
 

 

 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 14/616/17 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 12 kwietnia 2017 r. 
 

 
 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Miasto 

Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca realizująca zadania w ramach instrumentu 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

ogłaszają  konkurs o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  

Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-090/17 

dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, 

Działania  4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, 

Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT,  

Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

na lata 2014-2020 

 

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano: 

 

Projekty dotyczące kompleksowych rozwiązań, realizowanych w aglomeracjach ujętych w IV AKPOŚK 
i Master Planie dla dyrektywy Rady 91/271/EWG, zatwierdzonym przez Kierownictwo Resortu 
Środowiska w dniu 09.06.2016 r., takich jak: 

a) budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, 
b) budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków, 
c) budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni 

ścieków) na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie 
niezasadna. (z zachowaniem parametrów wymaganych dla oczyszczania ścieków w 
aglomeracjach o wielkości 2.000-10.000 RLM.), 

d) systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz inteligentne systemy 
zarządzania sieciami wodociągowymi, 

e) budowa, przebudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów 
odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych, 

f) urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa (m.in. laboratoria i instalacje kontrolno-
pomiarowe). 

Kompleksowość nie wymusza łącznej realizacji wszystkich wymienionych w katalogu typów 
projektów. Kompleksowość oznacza realizację projektu spójnego, zamkniętego, obejmującego swą 
koncepcją realizację założeń całej aglomeracji. W szczególności w przypadku budowy sieci 
kanalizacyjnej należy zadbać o odbiór ścieków komunalnych, w przypadku inwestycji z gospodarki 



 

 

 
wodnej projekt musi być powiązany z gospodarką ściekową z zachowaniem warunków z kryterium 
B.11. 

Zgodność z IV AKPOŚK i Master Planem sprawdzane będzie na podstawie zapisów Regulaminu 
konkursu. 
 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:  

 

- jednostkę samorządu terytorialnego; 
- związek jednostek samorządu terytorialnego; 
- stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; 
- samorządową jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną; 
- przedsiębiorstwo realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej; 
-partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów 
realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 
Instytucja Zarządzająca RPO oraz Instytucja Pośrednicząca realizująca zadania w ramach instrumentu 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  dokonają 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  16 629 888,00 zł pochodzących  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR). 

 
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych  

na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze 

środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych 
wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85 % 

kosztów kwalifikowanych. 
 

Konkurs ma charakter otwarty. Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 15 maja 2017 r. 
w sposób ciągły do osiągnięcia 100% alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs lub 

do zamknięcia konkursu odpowiednią decyzją IOK lub do wejścia w życie V AKPOŚK.  
 

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)1. 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 naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, 
zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu niezłożone 
w wersji papierowej nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie 
będą podlegały ocenie. 
 
Miejscem składania wniosków jest Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.  

                                                
1  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. 



 

 

 
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. 
 
Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:  

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

- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data wpływu do Punktu 
Informacyjno-Podawczego.  

 
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, Instytucji 
Pośredniczącej ZIT – www.zit.btof.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 

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu  
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2 tel. (56) 621 83 41;  
(56) 621 84 09; (56) 621 82 68; (56) 621 84 86; 797 304 122;  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 
 

Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy pod  
nr tel. (52) 585 94 46, (52) 585 94 55 oraz pracownicy Departamentu Wdrażania EFRR -– Wydział 
Wyboru Projektów pod nr tel. (56) 621 58 53 lub (56) 621 86 24. 
 
 

 


