
Komunikat nr 1 z 28.09.2015 r. dotyczący zmiany terminu przyjmowania wniosków  

o dofinansowanie i doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.3 

Kształcenie zawodowe   

 

Informujemy, iż dla konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15 ogłoszonego w ramach Poddziałania 

10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o zmianie terminu naboru 

wniosków o dofinansowanie z terminu od 28.09.2015 r. do 13.11.2015 r. na termin od 28.10.2015 r. 

do 11.12.2015 r. Przesunięcie terminu spowodowane zostało złożonością procesu przygotowania 

Generatora Wniosków o Dofinansowanie 2014-2020. W związku ze zmianą terminu naboru 

wniosków o dofinansowanie Instytucja Zarządzająca podjęła także decyzję o zmianie zapisu 

Podrozdziału 1.2 Regulaminu konkursu, który otrzymał brzmienie: „Generator Wniosków  

o Dofinansowanie oraz komplet dokumentów do ogłoszenia o konkursie zostaną opublikowane do 

dnia 28.10.2015 r.” oraz zapisu Podrozdziału 1.5, który otrzymał brzmienie: „Termin rozstrzygnięcia 

konkursu przypadnie na maj 2016 r.”.  

Ponadto w Regulaminie konkursu Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o zmniejszeniu liczby 

wymogów formalnych, w związku z czym zapisy Podrozdziału 4.1 przyjęły brzmienie:  

 

„W trakcie weryfikacji wymogów formalnych sprawdzeniu podlegać będzie, czy: 

 wniosek o dofinansowanie projektu jest kompletny, tj. zawiera wszystkie strony i załączniki  

(o ile dotyczy) określone w Regulaminie konkursu, 

 wniosek o dofinansowanie projektu (załączniki – o ile dotyczy) został podpisany, 

opieczętowany zgodnie z Regulaminem konkursu, 

 suma kontrolna jest zgodna w całym wniosku o dofinansowanie projektu,  

 zamieszczono  we wniosku o dofinansowanie projektu informacje na temat wysokości obrotu 

i okresu za jaki jest on podany”. 

 

Powyższa zmiana została spowodowana koniecznością dostosowania katalogu wymogów formalnych 

zgodnie z zasadami wynikającymi z podrozdziału 3.1 Regulaminu konkursu i Kryteriów wyboru 

projektu stanowiących załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.  

Zmianie uległy również zapisy Regulaminu konkursu dotyczące wymogów odnoszących się do wyboru 

partnerów spoza sektora finansów publicznych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. 

zm.). Zapisy Podrozdziału 2.5  Regulaminu konkursu otrzymały brzmienie:   

„W szczególności zobowiązana jest ona do:  

- ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem 

co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;  

- uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera  

z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu 

partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze; 

- podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach 

wybranych do pełnienia funkcji partnera”. 



 

Powyższa zmiana została spowodowana koniecznością aktualizacji zapisów Regulamin konkursu 

zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.   

Zmiany w Regulaminie konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców. 

 


