
 

Komunikat dotyczący zmiany  

terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektu  

w ramach konkursu Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-298/19 

ogłoszonego dla Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania  

i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych 

Schemat: Projekty grantowe1 wykorzystujące usługi ICT 

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 28/1277/19 z dnia 

23 lipca 2019 r. dokonał zmiany ogłoszenia oraz Regulaminu w ramach konkursu  

nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-298/19 w następującym zakresie: 

 

 
Rozdział/ 

podrozdział 

Regulaminu  
Było Jest 

Rozdział nr 4 

pkt 1 

Wnioski o dofinansowanie projektu 
należy składać od 31.07.2019 r. do 
14.08.2019 r. Instytucja Zarządzająca 
RPO nie przewiduje możliwości 
skrócenia terminu składania 
wniosków o dofinansowanie 
projektu. 

Wnioski o dofinansowanie projektu 
należy składać od 31.07.2019 r. do 
23.08.2019 r. Instytucja Zarządzająca 
RPO nie przewiduje możliwości 
skrócenia terminu składania 
wniosków o dofinansowanie 
projektu. 
 

Rozdział nr 2 
pkt 5 

W niniejszym działaniu stosuje się 
stawkę ryczałtową w wysokości: 

Typ projektu Stawk
a 

(max. 
wyso
kość) 

Uwagi 

Stworzenie lub rozwój 
zaplecza badawczo-
rozwojowego w 
przedsiębiorstwach w 
szczególności zakup 
środków trwałych oraz 
wartości 
niematerialnych i 
prawnych. 

8% bezpośrednich 
kosztów 

kwalifikowalny
ch projektu 

pozostałe typy 
projektów 

3,2% bezpośrednich 
kosztów 

kwalifikowalny
ch projektu 

 

W przypadku projektów 
operatorskich przyjmuje się stawki 
ryczałtowe dla rozliczania 
całkowitych kosztów ponoszonych 
przez operatora, w tym kosztów 
personelu bezpośredniego, do 
wysokości: 
✓ 15% dla projektów do 10 mln 

PLN, z uwzględnieniem 

wszystkich kosztów 

ponoszonych przez operatora w 

tym kosztów personelu 

bezpośredniego, 

✓ 12% dla projektów powyżej 10 

mln PLN, z uwzględnieniem 

kosztów personelu 

bezpośredniego. 

 

 

                                                 
1 Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm,  dalej: ustawa wdrożeniowa) projekt grantowy zakłada, że beneficjent  projektu 
grantowego będzie przekazywał na rzecz grantobiorców środki finansowe (zob. art. 35 ust. 5 ustawy wdrożeniowej).  
Z tego też względu nie jest dopuszczalna sytuacja, w której projekt grantowy polega na oferowaniu wsparcia w innej postaci np. usług 
oferowanych przedsiębiorstwom po preferencyjnych cenach. 



Zmiany terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektu dokonano również w ogłoszeniu 

o konkursie.  

 

Wydłużenia terminu naboru Instytucja Zarządzająca zdecydowała się dokonać na korzyść 

potencjalnych wnioskodawców, w związku z otrzymanym pismem dotyczącym wydłużenia 

terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektu.  

 

Zmiana stawek ryczałtowych wynika z błędu technicznego. W Regulaminie konkursu 

zamieszczono stawki dla typów projektów realizowanych w formule bezpośredniej, zamiast 

operatorskiej. Stawki ryczałtowe określono zgodnie z załącznikiem do Uchwały Zarządu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 6/175/18 z dnia 7 lutego 2018 r. 

 

 

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców. 

 

 

 


