
 

Komunikat dotyczący zmiany Regulaminu konkursu,  

Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-342/19 

ogłoszonego dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym, 

Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych 

 

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 29/1276/20 

z dnia 29 lipca 2020 r. dokonał zmiany Regulaminu w ramach konkursu nr RPKP.03.03.00-

IZ.00-04-342/19 w następującym zakresie: 

 

 

 

Rozdział/ Podrozdział 

Regulaminu 
Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

       

 Podrozdział 3.8. 

Planowany termin 

rozstrzygnięcia konkursu  

 

 

  

Planowany termin rozstrzygnięcia: 

 I rundy:  czerwiec 2020 r. 

 II rundy: grudzień 2020 r. 

 

Planowany termin rozstrzygnięcia: 

 

• I rundy:  czerwiec 2020 r. 

 • II rundy:  kwiecień  2021 r. 

Rozdział 4. Termin, 

miejsce i forma składania 

wniosków o 

dofinansowanie projektu 

pkt 1. 

 

 

1. Wnioski o dofinansowanie 

projektu należy składać w 

następujących rundach 

konkursowych: I runda: 30.12.2019 

r. do 31.01.2020 r., II runda: 

30.06.2020 r. do 31.07.2020 r. 

Instytucja Zarządzająca RPO nie 

przewiduje możliwości skrócenia 

terminu składania wniosków o 

dofinansowanie projektu. 

1.Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać 

w następujących rundach konkursowych: I runda: 

30.12.2019 r. do 31.01.2020 r., II runda: 30.06.2020 r. 

do 04.12.2020 r. Instytucja Zarządzająca RPO nie 

przewiduje możliwości skrócenia terminu składania 

wniosków o dofinansowanie projektu. 

 

Rozdział 4. Termin, 

miejsce i forma składania 

wniosków o 

dofinansowanie projektu 

pkt.6  

6. Wniosek należy złożyć w 

godzinach pracy Urzędu: od 

poniedziałku do piątku: w 

poniedziałki, środy i czwartki od 

7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 

do 17.00, w piątki od 7.30 do 

14.00. 

  

6. Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji 

papierowej należy złożyć w godzinach pracy    

Urzędu: od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, 

środy i czwartki od 08.00 do 15.00 , we wtorki od 

8.00 do 16.30, w piątki od 8.00 do 13.30. 

Rozdział 11. Forma i 

sposób udzielania 

wnioskodawcy wyjaśnień 

w kwestiach dotyczących 

konkursu 

 

 

 Inowrocław, Punkt 

Informacyjny, ul. Aleja 

Niepodległości 4, 88-100 

Inowrocław, budynek Ośrodka 

sportu i rekreacji , II piętro,  

pokój nr 224 

e-mail: ue.inowroclaw@kujawsko-

pomorskie.pl 

Telefony do konsultantów: 797 304 

125, (56) 621 59 04, (56) 621 59 05 

 Inowrocław, Punkt Informacyjny 

ul. Aleja Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław, pokój 

nr 224. 

e-mail: ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl 

Telefony do konsultantów: 797 304 125, (56) 621 59 

04, (56) 621 59 05 



 

Rozdział 11. Forma i 

sposób udzielania 

wnioskodawcy wyjaśnień 

w kwestiach dotyczących 

konkursu  

Godziny pracy punktów: 

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, 

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30. 

 

Godziny pracy punktów: poniedziałki 7:30-15:30, 

wtorki 7:30-17:00,  środy i czwartki  7:30-15:30, 

piątki 7:30-14:00. 
 

 

 

 

Ww. zmian dokonano również w ogłoszeniu o konkursie. 

 

 

Wydłużenia terminu naboru Instytucja Zarządzająca zdecydowała się dokonać na korzyść 

potencjalnych Wnioskodawców, w związku z otrzymanym wnioskiem dotyczącym 

przedłużenia terminu naboru.  

 

Zmiany w dokumentacji konkursowej zostały wprowadzone na korzyść wnioskodawców  

oraz nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców. 

 


