
Komunikat dotyczący zmiany Regulaminu konkursu,  

kryteriów wyboru projektów oraz wydłużenia terminu naboru 

projektów w ramach konkursu  

Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-193/18 
 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 28/1400/18 

z dnia 18 lipca 2018 r. przyjął zmiany dokumentacji konkursowej w następującym zakresie: 

 

Dokument  Było Jest 

Załącznik nr 5 

do Regulaminu 

konkursu 

Kryteria wyboru 

projektów 

A.1 Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 

 Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy) i 

przedmiotowe (dotyczące przedmiotu projektu): 

Ocenie podlega, czy: 

1) wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie 

podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o 

dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem 

dostępu do środków funduszy europejskich na 

podstawie: 

(…) 

 

A.1 Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 

Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy) i 

przedmiotowe (dotyczące przedmiotu projektu): 

Ocenie podlega, czy: 

1) wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy)[1] nie 

podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o 

dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu 

do środków funduszy europejskich na podstawie: 

(…) 

[1] Ilekroć w poniższych kryteriach mowa jest o 

wnioskodawcy, należy przez to rozumieć zarówno 

wnioskodawcę oraz partnera, chyba że kryterium stanowi 

inaczej. 

Załącznik nr 5 

do Regulaminu 

konkursu 

Kryteria wyboru 

projektów 

A.3. Gotowość techniczna projektu do realizacji. 

Ocenie podlega, czy na moment zakończenia naboru 

wniosków o dofinansowanie projektu:  

1. Złożony został wniosek o wydanie zezwolenia na 

realizację inwestycji [2] (jeżeli przedmiotem 

projektu jest budowa wymagająca uzyskania takiej 

decyzji). 

2. Zostało dokonane zgłoszenie budowy lub robót 

budowlanych niewymagających pozwolenia na 

budowę oraz właściwy organ nie wniósł sprzeciwu 

wobec ww. zgłoszenia (jeśli przedmiotem projektu 

są prace wymagające dokonania zgłoszenia). 

3. W przypadku projektów realizowanych w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj”: 

 został opracowany program funkcjonalno-

użytkowy  

oraz 

 ogłoszony został przetarg na udzielenie 

zamówienia publicznego w przedmiocie 

sporządzenia dokumentacji projektowej obiektu 

budowlanego oraz wykonania robót 

budowlanych. 

Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia 

kryterium. 

 

[2] Pozwolenie na budowę/decyzja o zmianie sposobu 

użytkowania lub decyzja o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej. 

A.3. Gotowość techniczna projektu do realizacji. 

Ocenie podlega, czy na moment zakończenia naboru 

wniosków o dofinansowanie projektu:  

1. Złożony został wniosek o wydanie zezwolenia na 

realizację inwestycji [3] (jeżeli przedmiotem projektu 

jest budowa wymagająca uzyskania takiej decyzji). 

2. Zostało dokonane zgłoszenie budowy lub robót 

budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 

oraz właściwy organ nie wniósł sprzeciwu wobec ww. 

zgłoszenia (jeśli przedmiotem projektu są prace 

wymagające dokonania zgłoszenia). 

3. W przypadku projektów realizowanych w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj”: 

 został opracowany program funkcjonalno-użytkowy  

oraz 

 ogłoszony został przetarg na udzielenie zamówienia 

publicznego w przedmiocie sporządzenia 

dokumentacji projektowej obiektu budowlanego 

oraz wykonania robót budowlanych. 

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, 

w którym lider realizuje zadanie w pasie drogi niższej lub 

wyższej kategorii (np. powiat realizuje zadanie w ciągu 

drogi wojewódzkiej lub gminnej, gmina realizuje zadanie 

w ciągu drogi powiatowej lub wojewódzkiej) do wniosku 

o dofinansowanie projektu należy przedłożyć kompletną 

dokumentację (projekt budowlany wraz z podziałami) 

niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W takim 

przypadku ostateczne zezwolenie na realizację inwestycji 

będzie wymagane na etapie podpisywania umowy o 

dofinansowanie projektu. 

Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia 

kryterium. 

[3] Pozwolenie na budowę/decyzja o zmianie sposobu 

użytkowania lub decyzja o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej. 

Załącznik nr 5 

do Regulaminu 

B.5. Prawidłowość określenia wkładu własnego.  

Ocenie podlega, czy wkład własny wnioskodawcy oraz 

B.5. Prawidłowość określenia wkładu własnego.  

Ocenie podlega, czy wkład własny wnioskodawcy stanowi 



konkursu 

Kryteria wyboru 

projektów 

partnerów (jeśli dotyczy), stanowi nie mniej niż 15% w 

wydatkach kwalifikowalnych projektu. 

 

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie 

spełnienia kryterium. 

nie mniej niż 15% w wydatkach kwalifikowalnych projektu. 

 

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia 

kryterium. 

Załącznik nr 5 

do Regulaminu 

konkursu 

Kryteria wyboru 

projektów 

B.11. Zgodność z zasadą równości mężczyzn  

i kobiet oraz niedyskryminacji. 

Ocenie podlega zgodność projektu z politykami 

horyzontalnymi, w tym z: 

1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.  

2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami [4].  

W szczególności ocenie podlegać będzie czy 

infrastruktura została  zaprojektowana/zostanie 

zbudowana/zmodernizowana zgodnie z zasadą 

projektowania uniwersalnego.  

 

Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. 

Projekt powinien wykazywać pozytywny lub neutralny 

wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej.  

Wpływ projektu na zasady horyzontalne UE 

weryfikowany będzie zgodnie z art. 7 rozporządzenia 

1303/2013 oraz „Wytycznymi w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji,  

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz zasady równości szans kobiet  

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-

2020”. 

Stosowanie zasad określonych w ww. Wytycznych w 

odniesieniu do tych elementów projektu,  

w których zasada ta ma zastosowanie np. jeżeli w ramach 

projektu utworzona zostanie strona internetowa czy też 

zasoby cyfrowe, muszą one spełniać standard WCAG 2.0 

na poziomie AA (Wytyczne, podrozdział 5.2, pkt. 1), 

oznacza, że projekt ten ma pozytywny wpływ na zasady 

horyzontalne. 

O neutralności można mówić wtedy, kiedy w ramach 

projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe 

uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie 

zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia 

ww. zasad a uzasadnienie to zostanie uznane przez osobę 

oceniającą za trafne i poprawne. Stwierdzenie 

neutralnego wpływu na zasadę dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami związane jest z uzasadnionym 

brakiem dostępności każdego produktu w ramach 

projektu. 

 

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie 

spełnienia kryterium. 

[4] Osoby 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 z późn. 

zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o 

których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 

882 z późn. zm.). 

B.11. Zgodność z zasadą równości mężczyzn  

i kobiet oraz niedyskryminacji. 

 

Ocenie podlega zgodność projektu z politykami 

horyzontalnymi UE, w tym z: 

1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami [5] 

poprzez weryfikację czy wszystkie nowe produkty 

projektów (zasoby cyfrowe, środki transportu i 

infrastruktura) finansowane ze środków polityki 

spójności będą zgodne z koncepcją uniwersalnego 

projektowania, co oznacza co najmniej zastosowanie 

standardów dostępności dla polityki spójności na lata 

2014-2020. 

W przypadku obiektów i zasobów modernizowanych [6] 

(przebudowa[7], rozbudowa[8]) zastosowanie 

standardów dostępności dla polityki spójności na lata 

2014-2020 jest obligatoryjne, o ile pozwalają na to 

warunki techniczne i zakres prowadzonej modernizacji. 

Decyzja w tej sprawie podejmowana będzie na 

podstawie opisu dostępności inwestycji. 

W przypadku projektów nieobjętych zakresem 

standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 

należy opisać zapewnienie możliwości samodzielnego 

użytkowania/skorzystania z produktów projektów przez 

osoby z co najmniej jedną niepełnosprawnością. 

W przypadku wyjątkowych sytuacji, w których zasada 

dostępności nie znajduje zastosowania, dopuszczalne jest 

uznanie neutralności produktu projektu. O neutralności 

produktu można mówić w sytuacji, kiedy wnioskodawca 

wykaże we wniosku o dofinansowanie projektu, że 

dostępność nie dotyczy danego produktu na przykład 

z uwagi na brak jego bezpośrednich użytkowników. 

Ostateczna decyzja o neutralności danego produktu 

należy do Instytucji Zarządzającej. W przypadku 

uznania, że produkt jest neutralny, projekt może być 

nadal zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. 

Projekt/produkt powinien wykazywać pozytywny lub 

neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej. 

Ocenie podlegać będzie zgodność z art. 7 rozporządzenia 

1303/2013 oraz Wytycznymi w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-

2020, w tym z załącznikiem nr 2 do niniejszych Wytycznych: 

Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020. 

 

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia 

kryterium. 

[5] Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2018 poz. 511 z późn. zm.), a także osoby 

z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie 

z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz. U. z 2017 poz. 882 z późn. zm.). 

[6] W przypadku modernizacji dostępność dotyczy co 



najmniej tych elementów budynku, które były przedmiotem 

współfinansowania. 

[7] Przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w 

wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych 

lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z 

wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 

powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź 

liczba kondygnacji. 

[8] Rozbudowa to powiększenie, rozszerzenie budowli, 

obszaru już zabudowanego, dobudowywanie nowych 

elementów. 

Załącznik nr 5 

do Regulaminu 

konkursu 

Kryteria wyboru 

projektów 

B.13. Zgodność dokumentacji projektowej z SZOOP oraz 

Regulaminem konkursu. 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca przygotował wniosek 

o dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP 

obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru (chyba, że 

kryteria zawężają postanowienia SZOOP w zakresie 

działania) oraz Regulaminem konkursu, w szczególności 

zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o 

dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-

2020 na lata 2014-2020. (…) 

 

B.13. Zgodność dokumentacji projektowej z SZOOP oraz 

Regulaminem konkursu. 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca przygotował wniosek o 

dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP obowiązującym 

na dzień przyjęcia kryterium (chyba że kryteria zawężają 

postanowienia SZOOP w zakresie działania) oraz 

Regulaminem konkursu, w szczególności zgodnie z 

Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w 

ramach RPO WK-P 2014-2020 na lata 2014-2020 (…) 

Załącznik nr 5 

do Regulaminu 

konkursu 

Kryteria wyboru 

projektów 

C.2.9. Komplementarność z projektami  

z zakresu transportu miejskiego. 

Ocenie podlega, czy projekt jest komplementarny z 

innymi projektami dotyczącymi mobilności na obszarach 

miast. 

 

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie 

spełnienia kryterium. 

C.2.9. Komplementarność z projektami z zakresu transportu 

miejskiego. 

Ocenie podlega, czy projekt jest komplementarny z innymi 

projektami dotyczącymi transportu niskoemisyjnego na 

obszarach miast. 

 

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia 

kryterium. 

Załącznik nr 5 

do Regulaminu 

konkursu 

Kryteria wyboru 

projektów 

W sytuacji niewywiązania się Beneficjenta, w trakcie 

realizacji projektu/w okresie trwałości, z warunków 

wynikających z kryteriów wyboru projektów,  

w ramach których zobowiązany był złożyć stosowne 

oświadczenia/deklaracje, Beneficjent zostanie wezwany 

do zwrotu otrzymanego dofinansowania. 

 

Przyznanie punktów lub pozytywna ocena kryterium może 

wymagać deklaracji wnioskodawcy dotyczącej zrealizowania 

określonych działań na etapie realizacji lub trwałości 

projektu. Zobowiązanie takie może wynikać z zapisów 

wniosku o dofinansowanie projektu lub mieć formę 

oświadczenia. Niewywiązanie się z tych zobowiązań będzie 

skutkowało zwrotem całości lub części otrzymanego 

dofinansowania. 

Załącznik nr 5 

do Regulaminu 

konkursu 

Kryteria wyboru 

projektów 

 Zaktualizowano podstawy prawne. Dokonano korekt 

technicznych, redakcyjnych. 

Załącznik nr 6. 

Lista 

załączników do 

wniosku o 

dofinansowanie 

projektu. 

 Uzupełniono listę w pkt 4 o zapisy wynikające z kryterium 

wyboru projektów A.3 Gotowość techniczna. 

Regulamin 

konkursu 

 Dodano rozdział 9 Informacje dotyczące przetwarzania 

danych osobowych oraz zmieniono zał. nr 4 do Regulaminu 

konkursu (wzór umowy/uchwały o dofinansowanie projektu), 

w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej: RODO 

Regulamin 

konkursu 

 Dodano rozdział 10 Rzecznik Funduszy Europejskich, 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.). 

Regulamin 

konkursu, 

 Zaktualizowano podstawy prawne. Dokonano korekt 

technicznych, redakcyjnych. 



ogłoszenie o 

konkursie 

Ogłoszenie o 

konkursie, 

Regulamin 

konkursu 

Rozdział nr 4 

pkt 1 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 

11.06.2018 r. do 10.08.2018 r.  

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 

11.06.2018 r. do 31.08.2018 r. 

Wzory kart 

oceny 
 

W związku ze zmianą kryteriów wyboru projektów dokonano 

stosownych korekt w kartach oceny. 

 

Zmiana załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu została dokonana, w związku ze zmianą 

kryteriów wyboru projektów przyjętą przez Komitet Monitorujący uchwałą nr 76/2018 z dnia 

11 lipca 2018 r. Zmiana miała na celu w szczególności: 

 doprecyzowanie i uzupełnienie zapisów dot. gotowości technicznej projektów  

w ramach konkursu,  

 dostosowanie zapisów kryteriów do zmienionych zapisów Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 05 kwietnia 2018 r.,  

 dokonanie zmian redakcyjnych i porządkowych. 

W związku ze zmianą dokumentacji konkursowej wydłużono termin naboru. Powyższe nie  

wpływa na termin rozstrzygnięcia konkursu. 

 

Zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców. 

 

W przypadku wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie przed dokonaną 

zmianą dokumentacji będą mogli skorzystać z możliwości wycofania złożonego wniosku  

o dofinansowanie projektu celem dostosowania go do zmienionych kryteriów. Ponowne 

złożenie wniosku o dofinansowanie projektu musi nastąpić w terminie do 31.08.2018 r.  

 

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca RPO informuje, iż w związku z wejściem w życie 

rozporządzania RODO należy pamiętać o konieczności uwzględnienia nowych przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych w zawieranych i już zawartych umowach  

o partnerstwie (jeśli dotyczy).  

 


