
Szanowni Państwo, 
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przyznawania beneficjentom projektów 
rewitalizacyjnych z osi 7 dodatkowych środków zgodnie z przekazanym stanowiskiem Zarządu z dnia 
27 maja2020 r. poniżej przekazuję sposób postępowania w poszczególnych przypadkach. 
Wariant 1 
Wszystkim projektom przyczyniającym się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej obszarów 
wiejskich, w których poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych nie przekraczał 85%, 
przyznaje się dofinansowanie wkładu własnego ze środków budżetu państwa w wysokości 10% 
wydatków kwalifikowalnych  
Wariant 2 
Projektom, w których poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych mieści się w przedziale 
86%-94% przyznaje się dofinansowanie wkładu własnego ze środków budżetu państwa do uzyskania 
maksymalnego poziomu dofinansowania(środki UE oraz budżetu państwa nie przekraczają 95% 
wydatków kwalifikowalnych)  
W wariancie 1 i 2 do projektów, które są w toku oceny Departament Wdrażania RPO w uzupełnieniu 
wprowadzi dodatkową uwagę informującą o możliwości zmiany dofinansowania. W przypadku 
projektów, których ocena już się zakończyła beneficjent musi wystąpić do DW RPO o dokonanie 
zmiany. 
 
Wariant 3 
W projektach, które uzyskały maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE w wysokości 95% 
wydatków kwalifikowalnych, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przewiduje możliwość 
zmiany montażu finansowego, w którym 85% dofinansowania pochodziłoby ze środków UE, a 10% z 
budżetu państwa. Przy zmianie źródła finansowania wartość UE zastąpiona środkami z budżetu 
państwa wracałaby do budżetu lokalnej grupy działania ogłaszającej konkurs, z której pochodzi 
dofinansowany projekt. Stąd decyzję o chęci zmiany montażu podejmować będzie lokalne grupa 
działania, która jednocześnie wskaże przedsięwzięcia, na które przeznaczy zaoszczędzone środki. – 
dotyczy to projektów – w tym przypadku po zebraniu informacji dotyczących planowanych zmian od 
poszczególnych beneficjentów Lokalna Grupa Działania zgłasza się do Wydziału Koordynacji RLKS w 
celu uzgodnienia propozycji zmian w LSR dotyczących środków, które wrócą do strategii oraz 
ustalenia dalszej ścieżki procedowania. 
 
Jednocześnie przypominam o drugiej możliwości zwiększenia poziomu dofinansowania przez 
beneficjentów projektów rewitalizacyjnych osi 7 ze środków EFRR będących w dyspozycji LGD. 
Ścieżka postępowania w tym przypadku została wskazana w załączniku. 
 
Biorąc pod uwagę fakt, iż proces zwiększania dofinansowania w wariancie 3 jak i w przypadku 
zwiększenia poziomu dofinansowania przez beneficjentów projektów rewitalizacyjnych osi 7 ze 
środków EFRR będących w dyspozycji LGD jest wielostopniowy i wymaga dużego nakładu pracy 
zarówno po stronie LGD jak i pracowników Urzędu Marszałkowskiego, optymalnym rozwiązaniem w 
tym zakresie, które powinno być koordynowane przez LGD  jest jednoczesne wystąpienie przez 
wnioskodawców w ramach danego naboru o zwiększenie dofinansowania w momencie, kiedy 
wszyscy wnioskodawcy z danego naboru mają rozstrzygnięte postępowania przetargowe. W sytuacji 
gdy wnioskodawcy występowaliby pojedynczo z prośbą o zwiększenie dofinansowania w różnych 
momentach wdrażania projektu, koniecznym byłoby wielokrotne uruchamianie dla poszczególnych 
wnioskodawców wskazanej powyżej ścieżki proceduralnej. 
Rozwiązanie polegające na uruchomieniu procesu zwiększania poziomu dofinansowania po 
rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych pozwoli uniknąć niepotrzebnego nakładu pracy po 
stronie LGD i Urzędu Marszałkowskiego. 
 
Ścieżka postępowania : 



 
Etap I 

Złożenie przez beneficjenta wniosku o zwiększenie poziomu dofinansowania do LGD. 

LGD weryfikuje listę projektów wybranych do dofinansowania w naborze, z którego pochodzi projekt, 

dla którego beneficjent wnioskuje o zwiększenie poziomu dofinansowania. Jeśli w naborze znalazły się 

projekty pozytywnie ocenione, które nie otrzymały wsparcia ze względu na brak środków w naborze, 

LGD pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, o czym informuje wnioskującego oraz IZ RPO (Wydział 

Koordynacji RLKS). 

Etap II 

LGD wnioskuje do Wydziału Koordynacji RLKS o sprawdzenie dostępności środków oraz (jeśli zajdzie 

taka potrzeba) o zaakceptowanie treści ogłoszenia o naborze uwzględniającego zwiększenie alokacji. 

Po uzyskaniu informacji o wolnych środkach i braku zagrożenia nadkontraktacji w naborze LGD 

informuje beneficjenta o konieczności aktualizacji programu rewitalizacyjnego. 

Po dostarczeniu przez beneficjenta wniosku o zwiększenie poziomu dofinansowania dokumentacji 

potwierdzającej zaktualizowanie GPR/LPR, rada LGD dokonuje (zgodnie ze swoimi procedurami) 

zwiększenia wsparcia dla projektu. 

Etap III 

LGD przekazuje do Zarządu Województwa (Wydział Koordynacji RLKS) wniosek o zwiększenie poziomu 

dofinansowania wraz z uchwałą zmieniającą listę projektów wybranych do dofinansowania 

(uwzględniającą zwiększoną kwotę wsparcia). 

Wydział Koordynacji RLKS dokonuje analizy kompletności i poprawności dokumentacji wymaganej do 

zwiększenia poziomu dofinansowania projektu rewitalizacyjnego (zgodność procesu zwiększania 

poziomu dofinansowania z procedurą wewnętrzną LGD, uwzględnienie zwiększenia dofinansowania w 

liście projektów wybranych do dofinansowania, zaktualizowanie LPR/GPR) 

Po pozytywnej weryfikacji wniosku wraz z wymaganymi załącznikami Wydział Koordynacji RLKS 

przekazuje go do DW RPO. 

Rozpoczęcie procedury aneksowania przez DW RPO. 

___________________________________________________________________________ 

UWAGA: 



We wnioskach o zwiększenie wartości dofinansowania, które już trafiły do Zarządu Województwa, 

przed podpisaniem umowy należy sprawdzić, czy wszystkie wymagane warunki zostały spełniony 

(zwłaszcza  

w zakresie ewentualnego zwiększenia alokacji w naborze oraz podjęcia przez radę LGD uchwały 

zwiększającej wartość dofinansowania projektu). 

 


