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Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu  

Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-007/15 

dla Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku  

Działania 4.2 Gospodarka odpadami  

Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – projekt grantowy 

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujący typ projektu: 

Projekt grantowy polegający na wsparciu inwestycji w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia 

kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, zgodnej z unijną hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami, w tym m.in.:  

a) infrastrukturę do selektywnej zbiórki i przetwarzania następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, plastiku, szkła, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych 

odpadów komunalnych, w tym budowa i rozbudowa punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK),  

b) działania informacyjne i edukacyjne w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów 

skierowane do mieszkańców województwa. 

 

O wsparcie w ramach konkursu może ubiegać się: 

Instytucja ochrony środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony 

środowiska, której działalność obejmuje cały obszar województwa kujawsko – pomorskiego. 

 

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 70 453 350,00 PLN pochodzących  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR). 

 

Kwota jest wynikiem przeliczenia alokacji przewidzianej na realizację konkursu w Harmonogramie 

naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2015 rok dla projektów 

współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, przyjętym uchwałą Zarządu 

Województwa Nr 45/1605/15 z dnia 4 listopada 2015 r. tj. 16 500 000,00 EUR.
1
 

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na 

poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. 

 

Konkurs ma charakter zamknięty. Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać  

od 30.12.2015 r. do 29.02.2016 r. 

                                                
1
  Według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym 

ogłoszono nabór, a który wynosi 1€=4,2699 
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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 terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, 

zgodnie z zapisami rozdziału 5 Regulaminu konkursu. 

 

Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD nie będą traktowane jako złożone  

w odpowiedzi na konkurs. 

 

Miejscem składania wniosków jest Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego 

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

 

Wniosek może być dostarczony:  

- osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony 

podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;  

- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.  

 

Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony  

w sposób określony w art. 57 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267 ze zm.). 

 

Wniosek 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. 

 

Wnioskodawca powinien ściśle stosować się do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie 

projektu i Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, które stanowią 

odpowiednio załącznik 2 i 3 do Regulaminu konkursu. 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu przewiduje się na lipiec 2016 r. 

 

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

zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

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

 

Informacja na temat projektów objętych wsparciem udostępniona będzie opinii publicznej na stronie 

internetowej www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.   

Ponadto każdy Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia jego wniosku. 

 

Wnioskodawca, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, ma prawo do złożenia protestu,  

o którym mowa w rozdziale 8 Regulaminu konkursu.
3
 

 

                                                
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 18 579. 
3
 Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny i wyboru projektów do dofinansowania, składanych w ramach RPO WK-P 

2014-2020, gdzie IOK jest Instytucją Zarządzającą RPO, zawiera załącznik do Systemu oceny projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020 - 

„Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020”. 
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Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru 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 również pracownicy punktów informacyjnych. 

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu  

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Pl. Teatralny 2 

87-100 Toruń 

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 

85-950 Bydgoszcz  

tel. (52) 327 68 84; (52) 321 33 42; 797 304 123 

ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl 

 

Lokalne Punkty Informacyjne: 

 

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu 

ul. Sienkiewicza 22 

86-300 Grudziądz 

tel. (56) 462 45 15; 797 304 124 

ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl 

 

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku 

ul. Bechiego 2 

87-800 Włocławek 

tel. (54) 235 67 21; (54) 235 67 12; 797 304 126 

ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl 

 

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

w Inowrocławiu 

ul. Roosevelta 36/38 

tel. (52) 355 91 95; 797 304 125  

ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl 

 

 


