
 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 8/280/19 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 27 lutego 2019 r. 
 

 
 

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.06.03.01-IZ.00-04-265/19 

dla Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry,  
Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną,  

Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną,  
Schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby 

świadczenia usług edukacji przedszkolnej, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 
 
 
Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano typy projektów dotyczące:   
 
Budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, adaptacji, modernizacji, remontu obiektów na 
potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego1 (przedszkoli lub innych form edukacji 
przedszkolnej2) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego 
projektu, w tym również wyposażeniem placów zabaw. Uzupełniająco (jako element projektu) 
możliwy będzie również zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania 
wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych. 
 
Z wyłączeniem projektów, które są ujęte na listach przedsięwzięć w odpowiednich strategiach 
rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) lub strategiach Obszaru Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego (ORSG). 
 
Budowa nowych obiektów dopuszczalna jest jedynie w przypadku, gdy zapewnienie infrastruktury w 
inny sposób nie jest możliwe oraz wyłącznie na obszarach o najniższym poziomie upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej, tj. niższym niż średnia w województwie kujawsko-pomorskim. Informacje na 
temat upowszechniania miejsc wychowania przedszkolnego na danym obszarze zawarte są w 
opracowanym przez Biuro Analiz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

                                                
1
 Wychowanie przedszkolne zgodnie z definicją zawartą w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).   
2
 Poprzez inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 
2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz 
sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 z późn. zm.) rozumie się punkty przedszkolne i zespoły wychowania 
przedszkolnego.   



 

 

 
w Toruniu, dokumencie pn. Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko- pomorskim 2018, 
który stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.  
W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji 
istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu analizą potrzeb, 
deficytów i trendów demograficznych zachodzących na obszarze planowanej interwencji. 
Przedmiotowa analiza może stanowić element Studium Wykonalności lub oddzielny załącznik do 
wniosku o dofinansowanie projektu, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu 
konkursu. 
 
Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: 

 

1) państwową jednostkę organizacyjną, 
2) kościół, 
3) związek wyznaniowy, 
4) osobę prawną kościoła, 
5) osobę prawną związku wyznaniowego, 
6) organizację pozarządową, 
7) przedsiębiorstwo3, 
8) partnera prywatnego we współpracy z partnerami publicznymi w przypadku projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 
 
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 9 610 720,00 zł4 pochodzących  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR). 

 
Maksymalny poziom dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych projektu wynosi: 
 

 
Maksymalny poziom 

dofinansowania  
z EFRR 

Maksymalny 
poziom 

dofinansowania  
z BP 

Łączny maksymalny 
poziom dofinansowania  

W przypadku projektów 
realizowanych poza obszarem 
rewitalizacji 

85 % -  85 % 

W przypadku projektów  
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji wyznaczonym  
w Gminnym/Lokalnym 

85 % 10% 95 % 

                                                
3
 Należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność oświatową w zakresie wychowania 

przedszkolnego, w tym również osoby fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola/przedszkola integracyjne  
i specjalne/inne formy wychowania przedszkolnego. 
4
 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. 4,2905 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. 



 

 

 

Programie Rewitalizacji 

 
 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu stanowi nie więcej niż 1 000 000 zł., przy czym 
należy pamiętać, że:  

 

 Maksymalne dofinansowanie, w projektach dotyczących budowy nowej infrastruktury, nie 
może być wyższe niż wielokrotność kwoty 40 tys. zł, odpowiadającej ilości planowanych do 
utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, zgodnie z kryterium wyboru 
projektów C.2.1 Efektywność kosztowa projektu.  

 

 Maksymalne dofinansowanie, w projektach dotyczących przebudowy i modernizacji 
istniejącej infrastruktury, nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 30 tys. zł, 
odpowiadającej ilości planowanych do utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku 
przedszkolnym, zgodnie z kryterium wyboru projektów C.2.1 Efektywność kosztowa projektu.  

 
 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 01.04.2019 r. do  12.04.2019 r.  
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 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)5. 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, w terminie naboru. 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 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. 
 
Każdorazowo o skutecznym złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu 
wersji papierowej do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – dotyczy to każdego etapu składania wniosku, zarówno 
pierwszorazowo złożonego wniosku w odpowiedzi na konkurs, jak i złożenia poprawy/uzupełnienia 
wniosku na etapie weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek oraz oceny projektu.  
 
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. 
 

                                                
5
 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. 

http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl/
mailto:generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl


 

 

 
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@kujawsko-
pomorskie.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 RPO – 
Wydział Naborów i Umów pod nr tel. (56) 62 15 853  lub (56) 62 18 760. 
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