
 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 20/835/19 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 22 maja 2019 r. 
 

 
 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-291/19 

dla Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, 
Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, 

Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 
 
 
Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujący typ projektu: 

Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowy lub zamiany oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne oraz montażu inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem). 
 
Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: 

 
- jednostkę samorządu terytorialnego; 
- związek jednostek samorządu terytorialnego; 
- stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; 
- samorządową jednostkę organizacyjną; 
- zarządcę infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego; 
- partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 
 
Możliwa jest realizacja projektów partnerskich pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na 
podstawie ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), ustawy o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 
506). 
 
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 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. 
 



 

 

 
Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 3 100 148,00  zł 1, w tym: 

 3 011 573,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR), 
88 575,00 zł pochodzących z Budżetu Państwa (dalej: BP). 

 
Maksymalny poziom dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych projektu wynosi: 

 
 

Maksymalny poziom 
dofinansowania  

z EFRR 

Maksymalny 
poziom 

dofinansowania  
z BP 

Łączny maksymalny poziom 
dofinansowania  

W przypadku projektów nieobjętych 
pomocą publiczną realizowanych poza 
obszarem rewitalizacji 

85 % - 85 % 

W przypadku projektów nieobjętych 
pomocą publiczną realizowanych na 
obszarze rewitalizacji wyznaczonym w  
Gminnym/Lokalnym Programie 
Rewitalizacji 

85 % 10 % 95 % 

W przypadku projektów objętych 
pomocą publiczną 

Powinien zostać ustalony 
zgodnie z wymogami 

właściwych programów 
pomocowych wskazanych 

w rozdziale 2 pkt 3 
Regulaminu konkursu, z 

zastrzeżeniem, że stanowi 
nie więcej niż 85% 

w wydatkach 
kwalifikowalnych projektu 

- 

Powinien zostać ustalony 
zgodnie z wymogami 

właściwych programów 
pomocowych wskazanych 

w rozdziale 2 pkt 3 
Regulaminu konkursu, z 

zastrzeżeniem, że stanowi nie 
więcej niż 85% w wydatkach 
kwalifikowalnych projektu 

 
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 28.06.2019r. do 30.08.2019r.  

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2020 r.  
 
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)2. 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 Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć 
w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.  
 
Miejscem składania wniosków jest Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.  
Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej 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. 
 
Każdorazowo o skutecznym złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu 
wersji papierowej do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - dotyczy to każdego etapu składania wniosku, zarówno 

                                                
1
Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN  

z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2944 zł. Natomiast kwoty 

alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok, 
były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2779 zł. 
2
 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 18 316. 

mailto:generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl


 

 

 
pierwszorazowo złożonego wniosku w odpowiedzi na konkurs, jak i złożenia poprawy/uzupełnienia 
wniosku na etapie weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek oraz oceny projektu.  
 
Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące konkursu 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 pracownicy punktów informacyjnych. 
 
Formularz zgłaszania pytań dotyczących konkursu znajduje się pod adresem: 
http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan 
 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu  
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2 tel. (56) 621 83 41;  
(56) 621 84 09; ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl 
 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy 
Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Jagiellońska 
9; tel. (52) 327 68 84; (52) 321 33 42; 797 304 123; 660 691 644; ue.bydgoszcz@kujawsko-
pomorskie.pl 
 
Lokalne Punkty Informacyjne w Przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w: 

 Grudziądzu, ul. Waryńskiego 4, tel. (56) 621 58 83; (56) 621 58 20, 797 304 124, 
ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl 

 Włocławku, ul. Bechiego 2, tel. (54) 235 67 21; (54) 235 67 12; 797 304 126, 
ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl 

 Inowrocławiu, ul. Plac Kasprowicza 5, tel. (56) 621 59 04; 797 304 125, 
ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl 
 
 

Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania RPO – 
Wydział Naborów i Umów pod nr tel. (56) 62 18 421 lub (56) 62 18 760. 
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