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1. Wprowadzenie 

W myśl art. 8 ust. 2 Kontraktu Programowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

(KP) zawartego pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, a Ministrem Funduszy i Polityki 

Regionalnej i określającego kierunki i warunki dofinansowania programu regionalnego na lata 2021-

2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (dalej FEWiM)1, organizacje badawcze mogą ubiegać 

się o wsparcie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej, o ile zostały one wcześniej 

pozytywnie zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z udziałem 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zgodnie z procedurą opisaną                          

w załączniku nr 4 do KP.  

Dofinansowanie inwestycji w publiczną infrastrukturę badawczą zaplanowano w programie 

regionalnym na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w ramach Celu Polityki 1 

Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej 

transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej, w Celu szczegółowym (i) pn. Rozwijanie 

i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych 

technologii, w Priorytecie 1. Gospodarka. Planowane jest wsparcie publicznej infrastruktury 

badawczej sprzyjającej innowacyjnej i inteligentnej transformacji regionu, która będzie 

wykorzystywana zarówno do działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej.  

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie będzie: 

▪ wykorzystanie infrastruktury do realizacji agendy badawczej, której zakres jest zgodny 

z regionalną inteligentną specjalizacją; 

▪ pozytywne zaopiniowanie projektu przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz 

ministra właściwego ds. nauki na warunkach i w trybie określonym w Kontrakcie 

Programowym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

Proces identyfikacji przedsięwzięć na poziomie regionalnym jest dokonywany przy 

zaangażowaniu interesariuszy w regionie właściwych ze względu na przedmiot uzgodnień, tj. członków 

Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego (ciało opiniodawczo-doradcze Zarządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego). 
 

 

2. Proces identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej 

Poniższy rysunek przedstawia proces identyfikacji na poziomie regionalnym i krajowym, tj.: 

• opiniowanie propozycji projektów pod kątem zgodności z wymogami określonymi dla  programu 

regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur przez stronę 

samorządową oraz  

• ocenę pozytywnie zaopiniowanych na poziomie regionalnym propozycji projektów przez stronę 

rządową w trybie określonym w KP. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Kontrakt Programowy dostępny na stronie https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/8061/fundusze-europejskie-
dla-warmii-i-mazur-%E2%80%93-kontrakt-programowy  

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/8061/fundusze-europejskie-dla-warmii-i-mazur-%E2%80%93-kontrakt-programowy
https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/8061/fundusze-europejskie-dla-warmii-i-mazur-%E2%80%93-kontrakt-programowy
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Proces identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej w ramach programu regionalnego na 

lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur  

 

3. Opiniowanie przedsięwzięć na poziomie regionalnym 

W procesie przeprowadzonym na poziomie regionalnym wyłonione zostaną przedsięwzięcia 

zidentyfikowane jako strategiczna regionalna infrastruktura badawcza w obszarze regionalnych 

inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Proces identyfikacji 

koordynować będzie Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

3.1 Podmioty uprawnione do składania propozycji projektowych 

Do składania propozycji projektów w zakresie strategicznej regionalnej infrastruktury badawczej 

województwa warmińsko-mazurskiego uprawnione są organizacje badawcze rozumiane jako 

podmioty prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, tj.:  

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, 

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o Polskiej Akademii Nauk,  

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, 

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

e) Polska Akademia Umiejętności,  

inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a–e, posiadające siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę 

w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu. 

3.2 Nabór propozycji projektowych 

Nabór propozycji projektów przeprowadzi Departament Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 
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1) Organizacja badawcza zainteresowana aplikowaniem o środki na realizację projektu z zakresu 

publicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej w ramach Celu szczegółowego (i) Rozwijanie 

i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych 

technologii Priorytetu 1. Gospodarka programu FEWiM, przedkłada do Departamentu Polityki 

Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ul. Kościuszki 

89/91, 10-554 Olsztyn) opracowany w języku polskim wydrukowany i podpisany przez uprawnione 

podmioty egzemplarz Wniosku o wydanie opinii dla przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury 

badawczej do realizacji w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii            

i Mazur 2021-2027 (na formularzu stanowiącym Załącznik nr 22 do niniejszej Procedury).  

2) Termin przesyłania Wniosków o wydanie opinii, o których mowa w pkt. 1 rozpoczyna się 

…………..………… r. i upływa ……………………… r. (liczy się data wpływu do Departamentu Polityki 

Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego). Po upływie tego 

terminu Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 nie gwarantuje uwzględnienia wniosku 

w procesie identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej i tym samym poddania 

go ocenie i opiniowania przez wyznaczone gremia. 

3.3 Warunki dotyczące przedsięwzięć 

• Za przedsięwzięcia stanowiące strategiczną infrastrukturę badawczą uznaje się 

przedsięwzięcia o wartości powyżej 500 tys. PLN kosztów kwalifikowalnych szacowanych na 

moment składania wniosku o uzgodnienie danego przedsięwzięcia; 

• Przedmiotem projektu będzie infrastruktura badawcza w rozumieniu Rozporządzenia Komisji 

(UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107i 108 Traktatu wykorzystywana do 

prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa unijnego dotyczących 

pomocy publicznej. Jeżeli infrastruktura badawcza będzie wykorzystywana do prowadzenia 

działalności gospodarczej jak i niegospodarczej, wnioskodawca musi prowadzić działalność 

gospodarczą na poziomie powyżej 20% całkowitych rocznych zasobów danej infrastruktury. 

Część projektu dotycząca wykorzystania infrastruktury badawczej do prowadzenia działalności 

gospodarczej musi wynosić ponad 20% wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych 

infrastruktury. 

• W ramach projektów nie przewiduje się dofinansowania Regionalnych Agend Badawczo-

Rozwojowych3. 

• Projekt musi być realizowany na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. 

• Okres realizacji projektu musi być zgodny z okresem kwalifikowalności w okresie 

programowania 2021-2027. 

• Nie ma możliwości dofinansowania infrastruktury, aparatury, wyposażenia, które będą 

wykorzystywane wyłącznie na cele niegospodarcze. 

• Wyłączone ze wsparcia będą inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną oraz infrastrukturę 

wykorzystywaną przez Wnioskodawcę do świadczenia usług zdrowotnych. 

• W ramach projektów nie przewiduje się finansowania kosztów wynagrodzeń oraz kosztów 

związanych z utrzymaniem infrastruktury B+R. 

• Nowe przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R w jednostkach naukowych może otrzymać 

wsparcie jedynie, gdy stanowi element dopełniający istniejące zasoby.  

                                                           
2 Wg wzoru opracowanego przez MFiPR stanowiącego załącznik nr 6 do Kontraktu Programowego 
3  Regionalne Agendy Badawczo-Rozwojowe - wsparcie przewidziane w ramach programów krajowych 
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• Przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R musi być powiązane z co najmniej jedną 

regionalną inteligentną specjalizacją województwa warmińsko-mazurskiego4 

• Powstała w wyniku przedsięwzięcia infrastruktura badawcza będzie dostępna dla 

podmiotów/osób spoza jednostki otrzymującej wsparcie. 

• Finansowanie działań w obszarze podnoszenia kompetencji możliwe wyłącznie jeśli stanowi 

niezbędny element projektu. 

• Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków FEWiM wynosi 85%. 

3.4 Ocena formalna  

Departament Polityki Regionalnej dokonuje formalnej oceny wniosków, o których mowa w pkt 3.2 

pod kątem:  

▪ formalnej poprawności wypełnienia wniosku 

▪ zgodności przedsięwzięcia z założeniami FEWiM 2021-2027; 

▪ zgodności z inteligentnymi specjalizacjami województwa warmińsko-mazurskiego  zdefiniowanymi 

w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Warmińsko-Mazurskie 2030 oraz zidentyfikowanymi 

w procesie przedsiębiorczego odkrywania w oparciu o „Zasady identyfikacji Inteligentnych 

Specjalizacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego5. 

Ocena formalna wniosku przeprowadzana będzie za pomocą poniższych kryteriów formalnych. Ocena 

formalna ma charakter zerojedynkowy, stąd niespełnienie kryteriów (po wezwaniu do uzupełnienia) 

uniemożliwia przekazania wniosku do oceny merytorycznej. Projekt może zostać wycofany z oceny 

formalnej na pisemną prośbę Wnioskodawcy. 

Lp. Kryterium formalne Sposób oceny 

1.  Data złożenia wniosku – czy wniosek został złożony w terminie – nie 
podlega możliwości uzupełnienia  

tak/nie 

2.  Podpis osoby uprawnionej – czy wniosek został podpisany przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy 

tak/nie 

3. Kwalifikowalność podmiotowa wnioskodawcy 
Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) są uprawnieni do złożenia 
wniosku 

tak/nie 

4. Kwalifikowalność przedmiotowa projektu 
Projekt jest zgodny z przedmiotem naboru, tj. dotyczy publicznej 
infrastruktury badawczej i jest zgodny z warunkami określonymi dla tego 
typu inwestycji w Umowie Partnerstwa6 

tak/nie 

5. Spójność informacji dotyczących projektu i wnioskodawcy 
Czy treść wniosku umożliwia ocenę propozycji projektu i wnioskodawcy, tj. 
dostarcza informacji, pozwalających na ocenę projektu w kryteriach oceny. 

tak/nie 

6. Kompletność wniosku – czy we wniosku zostały wypełnione wszystkie 
wymagane pola 

tak/nie 

7. Zgodność z inteligentnymi specjalizacjami – czy we wniosku opisana 
została zgodność planowanego przedsięwzięcia z co najmniej jedną 
inteligentną specjalizacją województwa warmińsko-mazurskiego 

tak/nie 

 

 

                                                           
4 Więcej o specjalizacjach: https://biznes.warmia.mazury.pl/inteligentne-specjalizacje-warmii-i-mazur/  
5 Dokument dostępny pod adresem https://biznes.warmia.mazury.pl/aktualnosci/region-wybiera-kolejne-inteligentne-

specjalizacje/  
6 Umowa Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce, 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/umowa-
partnerstwa/  

https://biznes.warmia.mazury.pl/inteligentne-specjalizacje-warmii-i-mazur/
https://biznes.warmia.mazury.pl/aktualnosci/region-wybiera-kolejne-inteligentne-specjalizacje/
https://biznes.warmia.mazury.pl/aktualnosci/region-wybiera-kolejne-inteligentne-specjalizacje/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/umowa-partnerstwa/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/umowa-partnerstwa/
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Poprawa błędów o charakterze formalnym oraz oczywistych omyłek 

• W razie stwierdzenia błędów o charakterze formalnym (za wyjątkiem kryterium nr 1, tj. 

zgłoszenia wniosku po terminie) lub oczywistych omyłek7 IZ FEWiM może wezwać  

wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie.  

• Wezwanie kierowane jest drogą elektroniczną a termin określony w wezwaniu liczy się od dnia 

następującego po dniu wysłania wezwania. Nieuzupełnienie braku w zakresie warunków 

formalnych przez wnioskodawcę skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

• Poprawione wnioski, które po ponownej ocenie formalnej nadal nie spełnią wskazanych 

w korespondencji warunków formalnych zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 

• W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, gdy brak jest możliwości poprawy, uzupełnienia 

we wskazanym terminie z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy, na jego pisemny wniosek, 

Departament Polityki Regionalnej może wyznaczyć inny termin na dokonanie poprawy lub 

uzupełnienia. 

• Informacja o negatywnym wyniku oceny formalnej przekazywana jest Wnioskodawcy w formie 

pisemnej z uzasadnieniem. Informacja o pozytywnej ocenie Fiszki przekazywana jest 

Wnioskodawcy w formie elektronicznej. 

Wnioski, które zostaną ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej zostają przekazane do oceny 

merytorycznej dokonywanej przez Departament Polityki Regionalnej. 

3.5 Ocena merytoryczna  

Ocena merytoryczna przeprowadzana jest przez zespół pracowników Departamentu Polityki 

Regionalnej. 

Ocena przeprowadzana jest za pomocą kryteriów merytorycznych. W ramach każdego kryterium 

punktowanego możliwe jest przyznanie maksymalnie 3 punktów (nie przewiduje się punktów 

niepełnych/ułamkowych). 

Lp. Kryterium merytoryczne Punktacja 

1. Wpływ przedsięwzięcia na rozwój inteligentnych specjalizacji województwa 
warmińsko-mazurskiego  zdefiniowanych w Strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego Warmińsko-Mazurskie 2030. 
Ocenie podlega sposób w jaki projekt wpisuje się w co najmniej jedną z regionalnych 
inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (ekonomia wody, 
drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości, zdrowe życie)  

0-5 

2. Plan prac badawczo-rozwojowych (agenda badawcza) 
Ocenie podlega zakres i szczegółowość opisanej we wniosku agendy badawczej, 
która ma być realizowana z wykorzystaniem infrastruktury będącej przedmiotem 
projektu. 
Plan prac badawczo-rozwojowych powinien zawierać minimum: główne obszary 
badawcze, orientacyjny plan prac badawczo-rozwojowych, główne rezultaty 
zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych, zastosowanie w gospodarce. 

0-5 

3. Komplementarność z istniejącą infrastrukturą – ocenie podlega zakres w jakim 
planowana w ramach projektu infrastruktura uzupełniać i wykorzystywać będzie 
istniejące zasoby badawczo-rozwojowe.  
 

0-5 

                                                           
7 Z oczywistą omyłką mamy do czynienia w sytuacji, w której błąd jest ewidentny, łatwo zauważalny, niewymagający 

dodatkowych obliczeń, czy ustaleń i jest wynikiem np. niewłaściwego (wbrew zamierzeniu wnioskodawcy) użycia wyrazu, 
widocznej mylnej pisowni, niedokładności redakcyjnej, przeoczenia czy też opuszczenia jakiegoś wyrazu lub wyrazów, 
numerów, liczb. 
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4. Zaspokojenie potrzeb regionalnej gospodarki 
Ocenie podlegać będzie opisane zapotrzebowanie na infrastrukturę i badania 
planowane z jej wykorzystaniem ze strony regionalnych podmiotów gospodarczych. 
 

0-5 

 

• Departament Polityki Regionalnej może wezwać wnioskodawcę do jednorazowego 

uzupełnienia wniosku w zakresie kryteriów merytorycznych wyznaczonym terminie.  

• Wezwanie kierowane jest drogą elektroniczną a termin określony w wezwaniu liczy się od dnia 

następującego po dniu wysłania wezwania. Nieuzupełnienie braku w zakresie warunków 

merytorycznych przez wnioskodawcę skutkuje przeprowadzeniem oceny w oparciu o pierwszą 

wersję wniosku. 

• W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, gdy brak jest możliwości poprawy, uzupełnienia 

we wskazanym terminie z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy, na jego pisemny wniosek, 

Departament Polityki Regionalnej może wyznaczyć inny termin na dokonanie poprawy lub 

uzupełnienia. 

• Projekt może zostać wycofany z oceny merytorycznej na pisemną prośbę Wnioskodawcy. 

• Informacja o negatywnym wyniku oceny merytorycznej przekazywana jest Wnioskodawcy 

w formie pisemnej z uzasadnieniem. Informacja o pozytywnej ocenie Fiszki przekazywana jest 

Wnioskodawcy w formie elektronicznej. 

3.6 Lista przedsięwzięć 

• Na podstawie dokonanych ocen sporządzona zostanie lista rankingowa propozycji projektów. 

Wnioski zostaną uszeregowane kolejno wg uzyskanej średniej punktacji, liczonej jako suma 

wszystkich punktów podzielona przez liczbę oceniających wniosek pracowników 

Departamentu Polityki Regionalnej (od najwyższej do najniższej).  

• Lista rankingowa zostanie następnie zweryfikowana pod kątem wartości projektów, 

tj. zostanie ograniczona do projektów wyczerpujących maks. 200 % alokacji przeznaczonej na 

publiczną infrastrukturę badawczą w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur, która wynosi 21 000 000 EUR. Zakwalifikowane 

zostaną pierwsze na liście projekty, których łączna wartość nie przekroczy 42 000 000 EUR 

wg kursu na dzień 31.12.2022 r. 

3.7 Opiniowanie przez RKS ds. RSI 

• Lista przedsięwzięć zostanie przedstawiona Regionalnemu Komitetowi Sterującemu 

ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności (RKS ds. RSI) do zaopiniowania. 

• Członkowie RKS ds. RSI po zapoznaniu się z listą przedsięwzięć oraz ich ocenami decydują 

o rekomendacji przedsięwzięć Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

3.8 Decyzja Zarządu Województwa 

• Decyzję w sprawie zatwierdzenia Listy zidentyfikowanych przedsięwzięć z zakresu 

infrastruktury badawczej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego podejmuje Zarząd 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z uwzględnieniem rekomendacji RKS ds. RSI. 

• Te projekty, które ze względu na limit 200% alokacji nie zostały przekazane do zaopiniowania 

ministrowi właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz ministrowi właściwemu do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki, będą przekazywane stronie rządowej zgodnie z uszeregowaniem 
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punktowym, gdy wartość przedsięwzięć pozytywnie zaopiniowanych przez stronę rządową nie 

przekroczy 150% dostępnej alokacji. 

4. Procedura oceny przedsięwzięć przez Stronę rządową8 

Przedstawienie opinii przez Stronę rządową w odniesieniu do przedsięwzięć z zakresu infrastruktury 

badawczej odbywa się zgodnie z poniższym: 

1) Strona samorządowa przekazuje Stronie rządowej (Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej oraz 

ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki) listę przedsięwzięć 

zidentyfikowanych na poziomie regionalnym jako strategiczna regionalna infrastruktura 

badawcza w obszarze zgodnym z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (RIS), o której 

mowa w pkt 3.6; 

2) Wraz z listą przedsięwzięć (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

dokumentu) przekazywane są następujące dokumenty i informacje: 

a) opis procesu identyfikacji, o którym mowa w pkt 2, z uwzględnieniem opisu wpływu 

poszczególnych przedsięwzięć na realizację celów RIS, 

b) wnioski o wydanie opinii poszczególnych przedsięwzięć przygotowane zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu); 

3) Wartość przedsięwzięć w zakresie dofinansowania ze środków EFRR wynikających z wniosków 

o wydanie opinii przekazywanych stronie rządowej nie może być wyższa niż 200% wartości 

alokacji przeznaczonej na projekty z zakresu infrastruktury badawczej w ramach programu 

regionalnego, przy czym przekazywanie Stronie rządowej do zaopiniowania kolejnych 

przedsięwzięć jest możliwe w przypadku, gdy wartość przedsięwzięć wcześniej zaopiniowanych9 

nie przekracza 150% dostępnej alokacji; 

4) Strona rządowa opiniuje każde z przedsięwzięć mając na uwadze następujące elementy: 

a) zgodność zakresu podmiotowego i przedmiotowego przedsięwzięcia z warunkami 

wynikającymi z Umowy Partnerstwa, 

b) zasadność realizacji przedsięwzięcia w kontekście celów interwencji wynikających z Umowy 

Partnerstwa, 

c) zasadność realizacji agendy badawczej w założonym zakresie z punktu widzenia potrzeb 

zidentyfikowanych na poziomie odpowiednio kraju lub regionu, w szczególności 

w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami regionu, 

d) potencjał wnioskodawcy oraz odpowiednio (jeśli dotyczy) konsorcjantów/partnerów 

do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przedstawioną agendą, 

e) adekwatność zakresu rzeczowego przedsięwzięcia do planowanej agendy badawczej oraz 

ewentualna korelacji z dotychczasowymi inwestycjami podejmowanymi przez wnioskodawcę 

w zakresie infrastruktury badawczej (jeśli dotyczy), 

f) założenia dotyczące finansowania przedsięwzięcia, w szczególności adekwatność wartości 

przedsięwzięcia do jego zakresu, 

g) planowane efekty realizacji przedsięwzięcia w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym, w tym 

z uwzględnieniem planów wykorzystania i utrzymania infrastruktury oraz planowanej 

współpracy z przedsiębiorcami, 

                                                           
8 Opracowana na podstawie Załącznika nr 4 do Kontraktu Programowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Procedura opiniowania przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej. 
9 Strona samorządowa na każdym etapie realizacji Kontraktu może wnioskować o wyłączenie danego przedsięwzięcia 

z pozytywnie zaopiniowanych. 
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h) doświadczenie wnioskodawcy w zakresie zarządzania infrastrukturą badawczą 

i gospodarczego wykorzystania lub udostępniania tej infrastruktury lub odpowiednio założeń 

odnośnie do powyższego; 

5) W procesie opiniowania przedsięwzięć przez Stronę rządową bierze udział zespół ekspertów 

powołany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. W trakcie prac 

związanych z analizą projektu Zespół może zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie niejasności lub 

przedłożenie dodatkowych informacji niezbędnych do przygotowania opinii, co zostanie 

niezwłocznie przekazane Wnioskodawcy. 

6) Proces opiniowania przedsięwzięcia trwa do 6 miesięcy, przy czym konieczność 

uzupełnienia/korekta wniosku o wydanie opinii dla przedsięwzięcia każdorazowo powoduje 

wstrzymanie biegu terminu do momentu otrzymania przez Stronę rządową 

skorygowanych/uzupełnionych dokumentów w wersji jednolitej oraz w wersji „śledź zmiany”; 

7) Wniosek o wydanie opinii dla przedsięwzięcia może być korygowany/uzupełniany jeden raz na 

etapie opiniowania; 

8) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pisemnie informuje Stronę samorządową o opinii dla 

każdego z przedsięwzięć. 

5. Rozstrzygnięcie naboru 

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego 

pisemnie informuje organizację badawczą o opinii wydanej dla przedsięwzięcia niezwłocznie, 

w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od jej otrzymania. 

Każdorazowo, po zakończeniu procesu opiniowania, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania 

informacji o opinii Strony rządowej dla danego przedsięwzięcia Instytucja Zarządzająca FEWiM 

publikuje na stronie internetowej programu regionalnego informację lub aktualizację informacji 

o pozytywnie zaopiniowanych przedsięwzięciach. 

6. Wprowadzanie zmian w zaopiniowanych przedsięwzięciach 

Zmiany w przedsięwzięciu pozytywnie zaopiniowanym w trybie, o którym mowa w pkt. 4 i przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie, skutkujące zmianą agendy badawczej, zakresu rzeczowego, lub 

partnerów realizujących projekt są każdorazowo zgłaszane Ministrowi Funduszy i Polityki 

Regionalnej, który w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

decyduje – biorąc pod uwagę charakter i wagę proponowanych zmian – czy konieczne jest ponowne 

opiniowanie przedsięwzięcia w trybie określonym w pkt 4. 

Wprowadzanie zmian w przedsięwzięciu objętym dofinansowaniem z programu regionalnego odbywa 

się w trybie i na zasadach wynikających z zawartej przez Instytucję Zarządzającą  umowy 

o dofinansowanie. 

 

Załączniki: 

1. Wzór listy zidentyfikowanych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej przekazywanej do 

opinii strony rządowej. 

2. Wzór wniosku o wydanie opinii dla przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury badawczej do 

realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.  


