
 

Komunikat dotyczący zmian w konkursie Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/9 

ogłoszonym dla Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych 

zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług,  

Poddziałania: 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, 

Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji  

w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna 

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 47/2132/19  

z dnia 3 grudnia 2019 r. dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach konkursu  

nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/19 w następującym zakresie: 

 

 
Rozdział/ 

podrozdział 
Regulaminu  

Było Jest 

Podrozdział 5.2 

1) Kryterium B.2 Zgodność projektu z zasadą 

zrównoważonego rozwoju i wymaganiami 

prawa ochrony środowiska. 

 
Zgodnie z kryterium:  
Wnioskodawca na moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu oświadcza  
i uzasadnia, że realizowany projekt jest/będzie 
zgodny z zasadą horyzontalną UE zrównoważony 
rozwój oraz wymaganiami prawa ochrony 
środowiska.  

Informujemy, że wnioskodawca powinien złożyć 
ww. oświadczenie wraz z uzasadnieniem w sekcji 
D.1. wniosku „Wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony 
środowiska)”. Przy czym uzasadnienie powinno 
być szczegółowe i wyczerpujące. 

 
Ponadto zgodnie z kryterium:  
W przypadku projektów wymagających 
postępowania Oceny Oddziaływania na 
Środowisko (OOŚ), wnioskodawca w 
przewidywanym terminie 2 miesięcy od podjęcia 
uchwały Zarządu Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektów do 
dofinansowania jest zobowiązany dostarczyć 
wszystkie uzyskane w toku postępowania decyzje i 
postanowienia. 
W przypadku projektów, w których stwierdzono 
brak potrzeby przeprowadzenia postępowania 
OOŚ, wnioskodawca w przewidywanym terminie 2 
miesięcy od podjęcia uchwały Zarządu 
Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie 
przyjęcia projektów do dofinansowania jest 
zobowiązany dostarczyć dokumentację 
uzasadniająca podjętą decyzję.  

 
Powyższe oznacza, że w terminie 2 miesięcy od 
podjęcia Uchwały Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia 
projektów do dofinansowania wnioskodawca 
powinien przedstawić (jeśli dotyczą) 
prawomocne/ostateczne dokumenty: 

1) Kryterium B.2 Zgodność projektu z zasadą 

zrównoważonego rozwoju i wymaganiami 

prawa ochrony środowiska. 

 
Zgodnie z kryterium:  
Wnioskodawca na moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu oświadcza  
i uzasadnia, że realizowany projekt jest/będzie 
zgodny z zasadą horyzontalną UE zrównoważony 
rozwój oraz wymaganiami prawa ochrony 
środowiska.  

Informujemy, że wnioskodawca powinien złożyć 
ww. oświadczenie wraz z uzasadnieniem w sekcji 
D.1. wniosku „Wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony 
środowiska)”. Przy czym uzasadnienie powinno być 
szczegółowe i wyczerpujące. 

 
Ponadto zgodnie z kryterium:  
W przypadku projektów wymagających 
postępowania Oceny Oddziaływania na Środowisko 
(OOŚ), wnioskodawca w przewidywanym terminie 2 
miesięcy od podjęcia uchwały Zarządu 
Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie 
przyjęcia projektów do dofinansowania jest 
zobowiązany dostarczyć wszystkie uzyskane w toku 
postępowania decyzje i postanowienia. 
W przypadku projektów, w których stwierdzono brak 
potrzeby przeprowadzenia postępowania OOŚ, 
wnioskodawca w przewidywanym terminie 2 
miesięcy od podjęcia uchwały Zarządu 
Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie 
przyjęcia projektów do dofinansowania jest 
zobowiązany dostarczyć dokumentację 
uzasadniająca podjętą decyzję.  

 
Powyższe oznacza, że w terminie 2 miesięcy od 
podjęcia Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektów do 
dofinansowania wnioskodawca powinien 
przedstawić (jeśli dotyczą) prawomocne/ostateczne 
dokumenty: 

• Zał. nr 2. Dokumentację 



• Zał. nr 2. Dokumentację 
środowiskową,  

• Zał. nr 3. Dokumenty 
dotyczące zagospodarowania 
przestrzennego, 

• Zał. nr 4. Zezwolenie na 
inwestycję,  

• Wyciąg z projektu 
budowlanego w ramach zał. 
5, 

• Dokumentację stwierdzającą 
brak potrzeby 
przeprowadzenia 
postępowania OOŚ. 

 
W celu zapewnienia równego traktowania 
wszystkich wnioskodawców ewentualne 
przedłożenie ww. załączników na etapie składania 
wniosku o dofinansowanie projektu nie będzie 
skutkowało ich oceną przed podjęciem przez 
Zarząd Województwa uchwały w sprawie 
przyjęcia projektów do dofinansowania.  

W odniesieniu do weryfikacji załączników przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu 
należy zwrócić uwagę na zapisy rozdziału 8 
Umowa o dofinansowanie projektu. 

 

środowiskową,  

• Zał. nr 3. Dokumenty dotyczące 
zagospodarowania 
przestrzennego, 

• Zał. nr 4. Zezwolenie na 
inwestycję,  

• Wyciąg z projektu budowlanego 
w ramach zał. 5, 

• Dokumentację stwierdzającą 
brak potrzeby przeprowadzenia 
postępowania OOŚ. 

 
W odniesieniu do weryfikacji załączników przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu 
należy zwrócić uwagę na zapisy rozdziału 8 Umowa 
o dofinansowanie projektu. 

 

 

Powyższa zmiana oznacza, że wszystkie projekty, które na etapie składania wniosku o 

dofinansowanie projektu, zawierają załączniki wskazane w Podrozdziale 5.2 Regulaminu 

konkursu nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18, zostaną ocenione w pełnym zakresie przed 

podjęciem przez Zarząd Województwa uchwały w sprawie przyjęcia projektów do 

dofinansowania i tym samym w przypadku oceny pozytywnej zostaną wybrane do 

dofinansowania oraz przekazane do Wydziału Naborów i Umów celem podpisania umowy o 

dofinansowanie bez zbędnej zwłoki.  

Wprowadzone zmiany nie będą skutkować nierównym traktowaniem Wnioskodawców, dzięki 

zabezpieczeniu środków finansowych, które umożliwiają wybór do dofinansowania wszystkich 

pozytywnie ocenionych projektów na etapie oceny formalno-merytorycznej oraz odstąpieniu od 

rankingowania projektów, m.in. w ramach kryterium C.2.7 (zgodnie z uchwałą Nr 66/2019 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2019 r.). Ponadto dla wszystkich 

Wnioskodawców, którzy nie złożyli ww. załączników lub złożyli niepoprawnie przygotowane 

dokumenty na etapie składania wniosku o dofinansowanie, umożliwia się jednokrotną poprawę 

projektu w zakresie spełniania kryterium B.2 „Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego 

rozwoju i wymaganiami prawa ochrony środowiska” lub, w zależności od sytuacji, dostarczenie 

wszystkich niezbędnych decyzji i postanowień w terminie 2 miesięcy od podjęcia uchwały 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektów do 

dofinansowania. 

W konsekwencji, Wnioskodawcy, którzy na etapie składania wniosku o dofinansowanie złożyli 

przedmiotowe załączniki i uzyskali ocenę pozytywną projektu na etapie oceny formalno-

merytorycznej, będą mogli podpisać umowę o dofinansowanie bez zbędnej zwłoki, co 

przyspieszy możliwość realizacji zaplanowanych przez nich przedsięwzięć a także umożliwi 

intensyfikację kontraktacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jednocześnie dla Wnioskodawców, 

którzy nie złożyli przedmiotowych załączników na etapie składania wniosku o dofinansowanie, 



zostaje utrzymany termin 2 miesięcy od podjęcia Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektów do dofinansowania na przedłożenie 

przedmiotowych załączników. 

 

 

 


