
Wnioski i uwagi Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego do projektu
Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

1) wydzielenie dedykowanej puli środków dla gmin zmarginalizowanych

2) zwiększenie puli środków na rozwój obszarów wiejskich w związku ze znacznym obniżeniem 
funduszy w ramach PROW na lata 2021-2027

3) w ogłaszanych konkursach utrzymanie poziomu dofinansowania w wysokości 85% kosztów 
kwalifikowanych zadania

4) wprowadzenie wymogu posiadania dokumentów pozwalających na rozpoczęcie inwestycji do czasu 
podpisania umowy na dofinansowanie

5) w działaniu czysta energia wprowadzenie możliwości dofinansowania oświetlenia miejsc 
publicznych w tym przejść dla pieszych z zastosowaniem lamp solarnych lub hybrydowych.

Uzasadnienie

ad.1  i  2  )  Obszary  wiejskie  Województwa  Kujawsko  –  Pomorskiego  to  ponad  90  %  powierzchni
zamieszkałej przez ponad 40 % mieszkańców. Pomimo ogromnych zmian jakie zachodzą w ostatnich
kilkudziesięciu  latach  na  terenie  Polski  po  wprowadzeniu  reformy  samorządowej  w  1990  roku  
i  wstąpieniu Polski  do Unii  Europejskiej  w 2004 roku,  ciągle nie udało się  wyrównać dysproporcji
rozwojowych pomiędzy obszarami miejskimi ( podmiejskimi ) a obszarami wiejskimi. Podział środków
UE na terenie naszego województwa w większym zakresie uwzględniał realizację zadań w obszarach
miejskich. Obszary wiejskie naszego województwa to ciągły problem z infrastrukturą drogową, wodno
– kanalizacyjną, edukacyjną,  turystyczną itp. Problem ten występuje w znacznej części gmin naszego
województwa,  szczególnie  tych  oddalonych  od  aglomeracji  miejskich,  ujętych  w  tzw.  puli  gmin
zmarginalizowanych.  Nowa  perspektywa  budżetu  UE,  niestety  ogranicza  bardzo  mocno  środki  na
rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW 2021-27.  Dlatego wnioskujemy o zwiększenie  udziału
obszarów wiejskich w podziale wsparcia w ramach FE dla KiP na lata 2021-27 do poziomu przynajmniej
40%,  z  jednoczesnym  `równym  stosunkiem  udziału  środków  EFRR  i  EFS  dla  obszarów  miejskich  
i wiejskich naszego województwa.

ad.3) Z uwagi na znaczne ograniczenia dochodów własnych samorządów oraz ciągły wzrost bieżących
kosztów funkcjonowania jst,  skutkujący coraz mniejszymi możliwościami większości  samorządów w
wyasygnowaniu  wkładu  własnego  do  realizacji  zadań  inwestycyjnych,  wnosimy  o  utrzymanie
dofinansowania na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

ad.4) W ramach ogłaszanych konkursów na dofinansowanie zadań, wnosimy o wprowadzenie wymogu
posiadania  przez  jst  niezbędnych  dokumentów  w  tym  pozwoleń  na  czas  podpisania  umowy  na
dofinansowanie zadania. Powyższy wniosek związany jest z coraz bardziej przedłużającą się procedurą



postępowań  dotyczących  pozwoleń  na  budowę.  Dotyczy  to  głównie  postępowań  środowiskowych
przed RDOŚ, pozwoleń wodno-prawnych wydawanych przez Wody Polskie, prac geodezyjnych i innych.

ad.5) W celu rozszerzenia popularyzacji OZE oraz ograniczenia kosztów bieżących jst wnioskujemy o
uwzględnienie w ramach programu FE dla KiP na lata 2021-27 możliwości wykorzystania oświetlenia
miejsc publicznych w tym poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych z wykorzystaniem lamp
solarnych lub hybrydowych.
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