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Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu  

Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-004/15 

dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu  

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  

 
 
 
Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów: 
 

1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności 

z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości 

eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału 

eksportowego przedsiębiorstw, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia 

działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo 

prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny.   

2. Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub zapewniające 

kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach 

międzynarodowych (w tym organizacja wydarzeń promujących postawy eksportowe, organizacja 

przedsięwzięć promujących marki eksportowe na rynkach docelowych, opracowywanie analiz 

rynków zagranicznych).  

3. Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych 

związanych z targami i wystawami za granicą. 

4. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym. 

5. Tworzenie i ułatwianie nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw 

(poprzez np.: elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy 

międzyregionalnej podmiotów publicznych).  

6. Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu.  
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O wsparcie w ramach konkursu może ubiegać się: 
 

1) sieć przedsiębiorstw
1
 / instytucje otoczenia biznesu

2
 w partnerstwie z sieciami 

przedsiębiorstw
3
 – wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest  spółka prawa 

handlowego, w której większość udziałów/akcji posiada samorząd województwa kujawsko-

pomorskiego (pełniąca rolę IOB
4
), 

2) samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, 

3) przedsiębiorstwo
5
 - wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest samorząd województwa 

kujawsko-pomorskiego, 

4) jednostkę samorządu terytorialnego / spółkę celową jednostki samorządu terytorialnego 

(np. instytucję otoczenia biznesu
6
) / jednostkę organizacyjną jst posiadającą osobowość 

prawną – wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest samorząd województwa 

kujawsko-pomorskiego, 

5) związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego – wyłącznie w partnerstwie, 

w którym liderem jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. 

Wnioskodawca musi posiadać siedzibę (poz. 2, 3 (dotyczy lidera), 4, 5) lub prowadzić działalność 

gospodarczą (poz. 1, 3 – dotyczy przedsiębiorstwa) na terytorium województwa kujawsko-

pomorskiego. 

 

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 64 048 500,00 PLN pochodzących  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR). 

 

Kwota jest wynikiem przeliczenia alokacji przewidzianej na realizację konkursu w Harmonogramie 

naboru wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2015 rok dla projektów 

współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, przyjętym uchwałą Zarządu 

Województwa Nr 45/1605/15 z dnia 4 listopada 2015 r. tj. 15 000 000,00 EUR.
7
 

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na 

poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. 

 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków 

EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych 

wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu. 

 

                                                
1
 Minimum 3 mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 
2 

Każdy podmiot, bez względu na formę prawną, prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, który łącznie spełnia 

dwa warunki:  

a) zgodnie ze statutem (aktem równoważnym) nie działa w celu osiągnięcia zysku (nonprofit) oraz  

b) w przypadku osiągania zysku przeznacza go na cele statutowe związane z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju 

przedsiębiorczości.  

Do spełnienia drugiego z ww. warunków wymagane jest, by jednym z głównych celów statutowych danego podmiotu było tworzenie 

korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.  
3
 patrz pkt. 1 

4 
patrz pkt. 2 

5
 mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
6
 patrz pkt. 2 

7
  Według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym 

ogłoszono nabór, a który wynosi 1€=4,2699 
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Konkurs ma charakter otwarty. Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sposób ciągły do osiągnięcia 100% alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs lub 

do zamknięcia konkursu odpowiednią decyzją Instytucji Zarządzającej RPO. 

 

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)
8
. 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 terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, 

zgodnie z zapisami rozdziału 5 Regulaminu konkursu. 

 

Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD nie będą traktowane jako złożone  

w odpowiedzi na konkurs. 

 

Miejscem składania wniosków jest Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.  

 

Wniosek może być dostarczony:  

- osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony 

podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;  

- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.  

 

Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony  

w sposób określony w art. 57 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267 ze zm.). 

 

Wniosek 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. 

 

Wnioskodawca powinien ściśle stosować się do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie 

projektu i Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, które stanowią 

odpowiednio załącznik 2 i 3 do Regulaminu konkursu. 

 

Instytucja Zarządzająca RPO 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.  

 

Informacja na temat projektów objętych wsparciem udostępniona będzie opinii publicznej na stronie 
internetowej www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.   
Ponadto każdy Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia jego wniosku. 
 

                                                
8 

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 18 579. 
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Wnioskodawca, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, ma prawo do złożenia protestu, 

o którym mowa w rozdziale 8 Regulaminu konkursu.
9
 

 

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru 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 również pracownicy punktów informacyjnych. 

 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu  

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Pl. Teatralny 2 

87-100 Toruń 

tel. (56) 621 83 41; (56) 621 84 09; (56) 621 82 68; (56) 621 84 86; 797 304 122 

ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl 

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy 
Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

ul. Jagiellońska 9 

85-950 Bydgoszcz  

tel. (52) 327 68 84; (52) 321 33 42; 797 304 123 

ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl 

 
Lokalne Punkty Informacyjne: 
 

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu 

ul. Sienkiewicza 22 

86-300 Grudziądz 

tel. (56) 462 45 15; 797 304 124 

ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl 

 

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku 

ul. Bechiego 2 

87-800 Włocławek 

tel. (54) 235 67 21; (54) 235 67 12; 797 304 126 

ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl 

 

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

w Inowrocławiu 

ul. Roosevelta 36/38 

tel. (52) 355 91 95; 797 304 125  

ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl 

 

                                                
9
 Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny i wyboru projektów do dofinansowania, składanych w ramach RPO WK-P 

2014-2020, gdzie IOK jest Instytucją Zarządzającą RPO, zawiera załącznik do Systemu oceny projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020 - 

„Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020”. 
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