €
•inwestycje w infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych i portów
– 27,99 mln €
•wdrażanie rozwiązań i technik zarządzania, monitorowania ruchu na
śródlądowych drogach wodnych (w tym małych portów) – 10 mln €

Priorytet inwestycyjny 6c – 130,99 mln € EFRR
Cel szczegółowy 2

BENEFICJENCI
•
•
•
•
•
•
•

jst, ich związki i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne jst,
jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
jednostki organizacyjne administracji rządowej,
zarządcy portów,
organizacje pozarządowe,
PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Kierunkowe zasady wyboru operacji dla PI 6c – cel szczegółowy 2
•

•

Maksymalny koszt całkowity projektu ubiegającego się o dofinansowanie nie
może przekroczyć 5 mln EUR (inaczej w przypadku zintegrowanych
przedsięwzięć)
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..

Oś 8: Obszary wymagające rewitalizacji – 64,85 mln EUR
CT 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem
i wszelką dyskryminacją
64,85 mln EUR
PI 9b – 64,85 mln EUR
Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej
ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Priorytet inwestycyjny 9b – 64,85 mln € EFRR
Cel szczegółowy:
Lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe
Przykładowe działania / typy przedsięwzięć:
•
•
•
•

nadawanie i przywracanie funkcji społecznych i gospodarczych zdegradowanych
obszarom miejskim,
rewaloryzacja/modernizacja/adaptacja istniejącej zabudowy (w wyjątkowych
przypadkach też jej odtwarzanie),
rozwój przestrzeni publicznych,
Łącznie 49,85 mln €
budowa i przebudowa dróg przyczyniających się do gospodarczej i fizycznej
rewitalizacji (jako element LPR) – 15 mln €

BENEFICJENCI
•
•
•
•
•

jst, ich związki i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne jst,
organizacje pozarządowe,
kościoły i związki wyznaniowe,
wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Kierunkowe zasady wyboru operacji dla PI 9b

• wsparcie tylko dla projektów w ramach LPR,
• preferencje dla kontynuacji i projektów komplementarnych do przedsięwzięć
realizowanych w ramach RPO WiM 2007-2013,
• preferencje dla projektów wynikających z inicjatywy społeczności lokalnych lub
realizowanych w ramach współpracy miast w regionie; dodatkowym atutem będzie
realizacja przedsięwzięć w partnerstwie,
• preferencje dla przedsięwzięć wspierających energooszczędność (w przypadku
rewitalizacji fizycznej),
• projekty muszą przyczyniać się do zwiększenia zatrudnienia mieszkańców,

• przedsięwzięcia muszą uwzględniać dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do
potrzeb niepełnosprawnych
• w przypadku wprowadzania funkcji kulturalnych maksymalna kwota wydatków
kwalifikowanych projektu ubiegającego się o dofinansowanie nie
może przekroczyć 2 mln EUR

Dziękuję za uwagę.
Karol Ostrowski
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Polityki Regionalnej
T: +48 89 521 93 24
k.ostrowski@warmia.mazury.pl

http://portal.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/

