Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 25/1135/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 czerwca 2019r.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zmienia
ogłoszenie o konkursie o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-228/18
dla Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,
Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych,
Schemat: Infrastruktura szynowa wraz z taborem,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020

Zmiana w ogłoszeniu o konkursie dotyczy:
- terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu,
- terminu rozstrzygnięcia konkursu,
- zmiany alokacji przewidzianej na konkurs.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujący typ projektu:
a)

budowa i przebudowa sieci tramwajowych, zaplecza technicznego do obsługi taboru
tramwajowego, infrastruktury punktowej (zajezdni tramwajowych, przystanków, wysepek, a
także urządzeń dla osób niepełnosprawnych), centrów przesiadkowych; elementy wyposażenia
dróg
i
ulic
w
infrastrukturę
służącą
obsłudze
transportu
publicznego
i pasażerów oraz pozostała infrastruktura (w tym drogowa) niezbędna do rozwoju publicznego
transportu szynowego.

Ponadto jako uzupełnienie projektu związanego z infrastrukturą szynową możliwa jest realizacja
następujących zadań:
b) zakup taboru szynowego;
c) tworzenie systemów zarządzania ruchem (ITS), w tym m.in.: systemy centralnego sterowania
sygnalizacją, systemy sygnalizacji akustycznej, systemy sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej,
systemy
monitorowania
ruchu
na
kluczowych
trasach,
w
tunelach,
w newralgicznych punktach miasta wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej, system
nawigacji satelitarnej dla usprawnienia ruchu i podniesienia bezpieczeństwa transportu
publicznego, system informacji dla podróżnych – elektroniczne tablice informacyjne, w tym

systemy on-line, systemy monitorowania bezpieczeństwa montowane na przystankach, węzłach
przesiadkowych, parkingach oraz w taborze;
d) działania związane z ułatwianiem podróży multimodalnych, polityką parkingową (budowa
i przebudowa parkingów typu np. "park&ride", "bike&ride", „kiss&ride”) oraz priorytetyzacją
ruchu pieszego i rowerowego (m.in. rozwój koncepcji "bike&ride", ścieżek
i tras rowerowych oraz systemów rowerów publicznych/miejskich wraz z niezbędną
infrastrukturą);
e) działania mające za zadanie zmniejszenie zatłoczenia miast i ograniczenie ruchu
samochodowego w centrach miast (np. ograniczenia w ruchu samochodowym w centrach miast,
bus pasy, priorytety w ruchu miejskim dla środków komunikacji publicznej);
f)

działania informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych projektów).

Do wsparcia nie kwalifikują się inwestycje obejmujące prace remontowe oraz bieżące utrzymanie
infrastruktury.
Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
-

przedsiębiorstwo;
jednostkę samorządu terytorialnego;
samorządową jednostkę organizacyjną;
zarządcę infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego;
partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów
realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Z konkursu wyłączeni są wnioskodawcy z obszaru objętego Zintegrowanymi Inwestycjami
Terytorialnymi1.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru
projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu
konkursu.
Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 85 905 230,00 zł2 pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych
na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania powinien
być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3
Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie
projektu.
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 01.10.2018 r. do 19.07.2019 r.
1

Pozwolenie na budowę/decyzja o zmianie sposobu użytkowania lub decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia
roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2773 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane
w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2018 rok, były kwotami orientacyjnymi,
przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2432 zł.
2

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2019 r.
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)3. Następnie
należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz
z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć
w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.
Miejscem składania wniosków jest Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.
Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej 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.
Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:
- osobiście lub przez posłańca - decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego;
- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data wpływu do Punktu
Informacyjno-Podawczego.
Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące konkursu i oceny projektów
zawiera Regulamin konkursu, dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na portalu
www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych.
Formularz zgłaszania pytań dotyczących konkursu znajduje się pod adresem:
http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2 tel. (56) 621 83 41;
(56) 621 84 09; ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy
Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Jagiellońska
9; tel. (52) 327 68 84; (52) 321 33 42; 797 304 123; 660 691 644; ue.bydgoszcz@kujawskopomorskie.pl
Lokalne Punkty Informacyjne w Przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w:
✓ Grudziądzu, ul. Waryńskiego 4, tel. (56) 621 58 83; (56) 621 58 20, 797 304 124,
ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl
✓ Włocławku, ul. Bechiego 2, tel. (54) 235 67 21; (54) 235 67 12; 797 304 126,
ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl
✓ Inowrocławiu, ul. Plac Kasprowicza 5, tel. (56) 621 59 04; 797 304 125,
ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl
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W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres:
generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania EFRR –
Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. (56) 62 15 853 lub pod nr tel. (56) 62 18 624.

