
 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 11/421/21 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 24 marca 2021 roku. 

 

 
 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-412/21 

dla Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, 

Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,  

Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, 

Schemat: Inwestycje w zakresie rehabilitacji leczniczej na terenach wiejskich, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 

 
 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:  

Projekt polegający na wyposażeniu w sprzęt medyczny służący realizacji świadczeń  

w zakresie rehabilitacji leczniczej. 

 

Niekwalifikowalne będą wydatki dotyczące adaptacji pomieszczeń.  

 

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego 

wnioskodawcę, tj.: 

Podmiot leczniczy1, finansowany ze środków publicznych, prowadzący Ambulatoryjną Opiekę 

 
1 Podmiot leczniczy - podmiot leczniczy działający w publicznym systemie ochrony zdrowia z wyłączeniem podmiotów, które będą 
kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (tj. podmiotów leczniczych 
udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, podmiotów leczniczych, a także przedsiębiorców powstałych 



 

 

 

Specjalistyczną lub Podstawową Opiekę Zdrowotną, na obszarze wiejskim [zgodnie 

 z załącznikiem 8 do SzOOP: Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) określone 

według klasyfikacji DEGURBA]: 

- samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, którego podmiotem tworzącym jest 

jednostka samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym. 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego 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 2 000 000,00 zł2  

w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR)  

1 600 000,00 zł, oraz 400 000,00 zł pochodzących z Budżetu Państwa (dalej: BP). 

 

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% wydatków kwalifikowanych na poziomie 

projektu.  

 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu, przewidziana na dany podmiot 

leczniczy, nie przekracza 150 000,00 zł. 

 

Wnioskodawca złożył tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu. W przypadku 

złożenia dwóch wniosków, oba zostaną odrzucone. 

 
 z ich przekształcenia, utworzonych przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną 
uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe 
i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia), poza szpitalami, dla których organem 
założycielskim jest samorząd województwa. 

2 Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona na podstawie załącznika 4a do Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z użyciem kursu stosowanego do określenia limitów kontraktacyjnych RPO WK-P w styczniu 2021 r., 
tj. 4,5565 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-
2020 na 2021 rok były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,3921 zł.  

 



 

 

 

Maksymalny poziom dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych projektu wynosi: 

Maksymalny poziom 
dofinansowania  

z EFRR 

Maksymalny poziom 
dofinansowania  

z BP 

Łączny maksymalny poziom 
dofinansowania  

40% 10% 50% 

Szczegóły odnośnie wysokości zabezpieczenia wkładu własnego znajdują się  

w kryterium B.5 Prawidłowość określenia wkładu własnego. 

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od  26 kwietnia 2021 roku do 14 maja 

2021 roku.  

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2021 roku. 

 

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 w terminie naboru. Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję 

formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim  

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału  

4 Regulaminu konkursu.  

Miejscem składania wniosków jest Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.  

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w godzinach przyjęć 

interesantów w Urzędzie Marszałkowskim: 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. 

 

Każdorazowo o  dacie skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu złożonego 

w odpowiedzi na konkurs decyduje data wpływu wersji elektronicznej dokumentacji 

projektowej złożonej za pośrednictwem GWD.  Natomiast o dacie skutecznego złożenia 

poprawy/uzupełnienia wniosku (jeśli dotyczy) na etapie weryfikacji warunków formalnych  

 
3 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. 

mailto:generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl


 

 

 

i oczywistych omyłek oraz oceny projektu, decyduje data wpływu wersji papierowej do  

Biura  Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego  w  Toruniu.  

 

Wersja papierowa dokumentacji projektowej powinna być złożona w Biurze Podawczo-

Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w terminie 14 dni kalendarzowych od 

daty wpływu wersji elektronicznej dokumentacji projektowej złożonej za pośrednictwem 

GWD, a w przypadku uzupełnienia/poprawy dokumentacji w terminie wyznaczonym przez IZ 

RPO WK-P. Dokumentację papierową należy złożyć/nadać za pośrednictwem Poczty 

Polskiej/Kuriera lub doręczyć osobiście  do IZ RPO WK-P. Nadanie dokumentacji papierowej 

za pośrednictwem Poczty Polskiej/Kuriera jest równoznaczne z wniesieniem  jej do Biura 

Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. 

 

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 

 
 

➢ Toruń, Punkt Informacyjny 

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń 

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

Telefony do konsultantów: (56) 621 83 41 – EFRR, (56) 621 84 09 - Informacja ogólna 

 

➢ Bydgoszcz, Punkt Informacyjny 

ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz 

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

http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl/
http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan
http://mojregion.eu/
http://mojregion.eu/


 

 

 

Telefony do konsultantów: (52) 327 68 84, (52) 321 33 42, 797 304 123, 660 691 644 

 

➢ Włocławek, Punkt Informacyjny 

ul. Bechiego 2, 87-800 Włocławek 

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

Telefony do konsultantów: (54) 235 67 12, (54) 235 67 21, 797 304 126 

 

➢ Grudziądz, Punkt Informacyjny 

ul. Waryńskiego 4, 86-300 Grudziądz 

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

Telefony do konsultantów: (56) 621 58 83, (56) 621 58 20, 797 304 124 

 

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. 

Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania 

RPO – Wydział Naborów i Umów pod nr tel. nr tel. (56) 62 18 760 lub (56) 62 15 948. 

 

 

http://mojregion.eu/
http://mojregion.eu/

