
• Informacja o przewidywanych konkursach 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku 2015

Lubanie, 17.09.2015 r.



Harmonogram naboru wniosków 
w trybie konkursowym

• Aktualnie obowiązujący harmonogram konkursów na 2015 r. 
został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa 26/893/15 
z dnia 1 lipca 2015 r.

• Planowana zmiana harmonogramu konkursów na 2015 r. na 
posiedzeniu Zarządu Województwa w dniu 23 września 
2015 r.  

• Do 30 listopada 2015 r. Zarząd Województwa przyjmie 
harmonogram konkursów na 2016 r.



•  PLANOWANE NABORY PROJEKTÓW W 2015 R.

• Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności 
gospodarki regionu 

• IV kwartał

•  Projekt grantowy obejmujący wsparcie procesów badawczo 
rozwojowych w przedsiębiorstwach (Działanie 1.2.1)

•  Alokacja: 6 mln EUR
• Zakres: wybór operatora na przyznawanie bonów na zakup przez MŚP 

prac badawczo-rozwojowych
• Maksymalna wartość bonu: 100 tys. PLN



•  Projekt grantowy obejmujący wsparcie procesu umiędzynarodowienia 
przedsiębiorstw (Działanie 1.5.2)

Alokacja: 15 mln EUR

Zakres: wybór operatora na udzielanie grantów m.in. w zakresie: usług 
doradczych w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w 
szczególności tworzenia strategii eksportowych, międzynarodowych strategii 
marketingowych, dostosowania biznes planu do działań eksportowych, udziału 
przedsiębiorstw w międzynarodowych targach 
i wystawach oraz misjach gospodarczych  

Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności 
gospodarki regionu 

IV kwartał



•  Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 
w regionie 

• IV kwartał
•  Inwestycje związane z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych 

(niskiego i średniego napięcia) dedykowanych przyłączaniu nowych 
jednostek wytwórczych z OZE do KSE (Działanie 3.1)

•  Alokacja: 15,4 mln EUR

•  Inwestycje związane z efektywnością energetyczną budynków
użyteczności publicznej (Działanie 3.3) 

•  Alokacja: 5 mln EUR konkurs dedykowany polityce terytorialnej
• Zakres:  Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji 

energetycznej budynków użyteczności publicznej
• Ograniczenia: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, Strategie obszarowe, 

efektywność energetyczna na poziomie min. 25%   



Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i 
gospodarka niskoemisyjna w regionie 
IV kwartał
•  Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz 

inteligentne systemy transportowe infrastruktura szynowa wraz 
z taborem (Działanie 3.4)

Alokacja: 16 mln EUR 

Ograniczenia: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej z elementem 
mobilności miejskiej, Strategie Obszarowe, zakup taboru tylko wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą



• Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku
• III kwartał
•  Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego (Działanie 4.4)
• Konkurs ogłoszony 28 sierpnia 2015 r.
• Nabór: 28.09.2015 - 13.11.2015
• Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów: 

Projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty 
budowlane w obiektach zabytkowych, w otoczeniu zabytku i na obszarach 
zabytkowych, obszarach poprzemysłowych o wartościach historycznych oraz 
projekty polegające na konserwacji zabytków ruchomych i materiałów 
archiwalnych stanowiących dziedzictwo dokumentacyjne. 

• Alokacja: 1,5 mln EUR



Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku
IV kwartał

•  Wsparcie wydarzeń kulturalnych (Działanie 4.4)

Alokacja: 3 mln EUR
• Zakres: Projekty związane z organizacją imprez kulturalnych, które 

wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną  i znaczący wpływ 
w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach 
Obszaru Priorytetowego Kultura 

• Ograniczenia: wysokość wkładu z EFRR nie może przekroczyć wkładu 
sektora prywatnego w realizację projektu (nie uwzględnia się 
bezpośrednich wpływów, np. ze sprzedaży biletów)

• Projekt grantowy obejmujący inwestycje w infrastrukturę niezbędną do 
zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami w regionie (Działanie 
4.2)

• Alokacja: 16,5 mln EUR



• Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i 
konkurencyjne kadry 

• IV kwartał
• Inwestycje związane z adaptacją obiektów na potrzeby świadczenia 

usług edukacji przedszkolnej (Działanie 6.3.1)
• Alokacja: 5 mln EUR
• Konkurs dedykowany polityce terytorialnej
• Ograniczenia: Strategie Obszarowe, budowa nowych obiektów 

wyłącznie na obszarach o najniższym poziomie upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej



• Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy
• IV kwartał
• Projekty z zakresu wsparcia tworzenia i funkcjonowania podmiotów 

świadczących usługi opieki nad dziećmi do 3 lat (m.in. żłobki, kluby 
dziecięce) – Działanie 8.4.2

• Alokacja: 5 mln EUR
• Konkurs dedykowany polityce terytorialnej
• Ograniczenia: Strategie obszarowe, trwałość projektu - min. 2 lata po 

zakończeniu realizacji projektów
• projekt grantowy z zakresu wdrażania podmiotowego systemu 

finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw (Działanie 8.5.1)
• Alokacja: 5,7 mln EUR
• Zakres: wybór operatora na prowadzenie Podmiotowego Systemu 

Finansowania usług rozwojowych



•  Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
• IV kwartał
• Projekty na rzecz aktywnej integracji (Działanie 9.2.1)
• Alokacja: 10 mln EUR
• Konkurs w ramach polityki terytorialnej
• Zakres: zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające 

aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy 
• Ograniczenia: Strategie Obszarowe, efektywność społeczno-

zatrudnieniowa
• Projekty na rzecz rozwoju usług społecznych (Działanie 9.3.2)
• Alokacja: 10 mln EUR
• Zakres: wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad 

osobami starszymi, z niepełnosprawnosciami i niesamodzielnymi 
świadczone w lokalnej społeczności, usługi w mieszkaniach 
wspomaganych i chronionych, inicjatywy ukierunkowane na rozwój i 
poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, usługi 
społeczne wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
bezdomnych



• Projekt grantowy z zakresu animacji i inkubacji oraz szkoleń, 
doradztwa i wsparcia finansowego służące tworzeniu nowych 
podmiotów ekonomii społecznej (Działanie 9.4.1)

   Alokacja: 9 mln EUR

  Zakres: Wsparcie służące tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych  
oraz wsparcie rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej 
przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadające akredytację 
ministra ds. zabezpieczenia społecznego

Ograniczenia: zapewnienie trwałości utworzonych miejsc pracy przez 12 
miesięcy, maksymalna kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy 
stanowi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
IV kwartał



• Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
• III kwartał 
• Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla 

uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego (Działanie 
10.2.3)

• Konkurs ogłoszony 28 sierpnia 2015 r.
• Nabór projektów: 28.09.2015- 13.11.2015 
• Zakres: Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla 

uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego i ogólnego we 
współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie kwalifikacji i 
kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów u 
pracodawców.

• Ograniczenia: Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN.
• Maksymalna wartość projektu wynosi 1 000 000 PLN.

• Alokacja: 2,5 mln EUR



Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja

Projekty pozakonkursowe
• Projekt pozakonkursowy IZ RPO z zakresu pomocy 

stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w 
zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, 
języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości 
(Działanie 10.3.1)

• Projekt pozakonkursowy IZ RPO z zakresu pomocy 
stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w 
zakresie przedmiotów zawodowych, realizowana we 
współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół i 
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe (Działanie 10.3.2)



• Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność

• III kwartał 
• Wsparcie w zakresie przygotowania LSR  w miastach powyżej 20 tys. 

Mieszkańców (Działanie 11.1)
• Konkurs ogłoszony 28 sierpnia 2015 r.
• Nabór projektów: 28.09.2015-23.10.2015
• Zakres: Wsparcie przygotowawcze obejmujące budowanie potencjału, 

szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w 
miastach powyżej 20 tys. mieszkańców.

• Alokacja: 1 mln EUR



•  Ważne dokumenty
Ø Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, zatwierdzony przez KE 16 grudnia 
2014 r.

Ø Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Ø Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 
konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015 r. 

• http://www.mojregion.eu/index.php/prawo-i-dokumenty 

•  

http://www.mojregion.eu/index.php/prawo-i-dokumenty
http://www.mojregion.eu/index.php/prawo-i-dokumenty
http://www.mojregion.eu/index.php/prawo-i-dokumenty


Dziękuję za uwagę

Anna Głuszek
Biuro Programowania RPO  2014-2020
Departament Rozwoju Regionalnego

e-mail: zarzadzanierpo@kujawsko-pomorskie.pl 

mailto:zarzadzanierpo@kujawsko-pomorskie.pl
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