
 

 

Komunikat dotyczący Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie 

strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych 

Schemat 1: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych powyżej 5 km przy drogach 

wojewódzkich Schemat 2: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych do 5 km 

(konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20) w zakresie wprowadzenia podziału  

na rundy konkursowe, zmiany terminu składania wniosków o dofinansowanie 

projektu oraz zwiększenia alokacji w ramach Schematu 2 

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą z dnia 

08.04.2020 r. dokonał zmiany Regulaminu w ramach konkursu w następującym zakresie: 

 

  
Rozdział/ 

Podrozdział 
Regulaminu 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

Podrozdział 

3.5. 

Wybór projektów do dofinansowania 

następuje w trybie konkursowym, a okres 

składania wniosków jest ograniczony 

czasowo. 

Wybór projektów do dofinansowania 

następuje w trybie konkursowym, i 

prowadzony jest dla Schematu 2 w dwóch 

rundach konkursowych. 

Podrozdział 

3.6. 

Wielkość środków przeznaczonych na 

konkurs wynosi  22 628 785,00 zł1 

pochodzących z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR) 

Podział alokacji na schematy przedstawia się 

następująco: 

Schemat 1:  17 700 000,00 zł 

Schemat 2:  4 928 785,00 zł 

 

W sytuacji niewykorzystania alokacji 

przypadającej na dany schemat, Zarząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego może 

podjąć decyzję o przesunięciu alokacji 

pomiędzy schematami. 

Wielkość środków przeznaczonych na 

konkurs wynosi  23 628 785,00 zł2 

pochodzących z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR) 

Podział alokacji na schematy przedstawia się 

następująco: 

Schemat 1:  17 700 000,00 zł 

Schemat 2:  5 928 785,00 zł 

Podział alokacji na rundy w ramach 

Schematu 2 przedstawia się następująco: 

Runda I: 4 928 785,00 zł 

Runda II: 1 000 000,00 zł 

 

W sytuacji niewykorzystania alokacji 

przypadającej na dany schemat (lub rundę 

konkursową w ramach Schematu 2), Zarząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego może 

podjąć decyzję o przesunięciu alokacji 

pomiędzy schematami (lub rundami 

konkursowymi w ramach Schematu 2). 

Podrozdział 

3.8 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to 

wrzesień 2020 r. 

 

Planowany termin rozstrzygnięcia: 

Schematu 1: wrzesień 2020 r. 

I rundy Schematu 2: wrzesień 2020r. 

II rundy Schematu 2: październik 2020r. 

Rozdział nr 

4pkt 1 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy 

składać od 31.03.2020 r. do 15.04.2020 r. 

Instytucja Zarządzająca RPO nie przewiduje 

możliwości skrócenia terminu składania 

wniosków o dofinansowanie projektu. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy 

składać: 

W ramach Schematu 1: od 31.03.2020 r. do 

15.04.2020 r. 
W ramach Schematu 2: 

 
1 Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia 

roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2873 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane 

w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok, były kwotami orientacyjnymi, 

przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2629 zł. 
2 Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia 

roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2873 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane 

w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok, były kwotami orientacyjnymi, 

przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2629 zł. 



 I runda: od31.03.2020r. do 15.04.2020r. 

II runda: od16.04.2020r. do 15.05.2020r. 

Instytucja Zarządzająca RPO nie przewiduje 

możliwości skrócenia terminu składania 

wniosków o dofinansowanie projektu. 

 

 

W związku z wprowadzeniem rund konkursowych, odpowiednio zmieniono również zapisy 

pozostałych rozdziałów Regulaminu, w szczególności rozdziału 6. Etapy weryfikacji i wybór 

projektów do dofinansowania. 

 

Ww. zmian dokonano również w ogłoszeniu o konkursie.  

 

Zmiany w dokumentacji konkursowej zostały wprowadzone na korzyść potencjalnych 

wnioskodawców oraz nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców. 

 

  


