
 

 

 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/1292/16 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 23 sierpnia 2016 r. 

 

 
 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Miasto 

Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu  

Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-057/16  

dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 

Działania  3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT 

Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym  

w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu 

terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

na lata 2014-2020 

 

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano: 

Projekty dotyczące przedsięwzięć z zakresu głębokiej i kompleksowej
1
 modernizacji energetycznej 

budynków publicznych
2
, w tym m.in.:

3
 

a) ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na 

energooszczędne wraz z instalacją,  

                                                
1
 Kompleksowa modernizacja energetyczna (głęboka modernizacja energetyczna) - modernizacja energetyczna budynku, 

rozumiana jako kompleksowe przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy  

z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2014 r. poz. 712), w wyniku którego 

zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz 

nieodnawialną energię pierwotną. W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej przegród, 

powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach 

techniczno-budowlanych. Przez przepisy techniczno-budowlane rozumie się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  

z 2015r., poz. 1422). Przeprowadzona termomodernizacja musi zapewnić zwiększenie efektywności energetycznej  

o minimum 25%. 
2
 Budynek publiczny – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu 

religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej (z wyłączeniem obiektów szpitali, których 

funkcjonowanie w publicznym systemie ochrony zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnych), społecznej lub socjalnej, 

sportu, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy 

nauczycielskie.  
3
 Wymieniony katalog działań nie jest katalogiem zamkniętym. W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej mogą 

być realizowane również inne, niewymienione w katalogu działania, o ile wynikają one z audytu energetycznego  

i przyczyniają się do osiągnięcia odpowiedniego poziomu efektywności energetycznej. 



 

 

 
b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów 

wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,  

c) realizacja mikrokogeneracji
4
 lub mikrotrigeneracji

5
 na potrzeby własne,  

d) budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,  

e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE. 

 

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, 

tj.: jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

Instytucja Pośrednicząca ZIT oraz Instytucja Zarządzająca RPO dokonają 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 43 636 000,00 zł pochodzących  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR). 

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych  

na poziomie projektu. Szczegóły odnośnie wysokości zabezpieczenia wkładu własnego znajdują się  

w kryterium B.12 Prawidłowość określenia wkładu własnego. 

 

Konkurs ma charakter zamknięty z etapem preselekcji. 

Wnioski preselekcyjne należy składać od 27.09.2016 r. do 10.10.2016 r. 

 

I ETAP 

 

Wnioski preselekcyjne należy złożyć z zastosowaniem wzoru wniosku preselekcyjnego stanowiącego 

załącznik do Regulaminu. Wniosek preselekcyjny wraz z pismem przewodnim i załącznikami (jeśli 

dotyczą) należy złożyć do Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy w terminie naboru, w 2 egzemplarzach, 

zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu. 

 

Miejscem składania wniosków preselekcyjnych jest Biuro ZIT BTOF w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 61, 

85-027 Bydgoszcz.  

Wniosek preselekcyjny należy złożyć w godzinach pracy Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy: od 

poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.30, 

w piątki od 7.30 do 13.30.  

Wniosek preselekcyjny może być dostarczony:  

- osobiście lub przez posłańca - decyduje data wpływu do Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy;  

- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data wpływu do Biura ZIT BTOF  

w Bydgoszczy.  

 

W przypadku uzyskania pozytywnej oceny na etapie preselekcji wnioskodawca zostanie wezwany do 

złożenia właściwego wniosku o dofinansowanie projektu. Termin złożenia właściwego wniosku  

o dofinansowanie projektu: od 28.02.2017r. do 28.03.2017r. 

 

 

                                                
4
 Mikrokogeneracja – proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o 

wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy. 
5
 Mikrotrigeneracja – efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w jednej instalacji. 



 

 

 
II ETAP 

 

Właściwy 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)
6
. 

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 terminie od 28.02.2017r. do 28.03.2017r. Dokumentację projektową 

należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu. Wnioski  

o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą 

traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie. 

 

Miejscem składania wniosków o dofinansowanie projektu jest Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.  

 

Właściwy 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. 

 

Właściwy wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:  

- osobiście lub przez posłańca - decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego;  

- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data wpływu do Punktu 

Informacyjno-Podawczego.  

 

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny projektów 

zawiera Regulamin konkursu, dostępny na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej ZIT – 

www.zit.btof.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.    

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2017 r. 

 

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura ZIT BTOF oraz punktów informacyjnych. 

 

Formularz zgłaszania pytań dotyczących konkursu znajduje się pod adresem: 

http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan 

 

Biuro ZIT BTOF, Urząd Miasta Bydgoszczy,  

ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz, tel. (52) 58 58 093; (52) 58 59 446 zit@um.bydgoszcz.pl 

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu  

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2 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; tel. (52) 327 68 84; (52) 321 33 42; 797 304 123; ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl 

 

                                                
6
  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 18 579. 



 

 

 
Lokalne Punkty Informacyjne w Przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w: 

� Grudziądzu, ul. Sienkiewicz 22, tel. (56) 462 45 15; 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. Roosevelta 36/38, tel. (52) 355 91 95; 797 304 125, 

ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl 

 

 

 

 


