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Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty 

pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, w terminie od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r. 

 

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej funduszy unijnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, Departament Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, pokój nr 114, w godzinach od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki 

od 7:30 do 14:00 (w ostatnim dniu naboru do godz. 12:00) lub przesyłką rejestrowaną nadaną 

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada  

2012 r. – Prawo pocztowe, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę 

przesyłkę. Informacje na temat w/w działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod 

numerami telefonów: 660 691 101; 784 936 064; 660 691 425; 660 702 237; 604 781 081; 

668 360 805; 690 550 928; 660 691 135. 

 

 



 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Źródłem weryfikacji kryteriów wyboru operacji (krajowych), zawartych w rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje 

w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” 

oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania 

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1737), będą dokumenty 

wskazane w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.  

 

Weryfikacja kryteriów wyboru operacji (regionalnych), wskazanych w § 8. ust. 2. pkt 2  

lit. a i b w/w rozporządzenia, oparta będzie o takie źródła jak: Wniosek o przyznanie pomocy, 

kosztorysy oraz pozostałe załączniki do Wniosku.  

Natomiast kryterium określone w § 8. ust. 2. pkt 2 lit. c w/w rozporządzenia, weryfikowane 

będzie w oparciu o wpis do KRS albo zaświadczenie z gminy o wpisie podmiotów do ewidencji  

stowarzyszeń zwykłych, potwierdzające funkcjonowanie stowarzyszeń, które swą działalność 

rozpoczęły co najmniej rok przed ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy.  

 
 
 
 
 


