
Komunikat dotyczący zmiany Regulaminu konkursu w ramach 
Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania  
i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-
rozwojowych Schemat: Projekty grantowe 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 11/351/16 
z dnia 16.03.2016 r. dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Działania 1.2 
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie 
procesów badawczo-rozwojowych Schemat: Projekty grantowe, Oś priorytetowa 1. 
Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu w następującym 
zakresie: 
 

Rozdział 5 Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu 
pkt 1 otrzymał brzmienie:  

„Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 30.12.2015 r. do 29.04.2016”. 
Zmiana terminu naboru wniosków wynika z potrzeby uzyskania przez Departament Rozwoju 
Regionalnego interpretacji prawnej z Ministerstwa Rozwoju w zakresie zasad tworzenia 
partnerstwa w ramach konkursów. 

 
Dokonana zmiana Rozdziału 5 pkt 1 implikuje zmianę w Regulaminie konkursu 

Rozdziału 4 Podstawowe informacje dotyczące konkursu Podrozdziału 4.8 Planowany 
termin rozstrzygnięcia konkursu, który otrzymuje brzmienie: „Planowany termin 
rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2016 r.”  

 
Analogicznych zmian dokonano również w ogłoszeniu o naborze.  
 
Jednocześnie dokonano zmiany Rozdziału 4 Podrozdziału 4.7 Limity dotyczące 

wartości projektu oraz wysokości dofinansowania, w którym dodano następujący zapis: 
„Wnioskodawca, zgodnie z kryterium B.11 Prawidłowość określenia wkładu własnego,  
na I poziomie wsparcia, tj. IZ RPO WK-P → beneficjent projektu grantowego, dla projektów 
nieobjętych pomocą publiczną ma obowiązek zagwarantować wkład własny w wysokości nie 
mniej niż 15 % wydatków kwalifikowalnych. Przy czym 0,5% przedmiotowego wkładu musi 
pochodzić ze środków własnych wnioskodawcy w formie pieniężnej. 

Powyższe oznacza, że wnioskodawca projektu grantowego we wniosku o dofinansowanie 
projektu powinien udowodnić, że zabezpieczył 0,075% wartości kosztów kwalifikowalnych 
projektu w formie pieniężnej ze środków własnych. Przy czym wartość ta powinna być 
wyliczona od planowanej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu grantowego. 

Wnioskodawca ma możliwość ujęcia jako pozostałą część wkładu własnego środki 
wygenerowane przez wkład własny grantobiorców.  

Wartości kwotowe wkładu własnego w podziale na formę pieniężną i niepieniężną ujęte 
we wniosku o dofinansowanie projektu zostaną odzwierciedlone w umowie o dofinansowanie 
projektu i będą obowiązywały przez cały okres realizacji projektu grantowego.” 

 
Ponadto dokonano zmiany Rozdziału 2 pkt 4 ppkt 7) ww. Regulaminu konkursu.  

Rozdział 2 Podstawa prawna i dokumenty programowe pkt 4 Kwalifikowalno ść 
wydatków ppkt 7) otrzymał brzmienie: „Wysokość kosztów pośrednich oraz kosztów 
bezpośrednich nie może przekraczać średnich stawek obowiązujących na obszarze realizacji 
projektu, tj. województwa kujawsko-pomorskiego.” 

 



Powyższych zmian Instytucja Zarządzająca RPO zdecydowała się dokonać na korzyść 
potencjalnych Beneficjentów, w związku z otrzymanymi uwagami i po przeanalizowaniu 
zapisów dokumentacji konkursowej. 
 
Zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców. 

 
 


