Komunikat dotyczący zmiany Regulaminu konkursu
Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-083/17
ogłoszonego dla
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych
Schemat: Stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP posiadających
doświadczenie w prowadzeniu prac B+R
Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 25/1191/17
z dnia 27 czerwca 2017 r. dokonał zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.01.02.01-IZ.0004-083/17 w następującym zakresie:

Lp.

Rozdział/
podrozdział
Regulaminu
Wykaz stosowanych
skrótów

1.

2.

Podrozdział 3.1

3.

Rozdział 4 pkt 26

4.

Rozdział 6 pkt 3

Jest

Dokonana zmiana

-

Wydział Oceny Projektów RPO Wydział Oceny Projektów
Regionalnego Programu
Operacyjnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Instytucją Organizującą Konkurs
jest Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, tj. Zarząd
Województwa KujawskoPomorskiego.
Odpowiedzialnym za
przeprowadzenie oceny wniosków o
dofinansowanie jest: Departament
Wdrażania EFRR Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.
Wnioskodawca zobowiązany jest do
powiadomienia Departamentu
Wdrażania EFRR o jakichkolwiek
zmianach adresowych oraz
dotyczących osób prawnie
upoważnionych do podpisania
umowy o dofinansowanie projektu i
upoważnionych do kontaktu
w sprawach projektu niezwłocznie
(nie później niż w ciągu 7 dni
kalendarzowych od dnia
wystąpienia zdarzenia).
Termin oceny wniosków
o dofinansowanie projektu może
ulec wstrzymaniu w przypadku
konieczności przeprowadzenia
ekspertyzy zewnętrznej bądź
uzyskania opinii właściwego organu
publicznego do rozstrzygnięcia

Instytucją Organizującą Konkurs jest
Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym
Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, tj.
Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego.
Odpowiedzialnym za
przeprowadzenie oceny wniosków o
dofinansowanie jest: Wydział Oceny
Projektów RPO Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.
Wnioskodawca zobowiązany jest do
powiadomienia Wydziału Oceny
Projektów RPO o jakichkolwiek
zmianach adresowych oraz
dotyczących osób prawnie
upoważnionych do podpisania
umowy o dofinansowanie projektu i
upoważnionych do kontaktu
w sprawach projektu niezwłocznie
(nie później niż w ciągu 7 dni
kalendarzowych od dnia wystąpienia
zdarzenia).
Termin oceny wniosków
o dofinansowanie projektu może ulec
wstrzymaniu w przypadku
konieczności przeprowadzenia
ekspertyzy zewnętrznej bądź
uzyskania opinii właściwego organu
publicznego do rozstrzygnięcia

wątpliwości w zakresie weryfikacji
projektu/-ów.
W przypadku gdy wstrzymanie
oceny poszczególnych projektów
będzie miało wpływ
na czas trwania oceny wszystkich
projektów, DW EFRR zamieści
stosowną informację
na stronie internetowej
www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl.

5.

Rozdział 6 pkt 4

Nadto, Zarząd Województwa na
wniosek DW EFRR złożonego za
pośrednictwem DRR może podjąć,
w drodze uchwały, decyzję
o przedłużeniu terminu oceny.

6.

Przypis nr 9

Albo działającego z upoważnienia
Zarządu Województwa Dyrektora
DW EFRR.

wątpliwości w zakresie weryfikacji
projektu/-ów.
W przypadku gdy wstrzymanie oceny
poszczególnych projektów będzie
miało wpływ
na czas trwania oceny wszystkich
projektów, Wydział Oceny Projektów
RPO zamieści stosowną informację
na stronie internetowej
www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl.
Nadto, Zarząd Województwa na
wniosek Wydziału Oceny Projektów
RPO złożonego za pośrednictwem
DRR może podjąć, w drodze
uchwały, decyzję o przedłużeniu
terminu oceny.
Albo działającego z upoważnienia
Zarządu Województwa Dyrektora
Wydziału Oceny Projektów RPO.

Zmiany dotyczącej podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie oceny wniosków
o dofinansowanie Instytucja Zarządzająca zdecydowała się dokonać na korzyść potencjalnych
Beneficjentów, celem usprawnienia etapu oceny złożonych wniosków.
Zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

