
Komunikat dotyczący zmiany terminu naboru wniosków  
o dofinansowanie projektu w ramach konkursu  

Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16 
ogłoszonego dla  

Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury,  
Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego,  

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 
 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 23/1077/17 
z dnia 14 czerwca 2017 r. dokonał zmiany Regulaminu w ramach konkursu nr 
RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16 w następującym zakresie: 

 
 

Rozdział/ 
podrozdział 
Regulaminu  

Jest Dokonana zmiana 

Rozdział nr 4 
 pkt 21  

W przypadku uzyskania pozytywnej 
oceny na etapie preselekcji wnioskodawca 

zostanie wezwany przez Instytucję 
Organizującą Konkurs do złożenia 

właściwego wniosku  
o dofinansowanie projektu w terminie od 

29.05.2017 r. do 05.07.2017 r.   
 

W przypadku uzyskania pozytywnej 
oceny na etapie preselekcji 

wnioskodawca zostanie wezwany przez 
Instytucję Organizującą Konkurs do 

złożenia właściwego wniosku  
o dofinansowanie projektu w terminie od 

29.05.2017 r. do 26.07.2017 r.   
 

Rozdział nr 4 
 pkt 22 

Następnie należy wydrukować i złożyć 
ostateczną wersję formularza wniosku o 

dofinansowanie projektu wraz z 
załącznikami i pismem przewodnim w 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 

wskazanym w piśmie IOK, tj. od 
29.05.2017 r. do 05.07.2017 r.  

Następnie należy wydrukować i złożyć 
ostateczną wersję formularza wniosku o 

dofinansowanie projektu wraz z 
załącznikami i pismem przewodnim w 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 

wskazanym w piśmie IOK, tj. od 
29.05.2017 r. do 26.07.2017 r. 

Podrozdział 3.8 
Planowany termin rozstrzygnięcia 

konkursu to listopad 2017 r. 
Planowany termin rozstrzygnięcia 

konkursu to grudzień 2017 r. 

Podrozdział 6.2 
pkt 8 

Wnioskodawcy, których wnioski 
preselekcyjne zostały ocenione 

pozytywnie, wzywani  
są do złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu wraz z pozostałą dokumentacją 

projektową w terminie wskazanym w 
piśmie IOK, tj. od 29.05.2017 r. do 

05.07.2017 r., natomiast wnioskodawcom, 
których wnioski preselekcyjne zostały 

oceniony negatywnie, przysługuje prawo 
wniesienia środka odwoławczego w 

postaci protestu, w trybie i na zasadach 
określonych w rozdziale 15 ustawy 

wdrożeniowej.  
 

Wnioskodawcy, których wnioski 
preselekcyjne zostały ocenione 

pozytywnie, wzywani  
są do złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu wraz z pozostałą dokumentacją 

projektową w terminie wskazanym w 
piśmie IOK, tj. od 29.05.2017 r. do 

26.07.2017 r., natomiast 
wnioskodawcom, których wnioski 

preselekcyjne zostały oceniony 
negatywnie, przysługuje prawo 

wniesienia środka odwoławczego w 
postaci protestu, w trybie i na zasadach 

określonych w rozdziale 15 ustawy 
wdrożeniowej.  

 
 
 



Analogicznych zmian dokonano również w ogłoszeniu o naborze.  
W Regulaminie konkursu zaktualizowano również dzienniki ustaw. 
 
Zmian w zakresie terminu naboru projektów Instytucja Zarządzająca zdecydowała się 
dokonać na korzyść potencjalnych Beneficjentów, w związku z otrzymanymi wnioskami. 
Zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców. 


