
 

 

 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 21/693/16 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 25 maja 2016r. 

 

 
 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu  

Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-024/16  

dla Osi priorytetowej 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu 

Działania 5.1 Infrastruktura drogowa 

Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

na lata 2014-2020 

 

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów: 

 

1. Budowa, przebudowa, modernizacja dróg lokalnych
1
, węzłów, skrzyżowań wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, inwestycje w bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, 

zjazdy, zatoki przystankowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe dostosowane do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami, sygnalizacja świetlna, sygnalizacja dźwiękowa bariery ochronne, 

oświetlenie, kładki dla pieszych, przejścia podziemne dostosowane do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami lub windy, inne elementy infrastrukturalne pozwalające zwiększyć 

bezpieczeństwo ruchu drogowego) na drogach lokalnych. Inwestycje w drogi lokalne muszą 

zapewniać konieczne bezpośrednie połączenia
2
 z siecią TEN-T, portem lotniczym, terminalami 

towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi.  

2. Inwestycja w drogę lokalną zapewniająca konieczne, bezpośrednie połączenie z istniejącymi lub 

planowanymi (nowymi) terenami inwestycyjnymi (tj. terenami już funkcjonującymi, w trakcie 

tworzenia lub zaplanowanymi do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020) w ramach 

projektów komplementarnych do projektów głównych związanych z terenami inwestycyjnymi 

realizowanymi w ramach CT 3, jak i teren inwestycyjny sfinansowany z innych źródeł  

(np. ze środków własnych beneficjenta). 

 

 

 

 

                                                
1
 Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o drogach lokalnych należy przez to rozumieć drogi gminne i powiatowe. 

2
 Przez bezpośrednie połączenie należy rozumieć połączenie z istniejącą lub budowaną autostradą lub drogą ekspresową leżącą w sieci TEN-

T przez węzeł na autostradzie lub drodze ekspresowej, wraz z budową takiego węzła lub połączenie z istniejącym węzłem, albo elementem 

punktowym sieci. Droga lokalna nie może być pośrednią składową układu drogowego zapewniającego dostęp, chyba że na wcześniejszym 

fragmencie ciągu drogowego pomiędzy odcinkiem proponowanych a siecią TEN-T wcześniej została przeprowadzona lub obecnie jest 

prowadzona budowa/przebudowa drogi w odpowiednim zakresie oraz ciąg jest ciągiem jednorodnym (ta sama droga lokalna 

rozpoczynająca się, kończąca się lub przebiegająca przez węzeł autostrady lub drogę ekspresową lub prowadząca do elementu punktowego 

sieci).   



 

 

 
Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:  

 

- Jednostkę samorządu terytorialnego (poza miastami prezydenckimi); 

- Związek jednostek samorządu terytorialnego (poza miastami prezydenckimi); 

- Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego (poza miastami prezydenckimi); 

- Samorządową jednostkę organizacyjną (poza miastami prezydenckimi) ; 

- Partnera prywatnego we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (poza miastami prezydenckimi
3
). 

 

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 stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu 

konkursu. 

 

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 92 148 000,00 zł pochodzących  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR). 

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych  

na poziomie projektu. 

Łączna kwota dofinansowania wnioskowanego przez podmioty z danego powiatu nie może 

przekroczyć maksymalnej kwoty środków dostępnej dla danego powiatu, zgodnie z kryterium wyboru 

projektów C.1.3. Maksymalna wartość dofinansowania projektów z terenu powiatu  

oraz zgodnie z  załącznikiem do kryteriów wyboru projektów. 

 

Konkurs ma charakter zamknięty. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 30.06.2016 r. do 31.10.2016 r. 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2017 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)
4
. 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 naboru. 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 jest Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego 

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

 

Wniosek może być dostarczony:  

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

- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data nadania.  

                                                
3 Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o miastach prezydenckich należy przez to rozumieć miasta o których mowa w art. 26 ust. 4  

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515). 
4
 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. 



 

 

 
Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony  

w sposób określony w art. 57 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (j.t. Dz. U z 2016 r. poz. 23). 

 

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 oraz na portalu 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.    

 

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Departamentu Wdrażania EFRR – Wydział 

Wyboru Projektów pod nr tel. (56) 621 84 63, mail: rpowdrazanie@kujawsko-pomorskie.pl oraz 

pracownicy punktów informacyjnych. 

 

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 

 

Lokalne Punkty Informacyjne w Przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w: 

� Grudziądzu, ul. Sienkiewicza 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 

 

 

 


