Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 23/1130/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 13 czerwca 2018 r.

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.04.05.00-IZ.00-04-174/18
dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku,
Działania 4.5 Ochrona przyrody
Schemat: Przedsięwzięcia w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie
poza obszarami ZIT i OSI1
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020
Zmiany w ogłoszeniu o konkursie dotyczą:
- terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektu
Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
1. przedsięwzięć zwiększających potencjał przyrodniczy regionu poprzez działania bezpośrednio
związane z ochroną siedlisk lub gatunków, w szczególności na terenach parków krajobrazowych
i rezerwatów przyrody,
2. projektów w ramach zielonej infrastruktury, jako nośnika usług ekosystemowych,
3. rozwijania infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na
obszarach cennych przyrodniczo (na obszarach chronionych z tytułu ustawy o ochronie
przyrody2) – wyłącznie w powiązaniu z typami projektów określonymi w pkt. 1 lub 2,
4. tworzenia, odnawiania szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych,
5. budowy, rozbudowy, modernizacji i doposażenia ośrodków prowadzących działalność w zakresie
edukacji ekologicznej,
6. działań informacyjno-edukacyjnych, podnoszących świadomość mieszkańców w zakresie
właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu,
realizowanych w sposób komplementarny i uzupełniający do kampanii ogólnopolskich, jako
obligatoryjny element projektu określonego w punktach 1-5.
Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.:
a)
1

organizację pozarządową3;

Ograniczenie nie dotyczy projektów realizowanych na obszarze ZIT lub OSI, przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
wchodzące w skład ZIT lub OSI.
2 Poprzez obszar chroniony należy rozumieć obszar/formę ochrony przyrody rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.), dalej ustawa o ochronie przyrody.

b)
c)
d)

samorząd województwa –podmiotami realizującymi projekt mogą być parki krajobrazowe lub
inne jednostki organizacyjne samorządu województwa;
spółkę prawa handlowego prowadzącą statutową działalność w zakresie edukacji ekologicznej4;
pozostałe jednostki samorządu terytorialnego5.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, doświadczenie musi wykazać przynajmniej
jeden z partnerów.
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 2 545 920,00 zł 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 ze środków
EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych
wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu,
jednak nie może być większy niż 85 % kosztów kwalifikowanych.
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 30.04.2018 r. do 29.06.2018 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2018 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)6. 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;
3

Posiadającą siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, której statutowa działalność związana jest z edukacją ekologiczną
dzieci i młodzieży szkolnej. Działania z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone są od co najmniej 5 lat, licząc do dnia rozpoczęcia naboru
wniosków o dofinansowanie w oparciu o własne zaplecze infrastrukturalne.
4 Posiadającą siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, której statutowa działalność związana jest z edukacją ekologiczną
dzieci i młodzieży szkolnej. Działania z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone są od co najmniej 5 lat, licząc do dnia rozpoczęcia naboru
wniosków o dofinansowanie w oparciu o własne zaplecze infrastrukturalne.
5 Posiadające doświadczenie związane z realizacją projektów ze środków zewnętrznych w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży
szkolnej w oparciu o własne zaplecze infrastrukturalne, w perspektywie finansowej 2007-2013 lub 2014-2020.
6 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.

-

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
Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania EFRR –
Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. (56) 62 15 853 lub (056) 62 18 624.

