
Komunikat dotyczący zmiany terminu naboru wniosków  
 w ramach Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury  

w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek 
samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) 
 (Konkurs Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-140/17) 

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 42/1966/17 
z dnia 25 października 2017 r. dokonał zmian w dokumentacji konkursowej dla konkursu  
nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-140/17 ogłoszonego w ramach Poddziałania 4.6.2 Wsparcie 
ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, w poniższym zakresie: 
 

Dokument, w którym 
dokonano zmiany 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

Ogłoszenie o konkursie Konkurs ma charakter zamknięty - 

Ogłoszenie o konkursie  
oraz Regulamin konkursu: 
Rozdział 4 Termin, miejsce i 
forma składania wniosków  
o dofinansowanie projektu pkt 1 
 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy 
składać od 30.10.2017 r. do 08.12.2017 r.  
 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy 
składać od 30.10.2017 r. do  08.01.2018 r.  
 

Ogłoszenie o konkursie  
oraz Regulamin konkursu: 
Rozdział 3 Podstawowe 
informacje dotyczące konkursu, 
Podrozdział 3.8 Planowany 
termin rozstrzygnięcia konkursu 
 

Planowany termin rozstrzygnięcia 
konkursu to maj 2018 r. 
 

Planowany termin rozstrzygnięcia 
konkursu to czerwiec 2018 r. 
 

Regulamin konkursu: 
Rozdział 2 Podstawa prawna, 
dokumenty programowe oraz 
kwalifikowalność wydatków  
w ramach projektu 

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone 
uchwałą nr 82/2017 Komitetu 
Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-
2020 z dnia 12 września 2017 r., 
stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego 
Regulaminu, dalej: Kryteria wyboru 
projektów. 

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone 
uchwałą nr 99/2017 Komitetu 
Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-
2020 z dnia 20 października 2017 r., 
stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego 
Regulaminu, dalej: Kryteria wyboru 
projektów. 

Załącznik nr 5 do Regulaminu 
konkursu. Kryteria wyboru 
projektu. 

Ocenie podlega, czy: 
1. projekt posiada pozytywną opinię 

wydaną przez Kujawsko-Pomorskie 
Biuro Planowania Przestrzennego i 
Regionalnego odnośnie zgodności ze 
Standardami w zakresie kształtowania 
ładu przestrzennego w województwie 
kujawsko-pomorskim.  

2. w przypadku przedsięwzięć 
realizowanych w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”, wnioskodawca 
przedstawił oświadczenie o 
planowaniu realizacji projektu 
zgodnie ze Standardami w zakresie 
kształtowania ładu przestrzennego 
w województwie kujawsko-
pomorskim. Pozytywna opinia 
wydana przez Kujawsko-Pomorskie 
Biuro Planowania Przestrzennego 
i Regionalnego wymagana będzie 

Ocenie podlega, czy: 

- projekt posiada pozytywną opinię 
wydaną przez Kujawsko-Pomorskie 
Biuro Planowania Przestrzennego i 
Regionalnego odnośnie zgodności ze 
Standardami w zakresie kształtowania 
ładu przestrzennego w województwie 
kujawsko-pomorskim1  

Standardy w zakresie kształtowania ładu 
przestrzennego w województwie kujawsko-
pomorskim stanowią załącznik do 
Regulaminu konkursu. 

                                                 
1 W przypadku przedsięwzięć realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” opinia wydawana będzie na podstawie Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego 



przed podpisaniem umowy o 
dofinansowaniu projektu. 

Standardy w zakresie kształtowania ładu 
przestrzennego w województwie 
kujawsko-pomorskim stanowią załącznik 
do Regulaminu konkursu. 

Załącznik nr 6a do Regulaminu 
konkursu. Lista załączników do 
wniosku o dofinansowanie 
projektu: 
pkt 14 Inne niezbędne dokumenty 
wymagane prawem lub kategorią 
projektu, w szczególności: 
Pozytywna opinia wydana przez 
Kujawsko-Pomorskie Biuro 
Planowania Przestrzennego i 
Regionalnego odnośnie 
zgodności ze Standardami w 
zakresie kształtowania ładu 
przestrzennego w województwie 
kujawsko-pomorskim 

Pozytywna opinia wydana przez 
Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania 
Przestrzennego  
i Regionalnego odnośnie zgodności ze 
Standardami w zakresie kształtowania ładu 
przestrzennego w województwie 
kujawsko-pomorskim, zgodnie z kryterium 
wyboru projektów D.1.3. 
W przypadku przedsięwzięć realizowanych 
w formule „zaprojektuj i wybuduj” - 
Oświadczenie  
o planowaniu realizacji projektu zgodnie 
ze Standardami w zakresie kształtowania 
ładu przestrzennego w województwie 
kujawsko-pomorskim, zgodnie z kryterium 
wyboru projektów D.1.3 (jeśli dotyczy). 
Pozytywna opinia wydana przez 
Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania 
Przestrzennego i Regionalnego wymagana 
będzie przed podpisaniem umowy o 
dofinansowaniu projektu. 

Pozytywna opinia wydana przez 
Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania 
Przestrzennego  
i Regionalnego odnośnie zgodności ze 
Standardami w zakresie kształtowania ładu 
przestrzennego w województwie kujawsko-
pomorskim, zgodnie z kryterium wyboru 
projektów D.1.3. 
 
 

 
Zmiany w dokumentacji konkursowej zostały wprowadzone na korzyść wnioskodawców,  
w związku ze zmianą definicji kryterium wyboru projektów D.1.3 Zgodność ze standardami 
kształtowania ładu przestrzennego w województwie (projekty infrastrukturalne)  
w przedmiotowym konkursie.  
 

Zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców. 
 

 
 

 
   


