Komunikat dotyczący zmian w konkursie
Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-266/19
dla projektów realizowanych w ramach
Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną,
Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną,
Schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na
potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach polityki terytorialnej
Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 11/442/19
z dnia 20.03.2019 r. dokonał zmiany Regulaminu w ramach konkursu nr RPKP.06.03.01IZ.00-04-266/19 w następującym zakresie:
Rozdział/
podrozdział
Regulaminu
Rozdział 3
Podrozdział 3.5

Jest

Dokonana zmiana

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie
konkursowym, a okres składania wniosków jest
ograniczony czasowo.

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie
konkursowym, i prowadzony jest w 2 rundach
konkursowych.

Wielkość środków pochodzących z EFRR i
przeznaczonych na konkurs wynosi 8 625 330,00 zł.[1]
Kwota wynika z Harmonogramu naborów wniosków o
dofinansowanie projektu dla RPO WK-P na 2019 rok,
przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Nr 8/279/19
z dnia 27 lutego 2019r.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego może
podjąć
decyzję
o
podwyższeniu
alokacji
w konkursie i uruchomieniu dofinansowania dla
projektów z listy rezerwowej. Przy zwiększaniu kwoty
musi zostać zachowana zasada równego traktowania, co
może polegać na objęciu dofinansowaniem kolejno
wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę
punktów lub objęciu dofinansowaniem kolejno
wszystkich projektów, które uzyskały taką samą liczbę
punktów w ramach konkursu. W przypadku projektów,
które uzyskały taką samą liczbę punktów Zarząd
Województwa może zdecydować o proporcjonalnym
obniżeniu dofinansowania.

Rozdział 3
Podrozdział 3.6

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość
alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC
EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca,
poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj.
4,2905 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane
w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie
projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok, były
kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu
EUR/PLN 1€ = 4,2779 zł.

Wielkość środków pochodzących z EFRR i
przeznaczonych na konkurs wynosi 8 625 330,00 zł.[2]
Podział alokacji na rundy przedstawia się następująco:
Runda I: 6 000 000,00 zł
Runda II: 2 625 330,00 zł
Kwota wynika z Harmonogramu naborów wniosków o
dofinansowanie projektu dla RPO WK-P na 2019 rok,
przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Nr 8/279/19 z
dnia 27 lutego 2019r.
Po rozstrzygnięciu danej rundy konkursowej Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego może podjąć
decyzję
o
podwyższeniu
alokacji
w
danej
rundzie
konkursowej
i uruchomieniu
dofinansowania dla projektów z listy rezerwowej. Przy
zwiększaniu kwoty musi zostać zachowana zasada
równego traktowania, co może polegać na objęciu
dofinansowaniem kolejno wszystkich projektów, które
uzyskały wymaganą liczbę punktów lub objęciu
dofinansowaniem kolejno wszystkich projektów, które
uzyskały taką samą liczbę punktów. W przypadku
projektów, które uzyskały taką samą liczbę punktów
Zarząd
Województwa
może
zdecydować
o
proporcjonalnym obniżeniu dofinansowania.
Ponadto, istnieje możliwość zwiększenia kwoty
przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danej
rundzie konkursowej jeszcze przed jej rozstrzygnięciem,
o ile dostępne są środki w działaniu lub poddziałaniu.
Decyzję o podwyższeniu alokacji w danej rundzie
konkursowej, jeszcze przed jej rozstrzygnięciem,
podejmuje
Zarząd
Województwa
KujawskoPomorskiego.

[2] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość
alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC
EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca,
poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj.
4,2905 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane
w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie
projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok, były
kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu
EUR/PLN 1€ = 4,2779 zł.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień
2019
r.
Rozdział 3
Podrozdział 3.8

Rozdział 4, pkt 1

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od
01.04.2019 r. do 12.04.2019 r. Instytucja Zarządzająca
RPO nie przewiduje możliwości skrócenia terminu
składania wniosków o dofinansowanie projektu.

Weryfikacja spełniania warunków formalnych i
oczywistych omyłek trwa do 15 dni roboczych liczonych
od zakończenia naboru. Ocena formalno-merytoryczna w
ramach EFRR trwa do 85 dni roboczych liczonych od
dnia przekazania do oceny wszystkich poprawnych, pod
względem warunków formalnych i oczywistych omyłek,
wniosków o dofinansowanie projektu do rozstrzygnięcia
konkursu.[3]
Rozdział 6.Pkt.2

Rozdział 6
Podrozdział 6.4
Pkt 5

[3] Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć
dzień zatwierdzenia przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego,
w drodze uchwały, listy projektów, o której mowa w art.
45. ust 6 ustawy wdrożeniowej. W przypadku konkursu
rozstrzyganego cząstkowo jest to
ostatecznie
zaktualizowana lista ocenionych projektów.

-

Planowany termin rozstrzygnięcia:
•

I rundy: wrzesień 2019r.

•

II rundy: październik 2019r.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w
następujących rundach konkursowych:
I runda: od 01.04.2019r. do 12.04.2019r., II runda: od
15.04.2019r. do 31.05.2019r.
Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek
oraz ocena projektów złożonych w ramach konkursu
będzie przebiegała w rundach (o których mowa w
rozdziale 3 i 4 niniejszego Regulaminu), w trakcie
których powołana do tego KOP przeprowadzi
weryfikację projektów złożonych w danej rundzie do
IOK, w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs.
Weryfikacja spełniania warunków formalnych i
oczywistych omyłek w ramach danej rundy trwa do 15
dni roboczych liczonych od zakończenia naboru. Ocena
formalno-merytoryczna w ramach EFRR trwa do 85 dni
roboczych liczonych od dnia przekazania do oceny
wszystkich poprawnych, pod względem warunków
formalnych i oczywistych omyłek, wniosków o
dofinansowanie projektu do rozstrzygnięcia danej rundy
konkursowej.[4]
[4] Przez rozstrzygnięcie danej rundy konkursowej należy
rozumieć
dzień
zatwierdzenia
przez
Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w drodze
uchwały, listy projektów, o której mowa w art. 45. ust 6
ustawy wdrożeniowej. W przypadku konkursu/danej
rundy konkursowej rozstrzyganego cząstkowo jest to
ostatecznie zaktualizowana lista ocenionych projektów.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego może
podjąć decyzję o podwyższeniu alokacji w danym
konkursie albo danej rundzie konkursowej i
uruchomieniu dofinansowania dla projektów z listy
rezerwowej.

Dokonano również zmian w zakresie: terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektu,
terminu rozstrzygnięcia poszczególnych rund konkursowych oraz podziału konkursu jak
również alokacji na dwie rundy konkursowe w ogłoszeniu o konkursie.
Ponadto zapisy Regulaminu konkursu, dotyczące m.in.: anulowania konkursu, weryfikacji
projektów, rozstrzygnięcia konkursu, listy rezerwowej oraz procedury odwoławczej
dostosowano do wprowadzonych rund konkursowych.
Niniejszą uchwałą Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał zmiany załącznika
nr 2 do Regulaminu konkursu – „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata2014-2020”, w części dotyczącej
projektu rewitalizacyjnego.
Instytucja Zarządzająca zdecydowała się dokonać ww. zmian na korzyść potencjalnych
Beneficjentów, w celu przyspieszenia możliwości realizacji projektów.
Zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

