Załącznik nr 1 do uchwały Nr 22/969/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
zmienia ogłoszenie o konkursie o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-380/20
dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,
Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości,
Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego,
Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020

Zmiana w ogłoszeniu o konkursie dotyczy:
- terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:
Projekty polegające na tworzeniu lub rozwoju infrastruktury biznesowej:
1) centr demonstracyjnych – centra służące demonstracji doświadczeń, urządzeń lub produktów.
W przedmiotowej kategorii nie mieszczą się hale targowo-wystawiennicze,
2) fab labs - niedużej wielkości warsztat/laboratorium testowe, umożliwiające użytkownikom
korzystanie z dostępnych narzędzi (w dużej mierze nowoczesnych i sterowanych komputerowo),
często potrzebnych do wytworzenia produktu, którego nie można włączyć w proces masowej
produkcji,
3) living labs - infrastruktura stanowiąca instrument wdrażania podejścia popytowego do
innowacyjności, tworząca warunki do współpracy różnych podmiotów np. producentów
z użytkownikami. W ramach takiej infrastruktury powstaje środowisko, w którym innowacje powstają
przy pomocy procesów testowania i eksperymentowania jako efekt wspólnej pracy obu stron.
Wniosek o dofinansowanie
wnioskodawcę, tj.:
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− instytucję otoczenia biznesu1
1

Przez Instytucję Otoczenia Biznesu należy rozumieć każdy podmiot bez względu na formę prawną, prowadzący działalność na rzecz
rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami

− partnerstwo instytucji otoczenia biznesu z MŚP2.
Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą/statutową na terytorium województwa
kujawsko-pomorskiego.
W przypadku, gdy wnioskodawca posiada oddział na terenie województwa kujawsko - pomorskiego,
należy przez to rozumieć wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do KRS oraz właściwością
miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (samodzielnie
prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru
projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu
konkursu.
Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 11 552 606,91 zł3 pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR)

Maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów
pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż
85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.
Wkład własny Wnioskodawcy stanowi co najmniej 15%4 wydatków kwalifikowalnych projektu.
Szczegóły odnośnie wysokości zabezpieczenia wkładu własnego znajdują się w kryterium B.6
Prawidłowość określenia wkładu własnego.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 30.04.2020 r. do 30.06.2020 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2020 r.
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)5 w terminie
naboru. 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 Toruniu. Dokumentację projektową należy złożyć
w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.

w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz
kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.
2 Podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zgodnie z definicją z załącznika I do rozporządzenia KE
nr 651/2014.
3 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. 4,3124 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€ = 4,2629 zł.
4 W tym co najmniej 0,5% wydatków kwalifikowanych stanowią środki prywatne. Przez środki prywatne należy rozumieć wkład własny
wnioskodawcy, który nie nosi znamion środków publicznych w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej (np. kredyt komercyjny, dochody
własne z działalności gospodarczej).
5 W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres:
generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Miejscem składania wniosków jest Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.
Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy Urzędu:
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.
Każdorazowo o dacie skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data
wpływu wersji elektronicznej dokumentacji projektowej złożonej za pośrednictwem GWD– dotyczy
to każdego etapu składania wniosku, zarówno pierwszorazowo złożonego wniosku w odpowiedzi na
konkurs, jak i złożenia poprawy/uzupełnienia wniosku (jeśli dotyczy formularza wniosku) na etapie
weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek oraz oceny projektu.
Wersja papierowa dokumentacji projektowej powinna być złożona w Biurze PodawczoKancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
wpływu wersji elektronicznej dokumentacji projektowej złożonej za pośrednictwem GWD, a w
przypadku uzupełnienia/poprawy dokumentacji w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WK-P.
Dokumentację papierową należy złożyć/nadać za pośrednictwem Poczty Polskiej/Kuriera lub
doręczyć osobiście do IZ RPO WK-P. Nadanie dokumentacji papierowej za pośrednictwem Poczty
Polskiej/Kuriera jest równoznaczne z wniesieniem jej do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu.
Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące konkursu 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.
Formularz zgłaszania pytań dotyczących konkursu znajduje się pod adresem:
http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan
Toruń, Punkt Informacyjny
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
e-mail: ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl
Telefony do konsultantów: (56) 621 83 41 – EFRR, (56) 621 84 09 - Informacja ogólna
Bydgoszcz, Punkt Informacyjny
ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz
e-mail: ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl
Telefony do konsultantów: (52) 327 68 84, (52) 321 33 42, 797 304 123, 660 691 644
Włocławek, Punkt Informacyjny
ul. Bechiego 2, 87-800 Włocławek
e-mail: ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl
Telefony do konsultantów: (54) 235 67 12, (54) 235 67 21, 797 304 126
Grudziądz, Punkt Informacyjny

ul. Waryńskiego 4, 86-300 Grudziądz
e-mail: ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl
Telefony do konsultantów: (56) 621 58 83, (56) 621 58 20, 797 304 124
Inowrocław, Punkt Informacyjny
ul. Aleja Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław
e-mail: ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl
Telefony do konsultantów: 797 304 125, (56) 621 59 04, (56) 621 59 05.
Godziny pracy punktów: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki, piątki 7.30-15.30.
Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania RPO –
Wydział Naborów i Umów pod nr tel. nr tel. (56) 62 18 760 lub (56) 62 18 624.

