
Komunikat dotyczący zmian w konkursie   
Nr RPKP.01.01.00-IZ.00-04-122/17 

dla projektów realizowanych w ramach 
Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji,  

Schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach  
 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 38/1771/17 
z dnia 27 września 2017 r. dokonał zmian w dokumentacji konkursowej dla konkursu  
nr RPKP.01.01.00-IZ.00-04-122/17 w następującym zakresie: 
 

Kryteria wyboru projektów 

Dokument, w którym 
dokonano zmiany 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

 
Kryterium B.4 Zgodność 
projektu z wymaganiami 

prawa dotyczącego 
ochrony środowiska 

 
Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

 
Tak/nie/nie dotyczy  

(niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

 
 

Kryterium B.10 
Kwalifikowalność 

wydatków 

 
 

Podatek VAT stanowi wydatek 
niekwalifikowalny. 

 

Podatek VAT stanowi wydatek 
niekwalifikowalny (zarówno w 

części gospodarczej, jak i 
niegospodarczej), jeśli w 

finansowaniu części 
niegospodarczej projektu  

w wysokości do 15% wydatków 
kwalifikowanych będą 
partycypować środki  

budżetu państwa. 
 

 
 
 

Kryterium B.11 Zgodność 
z zasadami horyzontalnymi 

 Dodano przypis definicji „osób z 
niepełnosprawnościami” - w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 2046 ze zm.), 
 a także osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, o których mowa w 
ustawie z dnia 14 sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 546 ze zm.) 



 
 

Kryterium C.1.5 Udział 
wkładu własnego 

Udział wkładu własnego1 w części 
gospodarczej projektu2  wynosi 

min. 50 % wartości kosztów 
kwalifikowalnych tej części 

projektu. 
Ocenie podlega również, czy 

udział wkładu własnego w części 
niegospodarczej projektu stanowi 
minimum 15% wartości kosztów 

kwalifikowalnych projektu 
w części niegospodarczej. 

 

Udział wkładu własnego3 w części 
gospodarczej projektu4  wynosi 

min. 50 % wartości kosztów 
kwalifikowalnych tej części 

projektu. 
 

Regulamin konkursu 

Dokument, w którym 
dokonano zmiany 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

Regulamin konkursu: 
Rozdział 2. Podstawa 
prawna, dokumenty 
programowe oraz 
kwalifikowalność 

wydatków w ramach 
projektu, pkt 2, ppkt 3 

Kryteria wyboru projektów 
zatwierdzone Uchwałą Nr 55/2017 

Komitetu Monitorującego RPO 
WK-P na lata 2014-2020 z dnia 
20 czerwca 2017 r., stanowiące 
załącznik nr 5 do niniejszego 
Regulaminu, dalej: Kryteria 

wyboru projektów 

Kryteria wyboru projektów 
zatwierdzone Uchwałą Nr 81/2017 

Komitetu Monitorującego RPO 
WK-P na lata 2014-2020 z dnia 
12 września 2017 r., stanowiące 

załącznik nr 5 do niniejszego 
Regulaminu, dalej: Kryteria 

wyboru projektów 
 

Regulamin konkursu: 
Rozdział 3, Podrozdział 
3.6. Limity dotyczące 
wartości projektu oraz 

wysokości dofinansowania 
 

 
2. Udział wkładu własnego w 

części niegospodarczej projektu 
stanowi min. 15% wartości 
kosztów kwalifikowalnych 

projektu w części niegospodarczej. 
 

 
 

Usunięcie zapisów 

Regulamin konkursu: 
Rozdział 3, Podrozdział 
3.6. Limity dotyczące 
wartości projektu oraz 

wysokości dofinansowania 
 

 Dodanie poniższych 
zapisów: 

1) przypadku wydatków 
kwalifikowalnych 
nieobjętych pomocą 
publiczną lub pomocą  
de minimis, tj. w 
odniesieniu do części 
infrastruktury służącej 
działalności 
niegospodarczej – 85% (w 
przypadku otrzymania 
przez wnioskodawcę zgody 
na udział budżetu państwa 
(dotacja celowa) w 

                                                 
1 W formie finansowej lub rzeczowej. 
2 Wniesionego zgodnie z regulacjami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 
3 Patrz 1. 
4 Patrz 2. 



finansowaniu wkładu w 
części niegospodarczej 
projektu),  

2) w przypadku wydatków 
kwalifikowalnych 
nieobjętych pomocą 
publiczną lub pomocą  
de minimis, tj. w 
odniesieniu do części   
infrastruktury służącej   
działalności 
niegospodarczej – 100%  
(w przypadku, gdy na 
realizację ww. wydatków  
nie zostanie udzielona 
dotacja celowa pochodząca 
ze środków krajowych, o 
którą wnioskodawca może 
wnioskować,  zgodnie  z  
procedurą określoną przez 
Ministerstwo  Nauki  i  
Szkolnictwa Wyższego i 
Ministerstwo Rozwoju, o 
współfinansowanie tej 
części projektu ze środków 
budżetu państwa), 

3) w przypadku wydatków 
kwalifikowalnych objętych 
schematem pomocy 
publicznej tj. w odniesieniu 
do części infrastruktury 
służącej działalności 
gospodarczej – 50%, 

4) w przypadku wydatków 
kwalifikowalnych objętych 
pomocą de minimis – 50%. 

Regulamin konkursu: 
Rozdział 5, Podrozdział 

5.1. Odniesienie 
wnioskodawcy do 

wybranych kryteriów 
wyboru projektów 

 

 Dodanie kryterium  
B.10 Podatek VAT stanowi 
wydatek niekwalifikowalny 
(zarówno w części gospodarczej, 
jak i niegospodarczej), jeśli w 
finansowaniu części 
niegospodarczej projektu w 
wysokości do 15% wydatków 
kwalifikowanych będą 
partycypować środki budżetu 
państwa. 

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu 

Dokument, w którym 
dokonano zmiany 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 



 

Załącznik nr 6. Lista 
załączników do wniosku o 
dofinansowanie projektu do 
Regulaminu Konkursu Nr 
RPKP.01.01.00-IZ.00-04-

122/17 
 

 
Załącznik 2.2. Formularz do 
wniosku o dofinansowanie 
projektu w zakresie OOŚ 

 
Formularz do wniosku o 

dofinansowanie projektu w 
zakresie OOŚ (jeśli dotyczy) 

 
 

Zmiany w dokumentacji konkursowej zostały wprowadzone na korzyść wnioskodawców 
zgodnie z kryteriami wyboru projektów zmienionymi uchwałą Nr 81/2017 Komitetu 
Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 12 września 2017 r.  
Zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców. 
Ponadto zaktualizowane zostały podstawy prawne w Regulaminie tj. rozdział 2. Podstawa 
prawna, dokumenty programowe oraz kwalifikowalność wydatków w ramach projektu. 
 
IZ RPO WK-P zamieściła również pod ogłoszonym konkursem zaktualizowany załącznik 5b 
do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Informacje o 

projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu 
inwestycyjnego 1a w RPO.  Aktualizacja załącznika 5b była niezbędna ze względu na zmiany 
w składzie konsorcjantów zgodnie z ustaleniami Stron KT.  

 
 


