
 

 

 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 20/924/17 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 24 maja 2017r. 
 

 
 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów ze środków  

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17 

dla Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 

Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego 

 Schemat: tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

na lata 2014-2020 

 

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano: 

Projekty polegające na tworzeniu lub rozwoju infrastruktury biznesowej: 

1) centr demonstracyjnych – centra służące demonstracji doświadczeń, urządzeń lub produktów. 

W przedmiotowej kategorii nie mieszczą się hale targowo-wystawiennicze, 

2) fab labs - niedużej wielkości warsztat/laboratorium testowe, umożliwiające użytkownikom 

korzystanie z dostępnych narzędzi  (w  dużej  mierze  nowoczesnych  i  sterowanych 

komputerowo),  często potrzebnych do wytworzenia produktu, którego nie można włączyć 

w proces masowej produkcji, 

3) living labs – to praktyczny instrument wdrażania popytowego podejścia do innowacji w UE, czyli 

tworzenia otwartych innowacji dzięki współpracy różnych podmiotów (np. producentów) 

z użytkownikami, którzy inspirują ten proces i mogą stanowić jego siłę napędową. Żywe 

Laboratorium stwarza środowisko, w którym innowacje powstają przy pomocy procesów 

testowania i eksperymentowania jako efekt wspólnej pracy obu stron, 

4) centr biznesowych – oferują na wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność 

biurową, handlową bądź magazynową, sale konferencyjne, itp., 

5) biur typu co-working space – profesjonalne przestrzenie biurowe przeznaczone do indywidulanej 

lub wspólnej pracy wraz z dostęp do zaplecza socjalnego i mediów. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:  

• instytucje otoczenia biznesu1 lub partnerstwo instytucji otoczenia biznesu 

z przedsiębiorstwem2. 

Wnioskodawca/partner musi prowadzić działalność na terytorium województwa kujawsko-

pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania 

dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu.  

Dopuszcza się realizacje projektów partnerskich z zastrzeżeniem, że partnerstwo nie zostało zawarte 

pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014, str. 1 i nast.) 

(dalej: rozporządzenie 651/2014). 

 

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru 

projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu 

konkursu. 

 

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 31 383 000,00 zł pochodzących  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR). 

 
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR ze środków EFRR powinien zostać ustalony 

zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 

Regulaminu konkursu. 

  

Konkurs ma charakter zamknięty z etapem preselekcji  

Wnioski preselekcyjne należy składać od 30.06.2017 r. do 14.07.2017 r. 

 

W przypadku uzyskania pozytywnej oceny na etapie preselekcji wnioskodawca zostanie wezwany do 

złożenia właściwego wniosku o dofinansowanie projektu. Termin złożenia wniosku zostanie wskazany 

w piśmie Departamentu Wdrażania EFRR, o którym mowa w Rozdziale 6 Regulaminu konkursu. 
 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2018 r. 

 

Wnioski preselekcyjne należy złożyć z zastosowaniem wzoru wniosku preselekcyjnego stanowiącego 

załącznik do Regulaminu. Wniosek preselekcyjny wraz z pismem przewodnim i załącznikami (jeśli 

dotyczą) należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

w terminie naboru, w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu. 

 

Właściwy formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić  

i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)3. 

                                                
1 Przez Instytucję Otoczenia Biznesu należy rozumieć każdy podmiot bez względu na formę prawną,  prowadzący  działalność gospodarczą w rozumieniu prawa 

unijnego, który prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na 

cele statutowe. Przy czym działalność służąca tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości jest wymieniona jako jeden z głównych celów 

statutowych podmiotu. 
2 Podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zgodnie z definicją z załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014. 
3
 W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: 

generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316. 



 

 

 
Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie 

projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, w terminie wskazanym w piśmie Departamentu Wdrażania EFRR. 

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału  

4 Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu nie złożone w wersji papierowej nie 

będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, a tym samym nie będą podlegały ocenie. 

 

Miejscem składania wniosków preselekcyjnych oraz wniosków o dofinansowanie projektu jest Punkt 

Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, 
Pl. Teatralny 2, parter. 

 

Wniosek preselekcyjny oraz właściwy wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w godzinach 

pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki 

od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00. 

 

Wniosek preselekcyjny oraz właściwy wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:  

- osobiście lub przez posłańca - decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego;  

- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data wpływu do Punktu 
Informacyjno-Podawczego.  

 
Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące konkursu i oceny projektów 

zawiera Regulamin konkursu, dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na portalu 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.    

 

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych: 

 

Formularz zgłaszania pytań dotyczących konkursu znajduje się pod adresem: 

http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan 

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu  

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2 tel. (56) 621 83 41;  

(56) 621 84 09; (56) 621 82 68; (56) 621 84 86; 797 304 122;  ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl 

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy 

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Jagiellońska 

9; tel. (52) 327 68 84; (52) 321 33 42; 797 304 123; ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl 

 

Lokalne Punkty Informacyjne w Przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w: 
� Grudziądzu, ul. Sienkiewicza 22, tel. (56) 462 45 15; 797 304 124,  

ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl 

� Włocławku, ul. Bechiego 2, tel. (54) 235 67 21; (54) 235 67 12; 797 304 126, 

ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl 

� Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36/38, tel. (52) 355 91 95; 797 304 125, 

ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl 

 

Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania EFRR – 

Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. (56) 62 18 616 lub (56) 62 18 760. 

 



 

 

 

 


