
Komunikat IZ RPO dotyczący zmiany formy konkursu z zamkniętego 

na otwarty w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-109/17 

ogłoszonego dla Działania  6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 

i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

Schemat: placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodzinne domy dziecka 
 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 25/1179/17 

z dnia 27 czerwca 2017 r. dokonał zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.06.01.02-IZ.00-

04-109/17 w następującym zakresie: 

Lp. 

Rozdział/ 

podrozdział 

Regulaminu 

Poprzedni zapis Zapis po zmianie 

1 
Podrozdział 3.7 Forma 

konkursu 

Konkurs ma charakter zamknięty. 

Zamknięty charakter konkursu 

oznacza, że nabór wniosków 

powadzony jest w terminie 

określonym w regulaminie konkursu. 

Konkurs ma charakter otwarty. 

 

2 

Podrozdział 3.8. 

Planowany termin 

rozstrzygnięcia 

konkursu 

Planowany termin rozstrzygnięcia 

konkursu to luty 2018 r. 

Dokonano usunięcia podrozdziału 3.8. 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu 

3 

Rozdział 4. Termin, 

miejsce i forma 

składania wniosków  

o dofinansowanie 

projektu. 

Pkt  1. Wnioski o dofinansowanie 

projektu należy składać od 30.06.2017 

r. do  29.09.2017 r. 

Pkt 1. Nabór wniosków będzie prowadzony od 

dnia 30 czerwca 2017 r. w sposób ciągły do 

osiągnięcia 100% alokacji środków finansowych 

przeznaczonych na konkurs lub do zamknięcia 

konkursu odpowiednią decyzją IOK. 

4 

Rozdział 6. Etapy 

weryfikacji i wybór 

projektów do 

dofinansowania 

 

Dodano  pkt. 4.W konkursie otwartym 

przyjmowanie wniosków o dofinansowanie 

projektu kończy się w dniu roboczym,  

w którym wyczerpano alokację lub z dniem 

podjęcia decyzji przez Instytucję Zarządzającą 

RPO  

o zamknięciu naboru wniosków  

o dofinansowanie projektu. 

 

Pkt. 5.Ocena projektów złożonych  

w ramach konkursu otwartego będzie 

przebiegała w turach miesięcznych,  

w trakcie których powołana do tego KOP 

przeprowadzi ocenę wniosków 

o dofinansowanie projektu złożonych w danym 

miesiącu do IOK, w odpowiedzi na konkurs. 

 

Analogicznych zmian dokonano również w ogłoszeniu o naborze.  

W Regulaminie konkursu zaktualizowano również dzienniki ustaw. 



Zmian w zakresie terminu naboru projektów Instytucja Zarządzająca zdecydowała się 

dokonać na korzyść potencjalnych Beneficjentów, w związku z otrzymanymi wnioskami. 

Zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców. 

 

 


