
 
 

Komunikat dotyczący zmiany Regulaminu konkursu  
Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-107/17 

ogłoszonego dla  
Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury 

Schemat:  Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego 
 
 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 31/1440/17 
z dnia 4 sierpnia 2017 r. dokonał zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-
107/17 w następującym zakresie: 

 
 

Lp. 
Rozdział/ 

podrozdział 
Regulaminu  

Jest Dokonana zmiana 

 1. 
Wykaz stosowanych 

skrótów 
- 

Wydział Oceny Projektów RPO - 
Wydział Oceny Projektów 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

 2. Podrozdział 3.1 

Instytucją Organizującą Konkurs 
jest Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, tj. Zarząd 
Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 
Odpowiedzialnym za 

przeprowadzenie oceny wniosków o 
dofinansowanie jest: Departament 

Wdrażania EFRR  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,  
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń. 

Instytucją Organizującą Konkurs jest 
Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym 
Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, tj. 
Zarząd Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 
Odpowiedzialnym za 

przeprowadzenie oceny wniosków o 
dofinansowanie jest: Wydział Oceny 

Projektów RPO Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,  
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń. 

  3. Rozdział 4 pkt 26 

Wnioskodawca zobowiązany jest do 
powiadomienia Departamentu 

Wdrażania EFRR o jakichkolwiek 
zmianach adresowych oraz 
dotyczących osób prawnie 

upoważnionych do podpisania 
umowy o dofinansowanie projektu i 

upoważnionych do kontaktu  
w sprawach projektu niezwłocznie 

(nie później niż w ciągu 7 dni 
kalendarzowych od dnia 
wystąpienia zdarzenia). 

Wnioskodawca zobowiązany jest do 
powiadomienia Wydziału Oceny 
Projektów RPO o jakichkolwiek 

zmianach adresowych oraz 
dotyczących osób prawnie 

upoważnionych do podpisania 
umowy o dofinansowanie projektu i 

upoważnionych do kontaktu  
w sprawach projektu niezwłocznie 

(nie później niż w ciągu 7 dni 
kalendarzowych od dnia wystąpienia 

zdarzenia). 

4. Rozdział 6 pkt 3 

Termin oceny wniosków 
o dofinansowanie projektu może 
ulec wstrzymaniu w przypadku 
konieczności przeprowadzenia 
ekspertyzy zewnętrznej bądź 

uzyskania opinii właściwego organu 
publicznego do rozstrzygnięcia 

Termin oceny wniosków 
o dofinansowanie projektu może ulec 

wstrzymaniu w przypadku 
konieczności przeprowadzenia 
ekspertyzy zewnętrznej bądź 

uzyskania opinii właściwego organu 
publicznego do rozstrzygnięcia 



wątpliwości w zakresie weryfikacji 
projektu/-ów.  

W przypadku gdy wstrzymanie 
oceny poszczególnych projektów 

będzie miało wpływ  
na czas trwania oceny wszystkich 
projektów, DW EFRR zamieści 

stosowną informację  
na stronie internetowej 

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl. 

wątpliwości w zakresie weryfikacji 
projektu/-ów.  

W przypadku gdy wstrzymanie oceny 
poszczególnych projektów będzie 

miało wpływ  
na czas trwania oceny wszystkich 

projektów, Wydział Oceny Projektów 
RPO zamieści stosowną informację  

na stronie internetowej 
www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl. 

5. Rozdział 6 pkt 4 

Nadto, Zarząd Województwa na 
wniosek DW EFRR złożonego za 
pośrednictwem DRR może podjąć, 

w drodze uchwały, decyzję 
o przedłużeniu terminu oceny. 

Nadto, Zarząd Województwa na 
wniosek Wydziału Oceny Projektów 
RPO złożonego za pośrednictwem 

DRR może podjąć, w drodze 
uchwały, decyzję o przedłużeniu 

terminu oceny. 

6. 
Podrozdział 6.1  

pkt. 3  

W przypadku stwierdzenia we 
wniosku o dofinansowanie 

projektu braków formalnych1 lub 
oczywistych omyłek2 

wnioskodawca wzywany jest do 
uzupełnienia wniosku lub 

poprawienia w nim oczywistej 
omyłki w terminie 7 dni 
kalendarzowych od dnia 

doręczenia pisma pod rygorem 
pozostawienia wniosku 

o dofinansowanie projektu bez 
rozpatrzenia3 pod warunkiem, że 
stwierdzony brak formalny lub 

oczywista omyłka uniemożliwia 
ocenę projektu – w takiej sytuacji 
należy wstrzymać ocenę na czas 

dokonywania uzupełnień. 
W każdej innej sytuacji nie ma 
konieczności wstrzymywania 
oceny projektu. Uzupełnienie 
wniosku o dofinansowanie 

projektu lub poprawienie w nim 
oczywistej omyłki nie może 
prowadzić do jego istotnej 
modyfikacji. Przez istotną 

modyfikację należy w 
szczególności rozumieć 

W przypadku stwierdzenia we 
wniosku o dofinansowanie projektu 

braków formalnych4 lub 
oczywistych omyłek5 

wnioskodawca wzywany jest do 
uzupełnienia wniosku lub 

poprawienia w nim oczywistej 
omyłki w terminie 7 dni 
kalendarzowych od dnia 

doręczenia pisma pod rygorem 
pozostawienia wniosku 

o dofinansowanie projektu bez 
rozpatrzenia6 pod warunkiem, że 
stwierdzony brak formalny lub 

oczywista omyłka uniemożliwia 
ocenę projektu – w takiej sytuacji 
należy wstrzymać ocenę na czas 

dokonywania uzupełnień. 
W każdej innej sytuacji nie ma 
konieczności wstrzymywania 
oceny projektu. Uzupełnienie 

wniosku o dofinansowanie projektu 
lub poprawienie w nim oczywistej 

omyłki nie może prowadzić do 
jego istotnej modyfikacji. Przez 
istotną modyfikację należy w 

szczególności rozumieć 
modyfikację dotyczącą elementów 

                                                 
1
 Braki formalne to takie warunki szczególne, które muszą być spełnione przy wnoszeniu wniosku o dofinansowanie projektu i bez 

spełnienia, których wniosek o dofinansowanie projektu nie może otrzymać prawidłowego biegu. 
2
 Z oczywistą omyłką mamy do czynienia w sytuacji, w której błąd jest ewidentny, łatwo zauważalny, niewymagający dodatkowych obliczeń 

czy ustaleń i jest wynikiem, np. niewłaściwego (wbrew zamierzeniu wnioskodawcy) użycia wyrazu, widocznej mylnej pisowni, 

niedokładności redakcyjnej, przeoczenia czy też opuszczenia jakiegoś wyrazu lub wyrazów, numerów, liczb. Ustalenie, czy doszło do 

oczywistej omyłki, następuje każdorazowo w ramach indywidualnej sprawy i w oparciu o związane z nią i złożone w odpowiedzi na konkurs 

dokumenty. 
3
 O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 
4
 Braki formalne to takie warunki szczególne, które muszą być spełnione przy wnoszeniu wniosku o dofinansowanie projektu i bez 

spełnienia, których wniosek o dofinansowanie projektu nie może otrzymać prawidłowego biegu. 
5
 Z oczywistą omyłką mamy do czynienia w sytuacji, w której błąd jest ewidentny, łatwo zauważalny, niewymagający dodatkowych obliczeń 

czy ustaleń i jest wynikiem, np. niewłaściwego (wbrew zamierzeniu wnioskodawcy) użycia wyrazu, widocznej mylnej pisowni, 

niedokładności redakcyjnej, przeoczenia czy też opuszczenia jakiegoś wyrazu lub wyrazów, numerów, liczb. Ustalenie, czy doszło do 

oczywistej omyłki, następuje każdorazowo w ramach indywidualnej sprawy i w oparciu o związane z nią i złożone w odpowiedzi na konkurs 

dokumenty. 
6
 O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 



modyfikację dotyczącą 
elementów treściwych wniosku, 

której skutkiem jest zmiana 
podmiotowa wnioskodawcy lub 

przedmiotowa projektu, lub celów 
projektu, mających wpływ na 
zmianę zakresu rzeczowego 
projektu (np. przeniesienie 

wydatku 
z kategorii wydatków 
kwalifikowalnych do 

niekwalifikowalnych i odwrotnie 
w sytuacji, gdy przeniesienie 

wydatku zmieni wartość 
wydatków kwalifikowalnych o 

więcej niż 25 %). 
W sytuacji, gdy DW EFRR przed 

wezwaniem do uzupełnienia 
wniosku o dofinansowanie 

projektu uzna, że prowadziłoby to 
do istotnej modyfikacji wniosku, 

informuje wnioskodawcę o 
pozostawieniu wniosku bez 

rozpatrzenia. 
 

treściwych wniosku, której 
skutkiem jest zmiana podmiotowa 
wnioskodawcy lub przedmiotowa 

projektu, lub celów projektu, 
mających wpływ na zmianę 

zakresu rzeczowego projektu (np. 
przeniesienie wydatku 
z kategorii wydatków 
kwalifikowalnych do 

niekwalifikowalnych i odwrotnie w 
sytuacji, gdy przeniesienie wydatku 

zmieni wartość wydatków 
kwalifikowalnych o więcej niż 

25 %). 
W sytuacji, gdy Wydział Oceny 

Projektów RPO  przed wezwaniem 
do uzupełnienia wniosku o 

dofinansowanie projektu uzna, że 
prowadziłoby to do istotnej 

modyfikacji wniosku, informuje 
wnioskodawcę o pozostawieniu 

wniosku bez rozpatrzenia. 
 

 
Zmiany dotyczącej podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie oceny wniosków  
o dofinansowanie Instytucja Zarządzająca zdecydowała się dokonać na korzyść potencjalnych 
Beneficjentów, celem usprawnienia etapu oceny złożonych wniosków. 
 
Zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców. 
 
 
 


