
 

Komunikat dotyczący zmiany  

Regulaminu  

w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-266/19 

ogłoszonego dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, 

Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną 

Schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na 

potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach polityki terytorialnej  

 

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 14/561/19 z dnia 

10 kwietnia 2019 r. dokonał zmian w dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 

RPKP.06.03.01-IZ.00-04-266/19 w następującym zakresie: 

 
Dokument, w 

którym 
dokonano 

zmiany  

Było Jest 

Ogłoszenie o 

konkursie 

oraz 

Regulamin 

Rozdział 3 

Podrozdział 

3.4 

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

 
1) jednostkę samorządu terytorialnego, 

2) związek jednostek samorządu 

terytorialnego, 

3) stowarzyszenie jednostek samorządu 

terytorialnego, 

4) samorządową jednostkę 

organizacyjną, 

5) państwową jednostkę organizacyjną, 

6) kościół, 

7) związek wyznaniowy, 

8) osobę prawną kościoła, 

9) osobę prawną związku 

wyznaniowego, 

10) organizację pozarządową, 

11) przedsiębiorstwo [1], 

12) partnera prywatnego we współpracy 

z partnerami publicznymi w 

przypadku projektów realizowanych 

w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego. 

 

[1] Należy przez to rozumieć 

przedsiębiorstwa, które prowadzą 

działalność oświatową w zakresie 

wychowania przedszkolnego, w tym 

również osoby fizyczne będące 

organami prowadzącymi 

przedszkola/przedszkola integracyjne i 

specjalne/inne formy wychowania 

przedszkolnego. 
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W ramach konkursu o dofinansowanie 

może ubiegać się wyłącznie taki 

podmiot, który jest organem 

prowadzącym przedszkole lub uzyska 

status takiego organu w związku z 

realizowanym projektem. 
[1] Należy przez to rozumieć 

przedsiębiorstwa, które prowadzą 
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Zmiany w dokumentacji konkursowej zostały wprowadzone na korzyść wnioskodawców. 

 

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców. 

 


