
Komunikat dotyczący zmiany kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków  i  terminu 
składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach rundy XIX  dot. Działania 6.4 

Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 
Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: 

Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT),Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18) 

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał zmiany ogłoszenia oraz 

Regulaminu konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 w następującym zakresie: 

 
Rozdział/ 

podrozdział 
Regulaminu  

Było Jest 

Rozdział nr 3 
Podrozdział 3.3 

Pkt 5  

5. Przebudowa, modernizacja 
infrastruktury dróg lokalnych w celu 
poprawy dostępności do 
rewitalizowanego obszaru, 
przyczyniające się do likwidacji istotnych 
problemów społecznych, gospodarczych 
na obszarze rewitalizowanym 
wynikającym z Lokalnego/Gminnego 
Programu Rewitalizacji (uzupełniająco 
jako niezbędny element szerszego 
projektu rewitalizacyjnego).  
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Przebudowa, modernizacja 
infrastruktury dróg lokalnych w celu 
poprawy dostępności do 
rewitalizowanego obszaru, 
przyczyniające się do likwidacji istotnych 
problemów społecznych, gospodarczych 
na obszarze rewitalizowanym 
wynikającym z Lokalnego/Gminnego 
Programu Rewitalizacji (uzupełniająco 
jako niezbędny element szerszego 
projektu rewitalizacyjnego). W 
przypadku budowy drogi musi być 
spełniony wymóg dyrektywy 96/53/EC1 
tj. dostosowanie drogi do ruchu 
pojazdów  
o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi  
napędowej do 11,5 t.  
 
 

Rozdział 4 pkt 1 

1. Wnioski o dofinansowanie 
projektu należy składać w 
comiesięcznych rundach konkursowych, 
tj. od 31.08.2018 r. do 31.03.2020 r. 
Instytucja Zarządzająca RPO nie 
przewiduje możliwości skrócenia 
terminu składania wniosków   o 
dofinansowanie projektu. 

1. Wnioski o dofinansowanie projektów 
należy składać w comiesięcznych 
(poza rundą XIX trwającą 4 miesiące)  
rundach konkursowych, tj. od 
31.08.2018 r. do 30.06.2020 r. 
Instytucja Zarządzająca RPO nie 
przewiduje możliwości skrócenia 
terminu składania wniosków   
o dofinansowanie projektu. 

 

 

Ww. zmian dokonano również w ogłoszeniu o konkursie.  
 

                                                           
1 Dyrektywa Rady 96/53/EC z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium 
Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu 
międzynarodowym (Dz.U.UE.L.1996.235.59 ze zm). 

https://sip.lex.pl/#/act/67474774/464510?keyword=Dyrektywa%20Rady%2096~2F53~2FWE%20z%20dnia%2025%20lipca%201996%20r.%20ustanawiaj%C4%85ca%20dla%20niekt%C3%B3rych%20pojazd%C3%B3w%20drogowych%20poruszaj%C4%85cych%20si%C4%99%20na%20terytorium%20Wsp%C3%B3lnoty%20maksymalne%20dop


Zmiany dotyczącej budowy dróg lokalnych dokonano w związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej 
(znak: REGIO.DDG.F.3/MD/aj/(2019)6059901) potwierdzonym przez Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju w piśmie z 27 sierpnia br. (znak: DRP-I.760.48.2019.ALS1), informującym o obowiązku 
zapewnienia przez IZ RPO, iż wszystkie infrastrukturalne projekty drogowe wspierane w ramach RPO 
powinny po zakończeniu ich realizacji umożliwiać ruch pojazdów spełniających wymogi dyrektywy 
96/53/EC, niezależnie od kategorii dróg. 
Mając na uwadze powyższe, IZ RPO informuje, iż kryteria zmienione w ww. zakresie będą 
obowiązywały od rundy listopadowej konkursu. Natomiast w miesiącu październiku br. nie będzie 
możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów. Zgodnie z Podrozdziałem 3.10 
Regulaminu konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18, decyzją IZ runda październikowa zostaje 
anulowana.   
Wydłużenia do 30 czerwca 2020 r. terminu naboru rundy konkursowej XIX Instytucja Zarządzająca 

zdecydowała się dokonać na korzyść potencjalnych Beneficjentów w odpowiedzi na wniosek złożony 

w przedmiotowej sprawie. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców. 

 


