
 

 

 
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 52/2419/17 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

 
 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

 oraz Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca realizująca zadania w ramach instrumentu 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

ogłaszają konkurs o dofinansowanie projektów  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18  

dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 

Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT  

Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych  

w ramach ZIT 

Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych
1
 w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano: 

 

Projekty dotyczące budowy, przebudowy ścieżek rowerowych (inwestycje nie mogą obejmować 

prac remontowych oraz bieżącego utrzymania infrastruktury). 

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:  

 

1) jednostkę samorządu terytorialnego, 

2) związek jednostek samorządu terytorialnego, 

3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, 

4) samorządową jednostkę organizacyjną. 

 

Możliwa jest realizacja projektów partnerskich pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego  

na podstawie ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), ustawy  

                                                
1
 Ilekroć w kryteriach jest mowa o ścieżkach rowerowych, należy przez to rozumieć „drogę dla rowerów”, tj. drogę lub jej część 

przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub 

jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprzez ścieżki rowerowe w kontekście 

kryteriów należy również rozumieć drogi dla pieszych i rowerów (ciągi pieszo-rowerowe), tj. drogi lub ich część przeznaczone do ruchu 

pieszych i rowerów, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. 



 

 

 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1875). 

 

Instytucja Zarządzająca RPO oraz Instytucja Pośrednicząca realizująca zadania w ramach instrumentu 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dokonają 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 26 082 620,00 zł pochodzących  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR). 

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych  

na poziomie projektu. 

 

Konkurs ma charakter zamknięty. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 31.01.2018 r. do 14.02.2018 r.  

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2018 r. 

 

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)
2
. 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 Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć 

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

 

Miejscem składania wniosków jest Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.  

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej 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 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, Instytucji 

Pośredniczącej ZIT – www.zit.btof.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych. 

 

                                                
2
 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. 



 

 

 
Formularz zgłaszania pytań dotyczących konkursu znajduje się pod adresem: 

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

 

Biuro ZIT BTOF - Urząd Miasta Bydgoszczy,  

ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz, tel. (52) 585  92 05; (52) 585 80 93 zit@um.bydgoszcz.pl 

 

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. Waryńskiego 4, tel. (56) 621 58 83; (56) 621 58 20,  

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. Dworcowa 115, tel. (56) 621 59 04; (56) 621 59 05; 797 304 125, 

ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl 

 

Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy pod 

nr tel. (52) 585 92 05, (52) 585 80 93 oraz pracownicy Departamentu Wdrażania EFRR – Wydział 

Wyboru Projektów pod nr tel. (056) 62 18 616 lub (056) 62 18 760. 

 

 

 


