
 

Komunikat dotyczący zmiany Regulaminu konkursu 

Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-233/18 

w zakresie wyjaśnienia zapisów kryterium B.8, B.12 oraz 

korekty sekcji C.4 w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłoszonego dla Działania 6.5 

Rozwój potencjału endogenicznego regionu,  

Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz 

kultury oraz infrastruktury uzdrowiskowej. 

 
Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 42/2040/18 

z dnia 30 października 2018 r. dokonał zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.06.05.00-

IZ.00-04-233/18 w następującym zakresie: 

 

 

Lp. 

Rozdział/ 

podrozdział 

Regulaminu  

Jest Dokonana zmiana 

1. 
Podrozdział 5.2 pkt. 

3 i 4 

B.8. Zgodność projektu z 

zasadą zrównoważonego 

rozwoju i wymaganiami 

prawa ochrony środowiska. 

Wnioskodawca 

zobowiązany jest na 

moment złożenia wniosku o 

dofinansowanie projektu 

złożyć oświadczenie wraz z 

uzasadnieniem, że 

realizowany projekt jest 

zgodny z zasadą 
horyzontalną UE 

zrównoważony rozwój oraz 

wymaganiami prawa 

ochrony środowiska  

w sekcji D.1. wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3) Kryterium B.8. Zgodność projektu 

z zasadą zrównoważonego rozwoju i 

wymaganiami prawa ochrony 

środowiska. 

Zgodnie z kryterium: 

Wnioskodawca na moment złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zobowiązany jest złożyć oświadczenie 

wraz z uzasadnieniem, że 

realizowany projekt jest zgodny z 

zasadą horyzontalną UE 

zrównoważony rozwój oraz 

wymaganiami prawa ochrony 

środowiska  

 

Informujemy, że wnioskodawca 

powinien złożyć ww. oświadczenie 

wraz z uzasadnieniem 

w sekcji D.1. wniosku „Wpływ 

projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju 

(w tym ochrony środowiska)”. Przy 

czym uzasadnienie powinno być 
szczegółowe 

i wyczerpujące. 

 

Ponadto zgodnie z kryterium: 

W przypadku projektów 

wymagających postępowania OOŚ 
planowany termin dostarczenia 

wszystkich uzyskanych w toku 



postępowania decyzji i postanowień 
to 2 miesiące od podjęcia Uchwały 

Zarządu Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego w sprawie przyjęcia 

projektów do dofinansowania. 

W przypadku projektów, w których 

stwierdzono brak potrzeby 

przeprowadzenia postępowania OOŚ 
planowany termin dostarczenia 

dokumentacji uzasadniającej podjętą 
decyzję to 2 miesiące od podjęcia 

Uchwały Zarządu Województwa 

Kujawsko- Pomorskiego w sprawie 

przyjęcia projektów do 

dofinansowania. 

 

Powyższe oznacza, że w terminie 2 

miesiące od podjęcia Uchwały 

Zarządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w sprawie przyjęcia 

projektów do dofinansowania 

wnioskodawca powinien przedstawić 
(jeśli dotyczą) 

prawomocne/ostateczne dokumenty: 

• Zał. nr 2. Dokumentację 
środowiskową, 

• Zał. nr 3. Dokumenty 

dotyczące zagospodarowania 

przestrzennego, 

• Zał. nr 4. Zezwolenie na 

inwestycję, 
• Zał. nr 5. Wyciąg z projektu 

budowlanego, 

• Dokumentację stwierdzającą 
brak potrzeby 

przeprowadzenia 

postępowania OOŚ. 

 

W celu zapewnienia równego 

traktowania wszystkich 

wnioskodawców ewentualne 

przedłożenie ww. załączników na 

etapie składania wniosku o 

dofinansowanie projektu nie będzie 

skutkowało ich oceną przed 

podjęciem przez Zarząd 

Województwa uchwały  

w sprawie przyjęcia projektów do 

dofinansowania. Uwaga. Powyższe 

nie dotyczy jednak sytuacji, w której 

wnioskodawca będzie chciał uzyskać 
punkty w ramach kryterium C.2.13. 

Gotowość techniczna projektu do 

realizacji. Wówczas na etapie oceny 

projektu (przed podjęciem przez 

Zarząd Województwa uchwały w 

sprawie przyjęcia projektów do 

dofinansowania) będzie 



weryfikowane zezwolenie na 

inwestycję oraz wyciąg z projektu 

budowlanego. 

4) Kryterium B.12. Wykonalność 
techniczna, technologiczna i instytucyjna 

projektu 

Informujemy, że przedmiotowe 

kryterium będzie weryfikowane m.in. 

w oparciu o: 

• wniosek o dofinansowanie 

projektu, 

• Studium wykonalności, 

• Załącznik 5. Dokumentację 
techniczną/specyfikację 
zadań w ramach projektu (w 

tym jeśli dotyczy - wyciąg z 

projektu budowlanego) 

• Załącznik 6. Oświadczenie o 

prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele 

projektu. 

 

W odniesieniu do wyciągu z 

projektu budowlanego 

informujemy, że będzie on 

weryfikowany na etapie oceny 

(do czasu podjęcia Uchwały 

Zarządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w 

sprawie przyjęcia projektów do 

dofinansowania), wyłącznie  

w sytuacji, gdy wnioskodawca 

przedłoży do dokumentacji 

zezwolenie na inwestycję,  
w celu uzyskania punktów w 

ramach kryterium C.2.13. W 

przeciwnym wypadku wyciąg  

z projektu budowlanego zostanie 

zweryfikowany w terminie 2 

miesięcy od podjęcia Uchwały 

Zarządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w 

sprawie przyjęcia projektów do 

dofinansowania (patrz: 

wyjaśnienie w punkcie 3 

powyżej).  

2. 

Rozdział 8. Umowa 

o dofinansowanie 

projektu  pkt 2 i 3  

 

2. Wnioskodawca 

zobowiązany jest 

dostarczyć dokumenty 

niezbędne do zawarcia 

umowy, co do zasady, w 

terminie do 21 dni 

kalendarzowych od daty 

otrzymania pisma w tej 

sprawie. 

W przypadku 

niedostarczenia 

dokumentów we 

wskazanym terminie 

2. Wnioskodawca zobowiązany jest 

dostarczyć dokumenty niezbędne do 

zawarcia umowy, co do zasady, w 

terminie do 21 dni kalendarzowych 

od daty otrzymania pisma w tej 

sprawie z zastrzeżeniem zapisów 

określonych w pkt 3. W przypadku 

niedostarczenia dokumentów we 

wskazanym terminie Instytucja 

Zarządzająca RPO może odstąpić od 

podpisania umowy o dofinansowanie 

projektu. 

 



Instytucja Zarządzająca 

RPO może odstąpić od 

podpisania umowy o 

dofinansowanie projektu. 

 

3. Zgodnie z kryterium B.8 

Zgodność projektu z zasadą 
zrównoważonego rozwoju 

i wymaganiami prawa 

ochrony środowiska, 

Wnioskodawca 

zobowiązany jest 

dostarczyć wszystkie 

uzyskane w toku 

postępowania OOŚ decyzje 

i postanowienia (zgodnie z 

Instrukcją wypełniania 

załączników) lub 

dokumentację 
uzasadniającą brak potrzeby 

przeprowadzenia 

postepowania OOŚ, w 

terminie 2 miesięcy od 

podjęcia Uchwały Zarządu 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w sprawie 

przyjęcia projektów do 

dofinansowania. Instytucja 

Zarządzająca RPO dokona 

weryfikacji złożonej 

dokumentacji 

środowiskowej (w tym 

zgodności z dyrektywami 

unijnymi), a jej wynik 

będzie warunkował 

podpisanie umowy 

o dofinansowanie projektu. 

Instytucja Zarządzająca 

RPO dopuszcza możliwość 
jednokrotnej poprawy 

dokumentacji 

środowiskowej, na 

zasadach i w terminie 

określonym w Podrozdziale 

6.2 niniejszego 

Regulaminu. W przypadku, 

gdy Wnioskodawca nie 

złoży lub nie skoryguje 

dokumentacji 

środowiskowej w 

określonym terminie albo 

dokumentacja 

środowiskowa zostanie 

uznana za niezgodną z 

unijnymi dyrektywami i/lub 

nie będzie spełniała 

warunków dopuszczających 

realizację projektu na 

obszarze Natura 2000, 

Instytucja Zarządzająca 

3. Zgodnie z kryterium B.8 Zgodność 
projektu z zasadą zrównoważonego 

rozwoju i wymaganiami prawa 

ochrony środowiska, Wnioskodawca 

zobowiązany jest dostarczyć 
wszystkie uzyskane w toku 

postępowania OOŚ decyzje i 

postanowienia (zgodnie z Instrukcją 
wypełniania załączników) lub 

dokumentację uzasadniającą brak 

potrzeby przeprowadzenia 

postepowania OOŚ, w terminie 2 

miesięcy od podjęcia Uchwały 

Zarządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w sprawie przyjęcia 

projektów do dofinansowania. Na 

tym etapie należy dołączyć również 
ostateczne dokumenty dotyczące 

zagospodarowania przestrzennego 

(zał. 3), zezwolenia na inwestycję 

(zał. 4) oraz wyciąg z projektu 

budowlanego (zał. 5) jeśli nie 

zostały dołączone do wniosku o 
dofinasowanie projektu (patrz: 

wyjaśnienie z Podrozdziale 5.2 

Regulaminu).Instytucja 

Zarządzająca RPO dokona 

weryfikacji złożonej dokumentacji 

środowiskowej (w tym zgodności z 

dyrektywami unijnymi), a jej wynik 

będzie warunkował podpisanie 

umowy o dofinansowanie projektu. 

Instytucja Zarządzająca RPO 

dopuszcza możliwość jednokrotnej 

poprawy dokumentacji 

środowiskowej, na zasadach i w 

terminie określonym w Podrozdziale 

6.2 niniejszego Regulaminu. 

W przypadku, gdy Wnioskodawca 

nie złoży lub nie skoryguje 

dokumentacji środowiskowej 

w określonym terminie albo 

dokumentacja środowiskowa 

zostanie uznana za niezgodną z 

unijnymi dyrektywami i/lub nie 

będzie spełniała warunków 

dopuszczających realizację projektu 

na obszarze Natura 2000, Instytucja 

Zarządzająca RPO odstąpi od 

podpisania umowy o dofinansowanie 

projektu. 

  



RPO odstąpi od podpisania 

umowy o dofinansowanie 

projektu. 

  

 

Ze względu na zmianę zapisów ww. dokumentu dokonano również koniecznych poprawek w: 

• Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu, tj. w ,,Liście załączników do wniosku 

o dofinansowanie projektu”, w szczególności w zakresie załączników 2.1-5. 

 

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz zostały 

wprowadzone na korzyść potencjalnych beneficjentów, celem wyjaśnienia zapisów kryteriów: 

B.8. Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju i wymaganiami prawa ochrony 

środowiska, B.12 Wykonalność techniczna, technologiczna i instytucyjna projektu oraz 

Rozdziału 8. Umowa o dofinansowanie projektu Regulaminu konkursu. 

 

Zmienione dokumenty zostały zamieszczone pod ogłoszeniem o konkursie. 

 

Ponadto, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, że w Generatorze Wniosków 

o Dofinansowanie (GWD), w sekcji C.4 dokonano korekty błędnie wskazanych kryteriów 

wyboru projektów, do których powinien odnieść się Wnioskodawca. 

 

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WK-P prosi Wnioskodawców, którzy  

dotychczas nie złożyli wniosków w wersji papierowej o weryfikację poprawności 

wypełnienia sekcji C.4, zgodnie z zapisami Podrozdziału 5.1 Regulaminu konkursu.  

Natomiast Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w wersji papierowej informujemy, że 

zostaną Oni wezwani do dokonania korekty sekcji C.4 wniosku, na etapie składania 

uzupełnienia/poprawy wniosku. 

Za zaistniałą sytuację przepraszamy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


