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Zarząd Województwa Kujawsko -Pomorskiego ogłasza  

nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji pr zedsiębiorstw  

Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsi ębiorstw, 

Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjno ści przedsi ębiorstw,  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kuja wsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 

Nr RPOWKP 6/V/5.2.2/2008 

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziane są następujące typy projektów: 

 

1. Bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwa rozumiane jako projekty inwestycyjne zlokalizowane na 
terenie województwa kujawsko – pomorskiego1 mające na celu zwiększenie zdolności wytwórczych, 
produkcyjnych, usługowych  poprzez: 

• rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub 
ulepszonych produktów / usług, 

• dywersyfikację (zróŜnicowanie) produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez 
wprowadzenie nowych dodatkowych produktów / usług, 

• działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w 
sposobie świadczenia usług 

przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia. 

O wsparcie mogą się ubiegać następujące grupy podmiotów: 

• Przedsiębiorstwa mające siedzibę2 i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego, działające min. 12 miesięcy. 

 

Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 13 368 000,00 EURO. 

Wielkość środków przewidziana do alokacji w PLN na dzień ogłoszenia naboru wynosi 43 024 908 3. 

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych. 

 

Pomoc b ędzie udzielana wył ącznie na podstawie Rozporz ądzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 
11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 

programów operacyjnych  (Dz. U. z 2007r. Nr 193, poz. 1399 z pó źn. zm.). 
 
Konkurs ma charakter zamknięty bez preselekcji, o którym mowa w § 5 Trybu składania wniosków  
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2007-2013 dla Osi Priorytetowej  5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.2. Wsparcie 
inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw. 
 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbędzie się w terminie od 13.10.08 do 26.11.08, w dniach  

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorek od 8.00 do 16.00, w ostatnim dniu naboru  

od 7.30 do godziny  12.00.  
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Miejscem składania wniosków jest Punkt Informacyjny uruchomiony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 1.  

 

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu przewiduje się na kwiecie ń 2009 roku. 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, wzór umowy o dofinansowanie projektu oraz Tryb składania wniosków  

o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Osi Priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,  Działania 

5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, który określa 

zasady i formę składania wniosków zostały zamieszczone na stronie internetowej www.fundusze.kujawsko-

pomorskie.pl oraz www.mojregion.eu. 

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu, o kryteria stanowiące załącznik nr 5   

do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2007–2013, który dostępny jest na stronie internetowej www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl 

oraz www.mojregion.eu. 

 
Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, według kursu Europejskiego Banku Centralnego  

z przedostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostaną zawarte. RóŜnice 

kursowe mogą spowodować, Ŝe umowy zostaną podpisane na kwoty dofinansowania niŜsze niŜ wynikające z 

przyjętych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosków o dofinansowanie projektów lub umowy 

nie zostaną podpisane dla wszystkich projektów, które zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

Informacja na temat projektów objętych wsparciem udostępniona będzie opinii publicznej na stronie internetowej 

www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl i www.mojregion.eu oraz na stronie  www.kujawsko-pomorskie.pl, jak 

równieŜ kaŜdy beneficjent zostanie pisemnie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia jego wniosku. 

 

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny wniosków dostępne  

są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl  i www.mojregion.eu oraz w Punkcie Informacyjnym – tel. 056 656 1100, 

056 656 1050. 

 
1 Dla projektów, w ramach których nabywane są środki trwałe, które ze względu na swoją specyfikę nie są instalowane na stałe (np. specjalistyczne maszyny budowlane), a zatem nie jest 

moŜliwe określenie lokalizacji inwestycji, naleŜy przyjąć, Ŝe decydująca jest siedziba/filia Wnioskodawcy – wówczas musi się ona znajdować na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 
2 Dopuszcza się posiadanie filii lub oddziału, jeśli wynika to z dokumentów rejestrowych. 
3 wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono nabór, a który wynosi 3,21851€ 


