Komunikat dotyczący zmiany ogłoszenia i Regulaminu w ramach konkursu
Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-057/16
ogłoszonego dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym
i mieszkaniowym w ramach ZIT
Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu
terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
Informujemy, że uchwałą Nr 50/2025/16 z dnia 21 grudnia 2016r. Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego przyjął zmienione załączniki nr 1, 2 i 3 do Regulaminu konkursu, tj.
 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlony w Generatorze Wniosków
o Dofinansowanie (dalej: GWD) wraz z Instrukcją użytkownika GWD,
 Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu,
 Instrukcję wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wraz
z załącznikami.
Ze względu na zmianę ww. dokumentów dokonano również koniecznych poprawek w:
 załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu, tj. w „Liście załączników do wniosku
o dofinansowanie projektu”.
Ww. zmian dokonano mając na celu uproszczenie zapisów dokumentacji konkursowej
oraz w związku z zakończeniem prac nad usprawnieniem generatora wniosków
o dofinansowanie (o których, była mowa w komunikacie z dnia 01.09.2016r.).
W Regulaminie konkursu w Rozdziale 2 zaktualizowano również dzienniki ustaw oraz
dodano zapis dotyczący zasad obowiązywania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków. Dokonano również stosownej zmiany w punkcie 4 „Kwalifikowalność wydatków”
ppkt 10 i 11.
Jednocześnie w Regulaminie konkursu dotychczasowy wskaźnik produktu Zmniejszenie
rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) zaklasyfikowano jako
wskaźnik rezultatu.
Ponadto w Regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o naborze dokonano poprawy kwoty
alokacji - zgodnie z uchwałą Nr 45/1772/16 z dnia 16 listopada 2016r. Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia alokacji środków z EFRR w ramach
przedmiotowego konkursu.
Ww. dokumenty zostaną zamieszczone pod ogłoszeniem o konkursie wraz z nowym
linkiem do GWD oraz Instrukcją użytkownika GWD i Regulaminem korzystania przez
użytkowników z GWD.
Informujemy, że planowany termin składania wniosków o dofinansowanie nie uległ
zmianie i trwa od dnia 28.02.2017r. do 28.03.2017 r.
Wszelkich zmian dokonano na korzyść potencjalnych beneficjentów. Zmiany nie skutkują
nierównym traktowaniem wnioskodawców.

