
Komunikat dotyczący Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną i społeczną, 
Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, 

Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz 

wyposażeniem obiektów na potrzeby realizacji usług świadczonych w 

środowisku lokalnym (placówki wsparcia i opieki nad osobami 

niesamodzielnymi, podmioty reintegracyjne) 

 (Konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-191/18) 

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 18/833/18 z dnia 

09 maja 2018 r. dokonał zmian w dokumentacji konkursowej dla konkursu  

nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-191/18 ogłoszonego w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w 

infrastrukturę społeczną. 

 

Dokument, w którym 

dokonano zmiany 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

Ogłoszenie o konkursie 

oraz Regulamin 

konkursu: Rozdział 3 

Podstawowe informacje 

dotyczące konkursu, 

Podrozdział 3.6 Kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów w konkursie 

Wielkość środków 

pochodzących z EFRR i 

przeznaczonych na konkurs 

wynosi  10 000 000,00 zł. 

Kwota wynika z 

Harmonogramu naborów 

wniosków o dofinansowanie 

projektu dla RPO WK-P na 

2018 rok, przyjętego uchwałą 

Zarządu Województwa Nr 

16/766/18 z dnia 25 kwietnia 

2018 r.  

 

Wielkość środków 

pochodzących z EFRR oraz 

budżetu państwa (dalej BP) i 

przeznaczonych na konkurs 

wynosi  10 000 000,00 zł. 

Kwota wynika z Harmonogramu 

naborów wniosków o 

dofinansowanie projektu dla 

RPO WK-P na 2018 rok, 

przyjętego uchwałą Zarządu 

Województwa Nr 16/766/18 z 

dnia 25 kwietnia 2018 r. 

W przypadku ujęcia 

realizowanego projektu w 

Lokalnym/Gminnym Programie 

Rewitalizacji łączna wartość 

dofinansowania powinna zostać 

podzielona po  pomiędzy wkład 

UE (EFRR) a krajowe środki 

publiczne – budżet państwa, w 

proporcji 10% BP, 90 % UE. 

Powyższe należy odzwierciedlić 

w montażu finansowym w sekcji 

H.4 wniosku o dofinansowanie. 

 

Regulamin konkursu: 

Rozdział 5 Kryteria 

wyboru projektów wraz 

z podaniem ich 

znaczenia, 

Podrozdział 5.1. 

C.2.4 Gminny/Lokalny Program 

Rewitalizacji. W sekcji C.4. 

wniosku należy: 

− wykazać zgodność 

projektu z ww. 

kryterium,  

C.2.4 Gminny/Lokalny Program 

Rewitalizacji[1] W sekcji C.4. 

wniosku należy: 

− wykazać zgodność 

projektu z ww. 

kryterium,  



Odniesienie 

wnioskodawcy do 

wybranych kryteriów 

wyboru projektów, p 13 

− podać link dostępu do 

aktualnego Gminnego/ 

Lokalnego Programu 

Rewitalizacji oraz 

− wskazać miejsce (nr 

strony) w Gminnym/ 

Lokalnym Programie 

Rewitalizacji,  

z którego wynika 

zgodność projektu z 

programem. 
 

− podać link dostępu do 

aktualnego Gminnego/ 

Lokalnego Programu 

Rewitalizacji oraz 

− wskazać miejsce (nr 

strony) w Gminnym/ 

Lokalnym Programie 

Rewitalizacji,  

z którego wynika 

zgodność projektu z 

programem. 

[1] W przypadku ujęcia 

realizowanego projektu w 

Lokalnym/Gminnym Programie 

Rewitalizacji łączna wartość 

dofinansowania powinna zostać 

podzielona po  pomiędzy wkład 

UE (EFRR) a krajowe środki 

publiczne – budżet państwa, w 

proporcji 10% BP, 90 % UE. 

Powyższe należy odzwierciedlić 

w montażu finansowym w sekcji 

H.4 wniosku o dofinansowanie. 

 

 

 

Zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców. 

 

   


