
Komunikat dotyczący zmiany formularza wniosku 
preselekcyjnego oraz zmiany terminu naboru wniosków  
preselekcyjnych w ramach Poddziałania 1.6.2 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 33/1360/16 
z dnia 31 sierpnia 2016 r. dokonał zmian w dokumentacji konkursowej dla naboru nr 
RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16 ogłoszonego w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla 
innowacyjnych MŚP w poniższym zakresie:  
 

Dokument, w którym 
dokonano zmiany 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

Wzór wniosku preselekcyjnego  
Sekcja C.3. Analiza 
innowacyjności 

(…) Produkty stanowiące innowacje nie 
mogą być dostępne na rynku 
regionalnym/krajowym/światowym – nie 
ma znaczenia gdzie są wytwarzane. Istotne 
jest, czy są dostępne na rynku 
regionalnym, a co za tym idzie, czy 
stanowią konkurencję dla produktów 
oferowanych przez przedsiębiorcę 
ubiegającego się o wsparcie. Z nowym 
produktem na rynku będziemy mieli do 
czynienia w sytuacji, gdy na danym rynku 
produktowym nie istnieje produkt, który 
oferuje te same funkcjonalności lub też w 
sytuacji, gdy rozwiązania technologiczne, 
które są wykorzystywane w produkcie 
zasadniczo różnią się od obecnie 
wykorzystywanych w tego typu 
produktach (…) 

(…) Produkty stanowiące innowacje nie 
mogą być wytwarzane na rynku 
regionalnym. W przypadku gdy 
przedmiotem realizowanego projektu 
będzie innowacja na skalę kraju lub świata 
wówczas produkty stanowiące innowację 
nie mogą być wytwarzane odpowiednio do 
wykazywanego stopnia innowacji - w kraju 
lub na świecie.   Z nowym produktem na 
rynku będziemy mieli do czynienia w 
sytuacji, gdy na danym rynku 
produktowym nie jest wytwarzany produkt, 
który oferuje te same funkcjonalności lub 
też w sytuacji, gdy rozwiązania 
technologiczne, które są wykorzystywane 
w produkcie zasadniczo różnią się od 
obecnie wykorzystywanych w tego typu 
produktach. (…) 

Rozdział 4 Termin, miejsce i 
forma składania wniosków 
preselekcyjnych oraz wniosków o 
dofinansowanie projektu pkt 1 
oraz 
Ogłoszenie o naborze 

Wnioski preselekcyjne należy składać od 
19.09.2016 r. do 30.09.2016 r. 

 

Wnioski preselekcyjne należy składać od 
03.10.2016 r. do 14.10.2016 

Rozdziału 3 Podstawowe 
informacje dotyczące konkursu 
Podrozdziału 3.8 Planowany 
termin rozstrzygnięcia konkursu 
oraz 
Ogłoszenie o naborze 

Planowany termin rozstrzygnięcia 
konkursu to lipiec 2017 r.1 
 

Planowany termin rozstrzygnięcia 
konkursu to sierpień 2017 r.2 

 
Zmian we wniosku preselekcyjnym dokonano w celu doprecyzowania/wyjaśnienia informacji 
w nim zawartych, dotyczących analizy innowacyjności. 
 
Zmienione dokumenty zostały zamieszczone pod ogłoszeniem o konkursie. 
 
Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców. 
 
 
 

 
 
   

                                                 
1 Termin rozstrzygnięcia konkursu może ulec zmianie w przypadku złożenia dużej liczby wniosków. 
2 Termin rozstrzygnięcia konkursu może ulec zmianie w przypadku złożenia dużej liczby wniosków. 



 


