
Komunikat dotyczący zmiany Regulaminu konkursu,  

kryteriów wyboru projektów oraz wydłużenia terminu naboru 

projektów w ramach konkursu  

Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-188/18 
 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 28/1401/18 

z dnia 18 lipca 2018 r. przyjął zmiany dokumentacji konkursowej w następującym zakresie: 

 

Dokument  Było Jest 

Załącznik nr 5 

do Regulaminu 

konkursu 

Kryteria wyboru 

projektów 

A.3. Gotowość techniczna projektu do realizacji. 

Ocenie podlega, czy na moment zakończenia naboru 

wniosków o dofinansowanie projektu:  

1. Złożony został wniosek o wydanie zezwolenia 

na realizację inwestycji [1] (jeżeli przedmiotem 

projektu jest budowa wymagająca uzyskania 

takiej decyzji). 

2. Zostało dokonane zgłoszenie budowy lub robót 

budowlanych niewymagających pozwolenia na 

budowę oraz właściwy organ nie wniósł 

sprzeciwu wobec ww. zgłoszenia (jeśli 

przedmiotem projektu są prace wymagające 

dokonania zgłoszenia). 

3. W przypadku projektów realizowanych w 

trybie „zaprojektuj i wybuduj”: 

 został opracowany program funkcjonalno-

użytkowy oraz 

 ogłoszony został przetarg na udzielenie 

zamówienia publicznego w przedmiocie 

sporządzenia dokumentacji projektowej 

obiektu budowlanego oraz wykonania robót 

budowlanych. 

Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia 

kryterium. 

 

[1] Pozwolenie na budowę/decyzja o zmianie sposobu 

użytkowania lub decyzja o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej. 

A.3. Gotowość techniczna projektu do realizacji. 

Ocenie podlega, czy na moment zakończenia naboru 

wniosków o dofinansowanie projektu:  

1. Złożony został wniosek o wydanie zezwolenia na 

realizację inwestycji[2] (jeżeli przedmiotem 

projektu jest budowa wymagająca uzyskania takiej 

decyzji). 

2. Zostało dokonane zgłoszenie budowy lub robót 

budowlanych niewymagających pozwolenia na 

budowę (jeśli przedmiotem projektu są prace 

wymagające dokonania zgłoszenia). 

3. W przypadku projektów realizowanych w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj”: 

 został opracowany program funkcjonalno-

użytkowy oraz 

 ogłoszony został przetarg na udzielenie 

zamówienia publicznego w przedmiocie 

sporządzenia dokumentacji projektowej obiektu 

budowlanego oraz wykonania robót 

budowlanych. 

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, 

w którym lider realizuje zadanie w pasie drogi niższej lub 

wyższej kategorii (np. powiat realizuje zadanie w ciągu 

drogi wojewódzkiej lub gminnej, gmina realizuje zadanie 

w ciągu drogi powiatowej lub wojewódzkiej) do wniosku 

o dofinansowanie projektu należy przedłożyć kompletną 

dokumentację (projekt budowlany wraz z podziałami) 

niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W takim 

przypadku ostateczne zezwolenie na realizację inwestycji 

będzie wymagane na etapie podpisywania umowy o 

dofinansowanie projektu. 

Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia 

kryterium. 

 

[2] Pozwolenie na budowę/decyzja o zmianie sposobu 

użytkowania lub decyzja o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej. 

Załącznik nr 5 

do Regulaminu 

konkursu 

Kryteria wyboru 

projektów 

 Zaktualizowano podstawy prawne. Dokonano korekt 

technicznych, redakcyjnych. 

Załącznik nr 6. 

Lista 

załączników do 

wniosku o 

dofinansowanie 

projektu. 

 Uzupełniono listę w pkt 4 o zapisy wynikające z kryterium 

wyboru projektów A.3 Gotowość techniczna. 

Regulamin 

konkursu, 

ogłoszenie o 

 Zaktualizowano podstawy prawne. Dokonano korekt 

technicznych, redakcyjnych. 



konkursie 

Ogłoszenie o 

konkursie, 

Regulamin 

konkursu 

Rozdział nr 4 

pkt 1 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 

09.07.2018 r. do 03.08.2018 r.  

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 

9.07.2018 r. do 31.08.2018 r. 

Ogłoszenie o 

konkursie, 

Regulamin 

konkursu 

Podrozdział 3.8. 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 

2018 r. 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń  

2019 r. 

Wzory kart 

oceny 
 

W związku ze zmianą kryteriów wyboru projektów dokonano 

stosownych korekt we wzorach kart oceny. 

 

Zmiana załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu została dokonana, w związku ze zmianą 

kryteriów wyboru projektów przyjętą przez Komitet Monitorujący uchwałą nr 77/2018 z dnia 

11 lipca 2018 r. Zmiana miała na celu w szczególności doprecyzowanie i uzupełnienie 

zapisów dot. gotowości technicznej projektów w ramach konkursu.  

 

W związku ze zmianą dokumentacji konkursowej wydłużono termin naboru oraz 

rozstrzygnięcia konkursu.  

 

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców. 

 

W przypadku wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie przed dokonaną 

zmianą dokumentacji będą mogli skorzystać z możliwości wycofania złożonego wniosku o 

dofinansowanie projektu celem dostosowania go do zmienionych kryteriów. Ponowne 

złożenie wniosku o dofinansowanie projektu musi nastąpić w terminie do 31.08.2018 r.  

 

 


