
 

Komunikat dotyczący zmian w konkursie Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-284/19 

ogłoszonym dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 

w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie 

strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek 

rowerowych1 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/2214/19  

z dnia 11 grudnia 2019 r. dokonał zmiany ogłoszenia oraz Regulaminu w ramach konkursu  

nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-284/19 w następującym zakresie: 

 

 
Rozdział/ 

podrozdział 
Regulaminu  

Było Jest 

Podrozdział 3.5 

Wybór projektów do dofinansowania 

następuje w trybie konkursowym i 

prowadzony jest w 2 rundach konkursowych. 

Wybór projektów do dofinansowania następuje 

w trybie konkursowym i prowadzony jest w 3 

rundach konkursowych. 

Podrozdział 3.6 

Wielkość środków pochodzących z EFRR i 

przeznaczonych na konkurs wynosi 

8 159 360,00 zł2. 

Podział alokacji na rundy przedstawia się 

następująco: 

Runda I: 500 000,00 zł 

Runda II: 7 659 360,00 zł 

Wielkość środków pochodzących z EFRR i 

przeznaczonych na konkurs wynosi 11 302 

427,00  zł3. 

Podział alokacji na rundy przedstawia się 

następująco: 

Runda I: 3 443 067,00  zł 

Runda II: 7 659 360,00  zł 

Runda III: 200 000,00 zł 

Rozdział nr 4 

pkt 1 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy 

składać w następujących rundach 

konkursowych:  

I runda: 10.06.2019 r. do 13.09.2019 r., 
II runda: 16.09.2019 r. do 30.12.2019 r., 

        

Instytucja Zarządzająca RPO nie przewiduje 

możliwości skrócenia terminu składania 

wniosków o dofinansowanie projektu.  

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy 

składać w następujących rundach 

konkursowych:  

I runda: 10.06.2019 r. do 13.09.2019 r., 
II runda: 16.09.2019 r. do 30.12.2019 r., 

III runda: od 02.03.2020 r. do 30.06.2020 r. 

 

Instytucja Zarządzająca RPO nie przewiduje 

możliwości skrócenia terminu składania 

wniosków o dofinansowanie projektu.  

 

Podrozdział 3.8.  
Planowany termin rozstrzygnięcia: 

• I rundy: marzec 2020 r. 

• II rundy: czerwiec 2020 r. 

Planowany termin rozstrzygnięcia: 

• I rundy: marzec 2020 r. 

• II rundy: czerwiec 2020 r. 

• III rundy: grudzień 2020 r. 

 

Ww. zmian dokonano również w ogłoszeniu o konkursie.  

 
1 Ilekroć w kryteriach jest mowa o ścieżkach rowerowych, należy przez to rozumieć „drogę dla rowerów”, tj. drogę lub jej część 

przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub 

jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprzez ścieżki rowerowe w kontekście 

kryteriów należy również rozumieć drogi dla pieszych i rowerów (ciągi pieszo-rowerowe), tj. drogi lub ich część przeznaczone do ruchu 

pieszych i rowerów, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. 
2 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. 4,2944 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane 

w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok, były kwotami orientacyjnymi, 

przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2779 zł. 
3 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. 4,2944 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane 

w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok, były kwotami orientacyjnymi, 

przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2779 zł. 



Powyższych zmian Instytucja Zarządzająca zdecydowała się dokonać na korzyść 

potencjalnych wnioskodawców, w związku z otrzymanym pismem w tej sprawie.  

 

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców. 

 

 

 


