Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 47/1831/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 listopada 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.03.01.00-IZ.00-04-077/16
dla Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem
infrastruktury opieki zdrowotnej), Schemat 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej (z wyłączeniem
szpitali wojewódzkich), Schemat 3: Infrastruktura opieki zdrowotnej – szpitale wojewódzkie)
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:
Projekty polegające na budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub
cieplnej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych - mikroinstalacji1.
W przypadku schematu 2 i 3 projekty muszą być realizowane wyłącznie w odniesieniu do budynków
użyteczności publicznej służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:
W przypadku projektu realizowanego w ramach schematu 1:
- jednostkę samorządu terytorialnego.
W przypadku projektu realizowanego w ramach schematu 2:
- jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego,
- podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
W przypadku projektu realizowanego w ramach schematu 3:
- samorząd województwa,
- samorządowe osoby prawne samorządu województwa,
- szpitale dla których organem założycielskim jest samorząd województwa,
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Z wyłączeniem mikroinstalacji służących do produkcji energii z wiatru.

- spółka prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizujące
przedsięwzięcia medyczne na rzecz szpitali dla których organem założycielskim jest Samorząd
Województwa.

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 43 307 000,00 zł pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).

Alokacja dla schematu 1 wynosi: 7 000 000,00 EUR
Alokacja dla schematu 2 wynosi: 1 000 000,00 EUR
Alokacja dla schematu 3 wynosi: 2 000 000,00 EUR
W przypadku niewykorzystania alokacji w schemacie 2 lub 3, środki zostaną przeniesione do
schematu 1.
W przypadku niewykorzystania alokacji w schemacie 1 środki zostaną przeniesione
proporcjonalnie do schematu 2 i 3.
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR2 wynosi dla:
Schematu 1:
- w przypadku projektów, w których nie wystąpi pomoc publiczna - stanowi nie więcej niż 50 %
wydatków kwalifikowalnych projektu,
- w przypadku projektów, w których wystąpi pomoc publiczna – jest zgodny z wymogami właściwych
programów pomocowych oraz stanowi nie więcej niż 50 % wydatków kwalifikowalnych projektu,
- w przypadku wystąpienia pomocy de minimis - stanowi nie więcej niż 50 % wydatków
kwalifikowalnych projektu.
Schematu 2 i 3:
- w przypadku projektów dotyczących realizacji mikroinstalacji w infrastrukturze związanej
z infrastrukturą zdrowotną – stanowi nie więcej niż 60%.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż 500 tys. zł3
Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia w ramach danego schematu jednego projektu
objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie projektu. W przypadku złożenia więcej niż jednego
wniosku o dofinansowanie projektu, wnioskodawca zostanie poproszony o wskazanie właściwego
wniosku.
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W przypadku projektów objętych częściowo pomocą publiczną/pomocą de minimis, należy przypisać schemat
pomocowy danemu wydatkowi.
3
Powyższe ograniczenie nie dotyczy projektów polegających na realizacji mikroinstalacji w odniesieniu do
infrastruktury zdrowotnej.

Konkurs ma charakter zamknięty.
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 30.12.2016 r. do 31.01.2017 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 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 KujawskoPomorskiego, 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 o dofinansowanie projektu w wersji papierowej 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 o dofinansowanie projektu może być dostarczony:
- osobiście lub przez posłańca - decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego;
- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data wpływu do Punktu
Informacyjno-Podawczego.
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 punktów informacyjnych oraz pracownicy
Departamentu Wdrażania EFRR – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. (56) 621 84 63 lub (56)
621 186 24.

Formularz zgłaszania pytań dotyczących konkursu znajduje się pod adresem:
http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan
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
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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
18 316.

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

