
            Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

mieszkańców informuje o wprowadzeniu zmian  w ramach konkursu  

Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-001/15 

dla Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. 

 

Zmiany w Regulaminie konkursu obejmują: 

- zmianę terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy; 

- zmianę terminu przeprowadzenia oceny formalno-merytorycznej; 

- doprecyzowanie wymogów dotyczących rozliczania projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe; 

- zmianę sposobu odniesienia się we wniosku o przyznanie pomocy do spełnienia zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn; 

- zmianę wymogów dotyczących powoływania partnerstwa; 

- doprecyzowanie wymogów dotyczących zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. 

 

Zmiany w Regulaminie konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców 

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujący typ projektów: 

1. Wsparcie przygotowawcze obejmujące budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie sieci 
kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność (LSR) w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

  

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się: 

1. organizacje pozarządowe, w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 

 

Konkurs ma charakter zamknięty. 

 

Pozostałe warunki określone zostały szczegółowo w Regulaminie konkursu. 

 

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi  4 142 600 PLN pochodzących  



z Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej EFS).  

 

Kwota pochodząca ze środków EFS jest wynikiem przeliczenia alokacji przewidzianej na realizację 
konkursu w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla  

RPO WK-P 2014-2020 na 2015 rok, przyjętym uchwałą Nr 26/893/15 Zarządu Województwa z dnia 
  1 lipca 2015 r. tj. 1 000 000 EUR1. 

Wnioskowana kwota pomocy na wsparcie przygotowawcze nie może wynosić więcej niż: 

 110 000 PLN - w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co 
najmniej 20 000 i mniej niż 60 000 mieszkańców; 

 132 000 PLN - w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co 
najmniej 60 000 i mniej niż 100 000 mieszkańców; 

 154 000 PLN - w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co 
najmniej 100 000 i mniej niż 150 000 mieszkańców. 

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowanych na 
poziomie projektu. 

 

Wniosek o przyznanie pomocy należy składać od 28 września 2015 r. do 13 listopada 2015 r. 

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy należy złożyć w formie papierowej oraz elektronicznej, 
zapisanej na płycie CD/DVD. 

Komplet dokumentów do ogłoszenia o konkursie zostanie opublikowany do dnia 2 października 
2015r2. 

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać 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, w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń. 

 

Wniosek w formie papierowej oraz elektronicznej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:  
- osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem  
i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii;  

- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy  
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) – decyduje data nadania.  

Termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o przyznanie pomocy został 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.). 

Wnioskodawca powinien ściśle stosować się do instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, 
która stanowi załącznik do Regulaminu konkursu. 

                                                
1  Według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym 
ogłoszono nabór, a który wynosi 1€=4.1426 PLN 
2
 W przypadku opublikowania dokumentów do ogłoszenia o konkursie w terminie późniejszym niż wskazany, termin składania wniosków  

o przyznanie pomocy zostanie odpowiednio wydłużony. 



 

Termin rozstrzygnięcia konkursu przewiduje się na grudzień 2015 r. 

 

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, które dostępne są na stronie internetowej 
www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl. Informacja na temat projektów objętych wsparciem udostępniona 
będzie opinii publicznej na stronie internetowej www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl.  

Ponadto każdy Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia jego wniosku. 

Wnioskodawca ma prawo do złożenia protestu, o którym mowa w sekcji VI Regulaminu konkursu.3 

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. 

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 
 

                                                
3 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 - „Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014 
2020”. 
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Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 
Inowrocławiu 
ul. Roosevelta 36/38 
88-100 Inowrocław 
tel. (52) 355 91 95; 797 304 125  

ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl 

mailto:ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl

