
Komunikat dotyczący zmian w konkursie   

Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 

dla projektów realizowanych w ramach 

Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach 

ZIT, 

Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych 

w ramach ZIT, 

Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 

 
 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 11/441/20 z dnia 

25 marca 2020 r. dokonał zmiany zapisów Regulaminu w ramach przedmiotowego konkursu 

w następującym zakresie: 

 

 
Rozdział/ 

podrozdział 

Regulaminu  
Było Dokonana zmiana 

Rozdział 2 pkt 

1. ppkt. 

4,5,6,7,8, 12 i 

14 i pkt 2 ppkt 

3 

Rozdział 2. Podstawa prawna, 

dokumenty programowe oraz 

kwalifikowalność wydatków w 

ramach projektu pkt   1. Podstawa 

prawna, w szczególności: 

 ppkt. 4) Ustawa z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w 

zakresie polityki spójności 

finansowanych w 

perspektywie finansowej 

2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460 z późn. zm.), 

dalej: ustawa wdrożeniowa, 

 ppkt. 5) Ustawa z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 2077 z późn. zm.) 

zwana dalej: ustawa o 

finansach publicznych, 

 ppkt. 6) Ustawa z dnia 3 

października 2008 r. o 

udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1405, z późn. zm.), 

dalej: OOŚ, 

 ppkt. 7) Ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo 

Rozdział 2. Podstawa prawna, 

dokumenty programowe oraz 

kwalifikowalność wydatków w 

ramach projektu pkt  1. Podstawa 

prawna, w szczególności: 

 ppkt. 4) Ustawa z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w 

zakresie polityki spójności 

finansowanych w 

perspektywie finansowej 

2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1431 z późn. zm.), 

dalej: ustawa wdrożeniowa, 

 ppkt 5) Ustawa z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 869 z późn. zm.) 

zwana dalej: ustawa o 

finansach publicznych, 

 ppkt 6) Ustawa z dnia 3 

października 2008 r. o 

udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2081, z późn. zm.), 

dalej: OOŚ, 

 ppkt 7) Ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo 



ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 799 z 

późn.zm.) 

 ppkt. 8) Ustawa z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 142 z późn. zm.), 

 ppkt 11) Ustawa z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1202 z późn. zm.), dalej: 

Prawo budowlane, 

 ppkt. 12) Ustawa z dnia 20 

lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 

z późn. zm.), 

 ppkt. 14) Ustawa o ochronie 

przyrody z dnia 16 kwietnia 

2004 r. (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 142 z późn. zm.), 

 

 

Pkt 2. Wykaz dokumentów 

programowych i horyzontalnych, 

które powinny być wykorzystane 

przy przygotowywaniu wniosku o 

dofinansowanie, w szczególności: 

 ppkt 3) Kryteria wyboru 

projektów zatwierdzone 

uchwałą nr 70/2018 

Komitetu Monitorującego 

RPO WK-P na lata 2014-

2020 z dnia 15 czerwca 

2018 r., stanowiące 

załącznik nr 5 do 

niniejszego Regulaminu, 

dalej: Kryteria wyboru 

projektów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1396) 

 ppkt 8) Ustawa z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1614 z późn. zm.), 

 ppkt 11) Ustawa z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1186 z późn. zm.), 

dalej: Prawo budowlane,  

 ppkt 12) Ustawa z dnia 20 

lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 

z późn. zm.), 

 ppkt 14) Ustawa o ochronie 

przyrody z dnia 16 kwietnia 

2004 r. (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1614 z późn. zm.). 

 

 

 

Pkt 2. Wykaz dokumentów 

programowych i horyzontalnych, 

które powinny być wykorzystane 

przy przygotowywaniu wniosku o 

dofinansowanie, w szczególności: 

 ppkt 3) Kryteria wyboru 

projektów zatwierdzone 

uchwałą nr 63/2019 

Komitetu Monitorującego 

RPO WK-P na lata 2014-

2020 z dnia 14 października 

2019 r., stanowiące 

załącznik nr 5 do 

niniejszego Regulaminu, 

dalej: Kryteria wyboru 

projektów. 

 

 

 



Powyższa zmiana dotyczy zaktualizowania podstaw prawnych w Regulaminie konkursu 

wynikających ze zmiany kryteriów wyboru projektów przyjętych w październiku 2019 roku 

oraz obowiązujących od 2019 roku od rundy listopadowej konkursu.  

 

Ponadto w Ogłoszeniu o konkursie uaktualniono dane adresowe Lokalnego Punktu 

Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w Inowrocławiu oraz ujednolicono nazewnictwo Lokalnych Punktów Informacyjnych 

z zapisami ujętymi w Regulaminie konkursu. 

 

Jednocześnie w Ogłoszeniu o konkursie i Regulaminie konkursu zaktualizowano nazwę 

Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Toruniu i Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 

oraz Wydziału Naborów i Umów. 

 

Zmiany w dokumentacji konkursowej nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców. 

 


