
Komunikat dotyczący Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym  

i mieszkaniowym,  Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych, 

(konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-404/20),  

w zakresie zmiany terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu   

 

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał zmiany Regulaminu 

w ramach konkursu nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-404/20 w następującym zakresie: 

 

Rozdział/ 

podrozdział 

Regulaminu 

Było Jest 

Rozdział 3 

Podrozdział 

3.6 

Konkurs prowadzony jest w 2 rundach 

konkursowych. 

Wielkość środków przeznaczonych na 

konkurs wynosi  4 776 458,00 1, w tym: 

4 273 673,00 zł pochodzących  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (dalej: EFRR), 

502 785,00 zł pochodzących z Budżetu 

Państwa (dalej: BP).  

Podział alokacji na rundy przedstawia 

się następująco: 

Runda I: 2 952 632,00 zł z EFRR oraz  

347 368,00 zł z BP 

Runda II: 1 321 041,00 zł z EFRR oraz 

Konkurs prowadzony jest w 2 rundach 

konkursowych. 

Wielkość środków przeznaczonych na 

konkurs wynosi  4 776 458,00 2, w tym: 

4 273 673,00 zł pochodzących  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (dalej: EFRR), 

511 174, 44 zł pochodzących z Budżetu 

Państwa (dalej: BP).  

Podział alokacji na rundy przedstawia 

się następująco: 

Runda I: 2 952 632,00 zł z EFRR oraz  

 355 757,44 zł z BP 

Runda II: 1 321 041,00 zł z EFRR oraz   

 
1 Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona na podstawie załącznika 4a do Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z użyciem kursu stosowanego do określenia limitów kontraktacyjnych RPO WK-P w listopadzie  

2020 r., tj. 4,4907 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-

P 2014-2020 na 2021 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,3921 zł. 

2 Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona na podstawie załącznika 4a do Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z użyciem kursu stosowanego do określenia limitów kontraktacyjnych RPO WK-P w listopadzie  

2020 r., tj. 4,4907 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-

P 2014-2020 na 2021 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,3921 zł. 



155 417,00 zł z BP 

 

155 417,00 zł z BP 

 

Rozdział nr 4 

pkt 1 

Wnioski o dofinansowanie projektu 

należy składać w następujących 

rundach konkursowych: I runda: od 

15.01.2021 r. do 26.02.2021 r., II 

runda: od 17.05.2021 r. do  

28.05.2021 r. Instytucja Zarządzająca 

RPO nie przewiduje możliwości 

skrócenia terminu składania wniosków 

o dofinansowanie projektu. 

 

 

Wnioski o dofinansowanie projektu 

należy składać w następujących 

rundach konkursowych: I runda: od 

15.01.2021 r. do 26.02.2021 r., II 

runda: od 17.05.2021 r. do  

29.10.2021 r. Instytucja Zarządzająca 

RPO nie przewiduje możliwości 

skrócenia terminu składania wniosków 

o dofinansowanie projektu. 

 

 

Rozdział 3 

Podrozdział 

3.8 

Planowany termin rozstrzygnięcia: 

• I rundy: lipiec 2021 r. 

• II rundy: listopad 2021 r. 

 

Planowany termin rozstrzygnięcia: 

• I rundy: lipiec 2021 r. 

• II rundy: marzec 2022 r. 

 

 

Zmiany terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektu dokonano również  

w ogłoszeniu o konkursie.  

 

Wydłużenia terminu naboru Instytucja Zarządzająca zdecydowała się dokonać na korzyść 

wnioskodawców, w związku z otrzymanym pismem dotyczącym wydłużenia terminu naboru 

wniosków o dofinansowanie projektu. 

 

 Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców. 

 


