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Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 8/235/16 z dnia 
24.02.2016 r. dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Działania 1.5 Opracowywanie 
i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu 
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Schemat: Projekty obejmujące wsparcie procesu 
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej regionu, Oś priorytetowa 
1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu  
w następującym zakresie:  

Rozdział 2 Podstawa prawna i dokumenty programowe, pkt 4. Kwalifikowalno ść 
wydatków ppkt 6) lit. a) otrzymał brzmienie:  
„koszty koordynatora/menadżera/kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio 
zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, o ile jego zatrudnienie jest 
niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, 
ich delegacji służbowych oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te 
osoby,” 
 
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. Przy czym wynagrodzenia obsługi projektu (koordynatora, menadżera, 
kierownika, innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie i rozliczanie 
projektu, koszty zarządu) nie mogą średnio przekraczać przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w woj. kuj.-pom. w/g danych GUS za 
październik 2015 r., tj. kwoty 3.479,76 zł. Oznacza to, iż weryfikowana będzie wysokość 
średniego wynagrodzenia brutto wszystkich pracowników, a nie wartość średnich 
wynagrodzeń brutto brutto, czyli wraz z narzutami pracodawcy, każdego z pracowników.” 
 
W rozdziale 4. Podstawowe informacje dotyczące konkursu dodano podrozdział 4.3. 
Data rozpoczęcia realizacji projektu w brzmieniu:   
„W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną oraz projektów objętych 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.  w sprawie 
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020 realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. 
W przypadku projektów objętych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim 
przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu.” 
 
 
 



Rozdział 4. Podstawowe informacje dotyczące konkursu, podrozdział 4.8 Limity 
dotyczące wartości projektu oraz poziomy dofinansowania otrzymał brzmienie: 
„Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków 
kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku: 

• projektów nie objętych pomocą publiczną, 
• projektów objętych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  

19 marca 2015 r.  w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

W przypadku projektów objętych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim 
przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR 
wynosi do 50%.” 
 
Powyższych zmian Instytucja Zarządzająca zdecydowała się dokonać na korzyść 
potencjalnych Beneficjentów, w związku z otrzymanymi uwagami i po przeanalizowaniu 
zapisów dokumentacji konkursowej.  
 


