
 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 39/1910/18 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 10 października 2018 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.06.05.00-IZ.00-04-236/18 

dla Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, 

 Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, 

 Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty:  

 

• wpisujące się w obszary zidentyfikowane w dokumencie „Plan Działań dla Priorytetu 

Inwestycyjnego 8b w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”1 oraz  

• wpisujące się w następujące typy projektów: 

 

1. Wykorzystanie i rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego, zasobów przyrodniczych 

lub krajobrazowych, w tym budowa2, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej. 

2. Zakup wyposażenia i sprzętu związanego z wykorzystaniem i rozwojem zasobów dziedzictwa 

kulturowego, zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych (typ wsparcia możliwy do 

realizacji wyłącznie w powiązaniu z typem 1). 

Dodatkowo, jako część szerszego projektu związanego z rozwojem infrastruktury uzdrowiskowej, 

turystycznej i rekreacyjnej możliwe będzie dofinansowanie wydatków związanych z infrastrukturą 

techniczną, w tym m.in. infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, drogami wewnętrznymi i parkingami,  

o ile jest niezbędne do osiągnięcia celu projektu. Wydatki te powinny stanowić mniejszą część 

wydatków kwalifikowanych w projekcie. 

Nie będą uznane za kwalifikowalne wydatki z zakresu infrastruktury sportowej np. hale sportowe, 

sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny (za wyjątkiem basenów korzystających ze źródeł 

                                                
1 Dokument przyjęty Stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. (dalej: „Plan Działań dla PI 8b”), 

dostępny pod adresem:   

http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/3.%20Plan%20dzialan%20PI%208B_zalacznik%201%20-%20Plan%20dzialan.pdf  
2 W przypadku realizacji projektów w zakresie kultury wydatki związane z budową są niekwalifikowalne. 



 

 

 
geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych), budynki służące funkcjom administracyjno-

zarządczym, inwestycje dotyczące bazy noclegowej i parki rozrywki. 

 

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: 

 

a) jednostkę samorządu terytorialnego, 

b) związek jednostek samorządu terytorialnego, 

c) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, 

d) samorządową jednostkę organizacyjną, 

e) organizację pozarządową,  

f) przedsiębiorstwo,  

g) partnera prywatnego we współpracy z podmiotami 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 30 245 334,00 zł3 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. 

Szczegóły odnośnie wysokości wkładu własnego znajdują się w kryterium B.6 Prawidłowość 

określenia wkładu własnego. 

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. 

 

Wartość wnioskowanego dofinansowania nie może być mniejsza niż 2 mln zł i nie może przekraczać 

kwoty 15 mln zł. 

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 31.12.2018 r. do 18.01.2019 r.  

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec  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)4. Następnie 

należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz  

z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-

                                                
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. 4,2779 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. 
4 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. 



 

 

 
Pomorskiego 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 

(dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) lub poprzez nadanie w 

polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego.  

O skutecznym złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji 

papierowej do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 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 

 

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 EFRR – 

Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. (56) 62 15 853 lub pod nr tel. (56) 62 18 788. 

 



 

 

 

 


