
Załącznik nr 1 do uchwały nr 

14/438/16 Zarządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 6 kwietnia 2016 r. 

 

Ogłoszenie prasowe 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 

Nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-016/16 

dla Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej 

Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 

w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo 

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujący typ projektów: 

1. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej oraz ekonomii społecznej zapewniające w ramach projektu w 

sposób komplementarny i łączny:  

a) Wsparcie służące tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych obejmujące:  

i. działania z zakresu animacji i inkubacji;  

ii. wsparcie w zakresie szkoleń (w tym szkoleń zawodowych niezbędnych do pracy w 

przedsiębiorstwie społecznym), doradztwa oraz innych form służących nabyciu wiedzy i 

umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii 

społecznej w postaci przedsiębiorstwa społecznego w szczególności związanych ze sferą 

ekonomiczną,  

iii. bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacje) na tworzenie nowych miejsc pracy poprzez 

utworzenie przedsiębiorstwa społecznego,  

iv. wsparcie pomostowe w formie finansowej, wsparcie pomostowe w formie 

zindywidualizowanych usług w szczególności ukierunkowanych na wzmocnienie kompetencji 

biznesowych;  

b) Wsparcie rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej poprzez:  

i. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych, 

doświadczenia zawodowego pracowników oraz wolontariuszy PES w szczególności związanych 

ze sferą ekonomiczną,  

ii. działania służące nabyciu lub podniesieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, 

prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą 



ekonomiczną,  

iii. działania ukierunkowane na rozwój specjalistycznych usług dla podmiotów ekonomii 

społecznej, w szczególności usług o charakterze biznesowym,  

iv. wsparcie finansowe (dotacje) na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących podmiotach 

ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w 

przedsiębiorstwo społeczne,  

v. wsparcie finansowe (dotacje) na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących 

przedsiębiorstwach społecznych.  

  
O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się: 

• Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadające akredytację  

• podmioty lub partnerstwa świadczące usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadające akredytacji, 

o ile uzyskają taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Umowa o 

dofinansowanie nie może zostać zawarta z wnioskodawcą, który nie przedłoży IZ RPO WK-P dokumentu 

potwierdzającego otrzymanie akredytacji.  

 

 

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  42 788 223,53 zł,  w tym 

38 284 200 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  4 504 023,53 zł pochodzi  z budżetu 

państwa. 

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 85% wydatków 

kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. 

Do realizacji projektu jest wymagane wniesienie wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków 

kwalifikowalnych dotyczących wyłącznie części budżetu projektu pomniejszonego o środki przekazywane przez 

beneficjentów na tworzenie miejsc pracy (dotacji i wsparcia pomostowego). 

 

Konkurs ma charakter zamknięty. 

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 09.05.2016 r. do 16.05.2016 r. 

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze 

Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.gwd.kujawsko-

pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu  

(2 egzemplarze) wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.  

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać 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 w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń. 

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony:  

− osobiście lub przez posłańca – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego;  

− poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data nadania. 



 

Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony  

w sposób określony w art. 57 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U z 2016 r. poz. 23). 

 

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. 

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu  

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2  tel. (56) 621 82 68; (56) 621 84 86; 

(56) 621 85 98; 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 

 

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 

 

 

 

 


