
 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 18/791/20 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 13 maja 2020 r. 
 

 
 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zmienia  
 ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów grantowych w ramach RLKS 

 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
RPKP.07.01.00-IZ.00-04-368/20  

dla Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 
Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 

 
 
 

Zmiana w ogłoszeniu o konkursie dotyczy: 
 

- wielkości środków przeznaczonych w ramach naboru, 
- okresu poniesienia wydatku kwalifikowalnego. 

 

W ramach naboru RLKS przewidziano:  
 
Projekty grantowe na: 
 

• Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające 
konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak  
i oferty poprzez:  

a. rozbudowę przedsiębiorstwa; 

b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa; 

c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu 
produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych 
produktów/usług; 

d. zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych; 

e. zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi.  
 
Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez:  



 

 

 
Lokalne Grupy Działania (stowarzyszenia posiadające osobowość prawną działające na podstawie  
art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,  
Dz. U. z 2018 r., poz. 140 z późn. zm., zwana dalej: ustawą o RLKS), których strategie rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność (zwane dalej: LSR) zostały wybrane i zatwierdzone przez 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawarto z tymi LGD umowy o warunkach i sposobie 
realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zwane dalej: umowami 
ramowymi), a LSR zawiera działania w ramach realizowanego naboru. 

W ramach naboru każda z uprawnionych do wsparcia LGD może złożyć tylko jeden wniosek  
o udzielenie wsparcia, który będzie obejmował zadania zaplanowane w LSR, na projekt grantowy. 
 
 
Instytucja Zarządzająca RPO dokona wyboru projektów w oparciu o Warunki udzielenia wsparcia dla 
projektów grantowych realizowanych przez LGD w ramach RLKS weryfikowanych przez IZ RPO  
WK-P z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zatwierdzone uchwałą Nr 64/2019 Komitetu 
Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 14 października 2019 r., stanowiące załącznik  
nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
 

Wielkość środków przeznaczonych w ramach naboru wynosi  3 744 040,93 zł pochodzących  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR). 

 
Szacowana wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została 
wskazana w Planach Działania poszczególnych Lokalnych Strategii Rozwoju. W zakresie 
dofinansowania oraz wartości wydatków kwalifikowalnych wnioskodawca powinien stosować 
również zasady/limity określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz  
w warunkach udzielenia wsparcia.  

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95 %1 wydatków kwalifikowanych  

na poziomie projektu. 

Maksymalna wartość grantu w ramach projektu grantowego wynosi 100 tys. zł. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu zostanie określony w wezwaniu do złożenia 

wniosku o dofinansowanie. 
 
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie określonym w pisemnym wezwaniu  
do złożenia wniosku, o którym mowa w rozdziale 6  Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe 
w ramach RLKS (zwane dalej: Zasady wsparcia). Orientacyjny termin weryfikacji wniosku  
o dofinansowanie zostanie wskazany w wezwaniu do złożenia wniosku. 
 
 
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)2. Następnie 
należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz  
z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-

 
1 Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%.  Niemniej jednak poziom dofinansowania dla projektów grantowych 

nie może być większy, niż określony w poszczególnych LSR. 
2 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


 

 

 
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 (jeśli dotyczy) 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. 
 
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 
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 

 
➢ Inowrocław, Punkt Informacyjny 

ul. Aleja Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław 
e-mail: ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl 
Telefony do konsultantów: 797 304 125, (56) 621 59 04, (56) 621 59 05. 
 

http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl/
http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan
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Godziny pracy punktów: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki, piątki 7.30-15.30. 
 
Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania 
Regionalnego Programu Operacyjnego wskazani w wezwaniu do złożenia wniosku.  
 

Załączniki do ogłoszenia: 

 

1. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet 

Monitorujący RPO WK-P na lata 2014 – 2020; 

2. Zasady udzielania wsparcia na projekty grantowe w ramach RLKS (dalej: Zasady wsparcia)  

dla Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój 

lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; 

3. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków  

o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P;  

4. Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców;  

5. Regulamin użytkownika GWD; 

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu;  

7. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu; 

8. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;  

9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu;  

10. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową 

wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie 

elektronicznie w systemie SL);  

11. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014 – 2020, stanowiące załącznik nr 2  

do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. 

 

Dokumenty pomocnicze:  

• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020; 

• System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip); 

• Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  


