
Komunikat dotyczący konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-213/18 

ogłoszonego w ramach 

Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, 

Poddziałania  3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych, Schemat: Sieci elektroenergetyczne Schemat 1 (realizacja 

wyłącznie na obszarach wsparcia OZE) Schemat 2 (realizacja na i poza obszarami 

wsparcia OZE), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020  

 
 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 30/1482/18 z dnia 

1 sierpnia 2018r. dokonał zmiany zapisów Regulaminu konkursu w następującym zakresie: 

 

 

Dokument  Było Jest 
Regulamin 

konkursu 

Rozdział nr 2 

pkt 4, ppkt 3) 

 lit a) 

a) został faktycznie poniesiony w okresie 
między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem  
31 grudnia 2021 r., z zastrzeżeniem 
przepisów dotyczących pomocy publicznej, 

a) został faktycznie poniesiony w okresie 
między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem  
30 czerwca 2023 r., z zastrzeżeniem przepisów 
dotyczących pomocy publicznej, 

Poddrozdział 5.2 - 

1) Kryterium A.3 Gotowość techniczna 

projektu do realizacji 

W przypadku projektów realizowanych w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”, warunkiem 
pozytywnej oceny w ramach kryterium jest 
posiadanie programu funkcjonalno-
użytkowego na moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu. Pozwolenie na 
budowę należy przedłożyć najpóźniej przed 
wypłatą środków dofinansowania. 
W przypadku projektów realizowanych w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”, w stosunku do których 
zachodzi konieczność uzyskania prawa do 
dysponowania nieruchomością na cele 
projektu, dopuszcza się możliwość odstąpienia 
od obowiązku stosowania zapisów Instrukcji 
wypełniania załączników, stanowiącej załącznik 
nr 3 do Regulaminu konkursu, zgodnie z 
którymi wnioskodawca, na moment składania 
wniosku o dofinansowanie projektu, 
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o 
posiadaniu prawa do dysponowania 
nieruchomością. W powyższej sytuacji 
dopuszcza się możliwość dostarczenia ww. 
oświadczenia na późniejszym etapie (np. na 
moment uzyskania pozwolenia na budowę). 

Rozdział 8 

Pkt 2 

Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć 
dokumenty niezbędne do zawarcia umowy,  
co do zasady, w terminie do 21 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania pisma 
w tej sprawie. 
W przypadku niedostarczenia dokumentów 
we wskazanym terminie Instytucja 
Zarządzająca RPO może odstąpić od 
podpisania umowy o dofinansowanie 

Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć 
dokumenty niezbędne do zawarcia umowy,  
co do zasady, w terminie do 21 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania pisma w 
tej sprawie. 
W przypadku niedostarczenia dokumentów we 
wskazanym terminie Instytucja Zarządzająca 
RPO może odstąpić od podpisania umowy o 
dofinansowanie projektu. Ponadto w 



projektu. przypadku projektów realizowanych łącznie w 
formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz 
,,wybuduj” Wnioskodawca będzie zobowiązany 
na etapie składania wniosku o dofinansowanie 
projektu do złożenia Oświadczenia w sprawie 
dokumentów i procedur środowiskowych, 
stanowiącego załącznik do Regulaminu 
konkursu, natomiast dokumentacja 
środowiskowa dla tego typu projektów tj. 
załączniki:  

 
2.1.Dokumentacja z postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko (jeśli 
dotyczy), 
2.2. Formularz do wniosku o dofinansowanie 
projektu w zakresie OOŚ, 
2.3. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego 
za monitorowanie obszarów Natura 2000 (jeśli 
dotyczy), 

 
dokumenty dotyczące zagospodarowania 
przestrzennego, oświadczenie o prawie do  
dysponowania nieruchomością na cele 
projektu, zezwolenie na inwestycje oraz 
dokumentacja środowiskowa (w tym zgodności 
z dyrektywami unijnymi) powinny być 
dostarczone i zweryfikowane przed 
dokonaniem pierwszej płatności. 

 
Instytucja Zarządzająca RPO dopuszcza 
możliwość dwukrotnej poprawy dokumentacji 
środowiskowej. W przypadku, gdy 
Wnioskodawca nie złoży lub nie skoryguje 
dokumentacji środowiskowej albo 
dokumentacja środowiskowa zostanie uznana 
za niezgodną z unijnymi dyrektywami i/lub nie 
będzie spełniała warunków dopuszczających 
realizację projektu na obszarze Natura 2000, 
Instytucja Zarządzająca RPO może odstąpić od 
podpisanej umowy o dofinansowanie projektu. 

Rozdział 8 

Pkt 3 

Ponadto w przypadku projektów 
realizowanych w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”, w piśmie informującym o 
wyborze projektu do dofinansowania, 
Wnioskodawca będzie wezwany do złożenia 
do Instytucji Zarządzającej RPO 
dokumentacji środowiskowej, w terminie do 
7 dni roboczych od dnia dostarczenia ww. 
pisma. Instytucja Zarządzająca RPO dokona 
weryfikacji złożonej dokumentacji 
środowiskowej (w tym zgodności z 
dyrektywami unijnymi), a jej wynik będzie 
warunkował podpisanie umowy o 
dofinansowanie projektu. Instytucja 
Zarządzająca RPO dopuszcza możliwość 
dwukrotnej poprawy dokumentacji 

- 



środowiskowej. W przypadku, gdy 
Wnioskodawca nie złoży lub nie skoryguje 
dokumentacji środowiskowej albo 
dokumentacja środowiskowa zostanie 
uznana za niezgodną z unijnymi 
dyrektywami i/lub nie będzie spełniała 
warunków dopuszczających realizację 
projektu  
na obszarze Natura 2000, Instytucja 
Zarządzająca RPO może odstąpić od 
podpisania umowy o dofinansowanie 
projektu. 
 

Załącznik nr 14  

Zmodyfikowano wzór załącznika nr 14 OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOKUMENTÓW i 
PROCEDUR ŚRODOWISKOWYCH DLA PROJEKTU REALIZOWANEGO W FORMULE „ZAPROJEKTUJ 
I WYBUDUJ” 

 

Powyższych zmian Instytucja Zarządzająca zdecydowała się dokonać na korzyść potencjalnych 

Beneficjentów po przeanalizowaniu zapisów dokumentacji konkursowej. 

 

Zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców. 

 

 


