
Załącznik do uchwały nr 3/47/23

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

 z dnia 18.01.2023 r. 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów dla programu FEdKP 2021-2027 1 w okresie od 01.01.2023 - 31.01.2024

Nr działania zgodny 

z projektem eSzOP

Priorytet/Cel szczegółowy/Typ działań zgodny z 

projektem eSzOP

Sposób wyboru 

projektów

Polityka 

terytorialna

T - TAK

N - NIE

Planowany termin 

rozpoczęcia naboru

Planowany termin 

zakończenia 

naboru

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów - ze środków 

UE w EUR2

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów - ze środków 

UE w PLN2

Instytucja 

ogłaszająca 

konkurs 

Wnioskodawcy mogący uzyskać 

dofinansowanie3

Obszar 

geograficzny
Inne dodatkowe informacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRIORYTET 1

Cel szczegółowy 1i Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych  i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

01.01
Wsparcie rozwoju obszaru B+R poprzez projekt strategiczny 

KPCNT
niekonkurencyjny N 29.09.2023 09.10.2023 38 000 000,00 € 178 049 000 PLN IZ FEdKP Służby publiczne, Administracja publiczna WK-P

Zgodnie z Programem rozwoju gospodarczego województwa 

kujawsko-pomorskiego.

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego/jednostka organizacyjna działająca w 

imieniu samorządu województwa.

projekt: Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum 

Naukowo Technologicznego im. Jana Czochralskiego

01.01

Projekt grantowy w zakresie wsparcia B+R w przedsiębiorstwach 

(infrastruktura B+R, prowadzenie prac B+R, zakup wyników prac 

B+R, ochrona własności intelektualnej, zakup usług 

doradczych/proinnowacyjnych)

niekonkurencyjny N 30.06.2023 10.07.2023 20 477 000,00 € 95 944 984 PLN IZ FEdKP Służby publiczne, Administracja publiczna WK-P

Zgodnie z Programem rozwoju gospodarczego województwa 

kujawsko-pomorskiego.

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego/jednostka organizacyjna działająca w 

imieniu samorządu województwa.

projekt: Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0

Planowany termin rozpoczęcia naboru dla grantobiorców: 

12.2023

Cel szczegółowy 1ii Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, organizacji badawczych i instytucji publicznych 

01.02 Rozwój systemu usług w zakresie e-kultury                             niekonkurencyjny N 29.09.2023 09.10.2023 3 673 507,00 € 17 212 217 PLN IZ FEdKP Administracja publiczna, Służby publiczne WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Departament Cyfryzacji

projekt partnerski: Kultura w zasięgu 3.0

01.02 Platformy i rozwój e-usług publicznych                                          niekonkurencyjny N 29.12.2023 08.01.2024 6 464 553,00 € 30 289 663 PLN IZ FEdKP Administracja publiczna, Służby publiczne WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Departament Cyfryzacji

projekt partnerski: Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0

01.02 Rozwój systemu usług w zakresie e-zdrowia                   niekonkurencyjny N 29.09.2023 09.10.2023 6 361 940,00 € 29 808 870 PLN IZ FEdKP Instytucje ochrony zdrowia, Administracja publiczna WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Departament Cyfryzacji

projekt partnerski: Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0

Cel szczegółowy 1iii Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

01.03 Wsparcie internacjonalizacji MŚP niekonkurencyjny N 29.12.2023 07.02.2024 5 518 345,00 € 25 856 205 PLN IZ FEdKP Służby publiczne, Administracja publiczna WK-P

Zgodnie z Programem rozwoju gospodarczego województwa 

kujawsko-pomorskiego.

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego/jednostka organizacyjna działająca w 

imieniu samorządu województwa.

projekt: Fundusz Eksportowy

Planowany termin rozpoczęcia naboru dla grantobiorców: 

05.2024

01.03 Promocja gospodarki regionalnej niekonkurencyjny N 29.12.2023 08.01.2024 15 000 000,00 € 70 282 500 PLN IZ FEdKP Administracja publiczna WK-P

Zgodnie z Programem rozwoju gospodarczego województwa 

kujawsko-pomorskiego.

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego.

projekt: Promocja gospodarcza Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.

01.03

Wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług 

doradczych w zakresie rozwoju usług biznesu, w tym m.in. usług 

proinnowacyjnych (np. usług z zakresu transformacji 

przemysłowej, cyfrowej czy ochrony własności intelektualnej), jak 

również usług związanych z rozwojem innowacyjności 

produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej. 

do ustalenia N 02.10.2023 12.10.2023 3 000 000,00 € 14 056 500 PLN IZ FEdKP Służby publiczne, Administracja publiczna WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego/jednostka organizacyjna działająca w 

imieniu samorządu województwa.

Planowany termin rozpoczęcia naboru dla grantobiorców: 

02.2024
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01.03 Akredytacja usług instytucji otoczenia biznesu niekonkurencyjny N 30.06.2023 10.07.2023 1 000 000,00 € 4 685 500 PLN IZ FEdKP Służby publiczny, Administracja publiczna WK-P

Zgodnie z Programem rozwoju gospodarczego województwa 

kujawsko-pomorskiego.

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego/jednostka organizacyjna działająca w 

imieniu samorządu województwa.

projekt: System akredytacji Instytucji Otoczenia Biznesu

01.03
Wsparcie start-up'ów,  w tym doradztwo, inkubacja, sieciowanie 

oraz networking.
niekonkurencyjny N 29.12.2023 08.01.2024 5 000 000,00 € 23 427 500 PLN IZ FEdKP Instytucje wspierające biznes WK-P

Zgodnie z Programem rozwoju gospodarczego województwa 

kujawsko-pomorskiego.

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Izba Przemysłowo-

Handlowa w Toruniu 

projekt: Regionalny Akcelerator Biznesu 

01.04
Wzmocnienie produktywności i innowacyjności przedsiębiorstw za 

pomocą  instrumentów  finansowych
niekonkurencyjny N 30.06.2023 10.07.2023 77 755 255,00 € 364 322 247 PLN IZ FEdKP Służby publiczne WK-P

Zgodnie z Programem rozwoju gospodarczego województwa 

kujawsko-pomorskiego.

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego/ jednostka organizacyjna działająca w 

imieniu samorządu województwa: Kujawsko-Pomorski 

Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. - Menadżer Funduszu 

Powierniczego

projekt: Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021-2027

Wsparcie wdrażane w formie instrumentu finansowego

01.05

Wsparcie infrastruktury biznesowej (np.: centra biznesowe, centra 

demonstracyjne, inkubatory przedsiębiorczości, biura typu co-

working space, fab labs, czy też living labs) BydOF-IP

konkurencyjny T 29.12.2023 07.02.2024 1 088 194,00 € 5 098 733 PLN
Miasto Bydgoszcz

(IP)

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa, 

Partnerstwa, Instytucje wspierające biznes
BydOF

01.06

Wsparcie infrastruktury biznesowej (np.: centra biznesowe, centra 

demonstracyjne, inkubatory przedsiębiorczości, biura typu co-

working space, fab labs, czy też living labs) w PT (ZITy 

regionalne/OPPTT)

konkurencyjny T 29.12.2023 07.02.2024 5 079 406,00 € 23 799 557 PLN IZ FEdKP
Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa, 

Partnerstwa, Instytucje wspierające biznes

ZITy 

regionalne/OPPT

01.07

Wsparcie procesu przedsiębiorczego odkrywania, identyfikacji 

inteligentnych specjalizacji regionu wraz z działaniami związanymi 

z monitoringiem IS oraz analizą danych gospodarczych na 

potrzeby RIS.

niekonkurencyjny N 30.06.2023 10.07.2023 7 209 427,00 € 33 779 770 PLN IZ FEdKP Administracja publiczna, Służby publiczne WK-P

Zgodnie z Programem rozwoju gospodarczego województwa 

kujawsko-pomorskiego.

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego/ jednostka organizacyjna działająca w 

imieniu samorządu województwa.

projekt: Proces przedsiębiorczego odkrywania

01.07  Profesjonalizacja IOB, klastrów konkurencyjny N 29.09.2023 08.11.2023 2 500 000,00 € 11 713 750 PLN IZ FEdKP Instytucje wspierające biznes, Partnerstwa WK-P

PRIORYTET 2

Cel szczegółowy 2i Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej

02.01 Efektywność energetyczna niekonkurencyjny T/N 30.06.2023 10.07.2023 65 690 501,00 € 307 792 842 PLN IZ FEdKP
Służby publiczne

WK-P

Zgodnie z Programem rozwoju gospodarczego województwa 

kujawsko-pomorskiego.

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego/ jednostka organizacyjna działająca w 

imieniu samorządu województwa: Kujawsko-Pomorski 

Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. - Menadżer Funduszu 

Powierniczego

projekt: Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021-2027

Wsparcie wdrażane w formie instrumentu finansowego

02.03 
Wzrost efektywności energetycznej budynków komunalnych w 

ramach PT (ZITy regionalne/OPPTT)
konkurencyjny T 29.12.2023 07.02.2024 4 751 663,00 € 22 263 917 PLN IZ FEdKP

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki 

organizacyjne

ZITy 

regionalne/OPPT

02.03 Wymiana i modernizacja źródeł ciepła (ZITy regionalne/OPPTT) konkurencyjny T 05.07.2023 14.08.2023 8 000 000,00 € 37 484 000 PLN IZ FEdKP

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki 

organizacyjne

ZITy 

regionalne/OPPT

02.04
Doradztwo energetyczne/klimatyczne oraz promocja 

alternatywnych źródeł energii
konkurencyjny N 29.09.2023 08.11.2023 8 750 000,00 € 40 998 125 PLN IZ FEdKP

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki 

organizacyjne

WK-P

Cel szczegółowy 2ii Promowanie odnawialnych źródeł energii
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02.05 Rozwój instalacji OZE niekonkurencyjny N 30.06.2023 10.07.2023 30 095 592,00 € 141 012 896 PLN IZ FEdKP Służby publiczne, WK-P

Zgodnie z Programem rozwoju gospodarczego województwa 

kujawsko-pomorskiego.

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego/ jednostka organizacyjna działająca w 

imieniu samorządu województwa: Kujawsko-Pomorski 

Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. - Menadżer Funduszu 

Powierniczego

projekt: Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021-2027

Wsparcie wdrażane w formie instrumentu finansowego

Cel szczegółowy 2iv Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe

02.08 Zakup sprzętu dla służb ratowniczych konkurencyjny N 29.12.2023 07.02.2024 12 250 000,00 € 57 397 375 PLN IZ FEdKP

Państwowa Straż Pożarna; Jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej i ich związki; Policja; Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe

WK-P

02.08 Wsparcie infrastruktury służb ratowniczych konkurencyjny N 30.10.2023 11.12.2023 5 500 000,00 € 25 770 250 PLN IZ FEdKP

Państwowa Straż Pożarna; Jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej i ich związki; Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe

WK-P Projekty infrastrukturalne.

02.09 Zadrzewienia przydrożne przy drogach wojewódzkich i lokalnych konkurencyjny N 28.04.2023 07.06.2023 2 500 000,00 € 11 713 750 PLN IZ FEdKP

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki 

organizacyjne

WK-P

02.09
Projekt pilotażowy w zakresie opracowania planów budowania 

odporności na zagrożenia i zmiany klimatu
do ustalenia N 17.07.2023 27.07.2023 150 000,00 € 702 825 PLN IZ FEdKP

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia
WK-P

02.09 Rozwój małej retencji - projekt grantowy niekonkurencyjny N 29.09.2023 09.10.2023 14 000 000,00 € 65 597 000 PLN IZ FEdKP jednostki samorządu terytorialnego WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji

projekt: Realizacja projektu z zakresu retencji dla potrzeb 

rolniczych

Granty do 200 tys. euro.

Cel szczegółowy 2v Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej

02.10
Oszczędność wody, sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody 

(ZIT BydOF)
konkurencyjny T 02.10.2023 13.11.2023 1 236 354,00 € 5 792 937 PLN

Miasto Bydgoszcz

(IP)

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki 

organizacyjne, przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjne

BydOF

02.11
Oszczędność wody, sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody 

(OPPT+pozostałe ZIT)
konkurencyjny T 29.12.2023 07.02.2024 8 807 709,00 € 41 268 521 PLN IZ FEdKP

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki 

organizacyjne, przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjne

ZITy 

regionalne/OPPT

02.12 Sieci kanalizacyjne i wodociągowe, oczyszczalnie ścieków konkurencyjny N 28.04.2023 07.06.2023 10 000 000,00 € 46 855 000 PLN IZ FEdKP

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki 

organizacyjne, przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjne

WK-P Aglomeracje 10-15 tys. RLM.

Cel szczegółowy 2vi Wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

02.13 Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOKi) konkurencyjny N 18.09.2023 30.10.2023 3 500 000,00 € 16 399 250 PLN IZ FEdKP

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki 

organizacyjne, podmioty świadczące usługi publiczne w 

ramach realizacji obowiązków własnych jednostek 

samorządu terytorialnego

WK-P

02.14 Działania wspierające gospodarkę obiegu zamkniętego niekonkurencyjny N 30.06.2023 10.07.2023 5 392 000,00 € 25 264 216 PLN IZ FEdKP Służby publiczne WK-P

Zgodnie z Programem rozwoju gospodarczego województwa 

kujawsko-pomorskiego.

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego/ jednostka organizacyjna działająca w 

imieniu samorządu województwa: Kujawsko-Pomorski 

Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. - Menadżer Funduszu 

Powierniczego

projekt: Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021-2027

Wsparcie wdrażane w formie instrumentu finansowego

Cel szczegółowy 2vii Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności, zielonej infrastruktury w szczególności w środowisku miejskim oraz redukcja emisji i zanieczyszczeń
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02.15 Działania z zakresu ochrony obszarów siedlisk i gatunków konkurencyjny N 29.12.2023 07.02.2024 5 266 392,00 € 24 675 680 PLN IZ FEdKP

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki 

organizacyjne; organy administracji rządowej; 

państwowe jednostki organizacyjne; państwowe osoby 

prawne; przedsiębiorstwa; organizacje pozarządowe; 

uczelnie wyższe; PGL Lasy Państwowe

 WK-P

02.15 Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych konkurencyjny N 30.06.2023 09.08.2023 1 500 000,00 € 7 028 250 PLN IZ FEdKP jednostki samorządu terytorialnego  WK-P

02.15 Ośrodki edukacji ekologicznej konkurencyjny N 31.05.2023 10.07.2023 8 500 000,00 € 39 826 750 PLN IZ FEdKP

jednostki samorządu terytorialnego, organizacje 

pozarządowej, spółki prawa handlowego z 

większościowym udziałem jednostek samorządu

terytorialnego

 WK-P

02.15 Ochrona rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie konkurencyjny N 28.09.2023 07.11.2023 4 000 000,00 € 18 742 000 PLN IZ FEdKP jednostki samorządu terytorialnego  WK-P

02.15 Plany ochrony parków krajobrazowych województwa niekonkurencyjny N 17.07.2023 27.07.2023 2 700 000,00 € 12 650 850 PLN IZ FEdKP jednostki samorządu terytorialnego  WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Departament Środowiska

projekt: Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody 

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez 

wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz 

kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa 

kujawsko-pomorskiego wraz z opracowaniem projektów 

planów ochrony parków krajobrazowych

PRIORYTET 3

Cel szczegółowy 2 viii Promowanie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

03.01 Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej (BydOF-IP) konkurencyjny T 08.05.2023 30.06.2023 16 095 241,00 € 75 414 252 PLN
Miasto Bydgoszcz

(IP)

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki 

organizacyjne; inne jednostki sektora finansów 

publicznych; przedsiębiorstwa; przedsiębiorstwa 

komunalne; organizacje pozarządowe

BydOF

03.02
Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej (ZITy 

regionalne/OPPTT)
konkurencyjny T 17.07.2023 28.08.2023 26 904 760,00 € 126 062 253 PLN IZ FEdKP

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki 

organizacyjne; inne jednostki sektora finansów 

publicznych; przedsiębiorstwa; przedsiębiorstwa 

komunalne; organizacje pozarządowe.

ZITy 

regionalne/OPPT

PRIORYTET 4

Cel szczegółowy 3ii Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej  i intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci  TEN-T i mobilności transgranicznej

04.01 Zakup taboru kolejowego niekonkurencyjny N 28.04.2023 08.05.2023 41 662 587,00 € 195 210 051 PLN IZ FEdKP jednostki samorządu terytorialnego WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy):Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Departament Transportu

projekt: Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do 

wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego

04.03 Drogi wojewódzkie- fazowanie niekonkurencyjny N 29.09.2023 09.10.2023 18 279 096,00 € 85 646 704 PLN IZ FEdKP Służby publiczne WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy):Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich

projekt: przebudowa dróg wojewódzkich- projekty fazowane 

(2 odcinki DW 254; DW 563; 2 odcinki DW 270)

04.03  Budowa obwodnic na drogach wojewódzkich niekonkurencyjny N 28.04.2023 08.05.2023 7 699 615,00 € 36 076 546 PLN IZ FEdKP Służby publiczne WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego

projekt- Budowa II etapu obwodnicy Mogilna

04.03  Budowa obwodnic na drogach wojewódzkich niekonkurencyjny N 28.11.2023 08.12.2023 6 552 863,00 € 30 703 440 PLN IZ FEdKP Służby publiczne WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego

projekt: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 

Pakość- Strzelno od km 0+005 do km 21+910- Budowa 

obwodnicy miejscowości Trląg
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04.03 Inwestycje w miejscach/skrzyżowaniach niebezpiecznych niekonkurencyjny N 11.12.2023 21.12.2023 3 276 432,00 € 15 351 722 PLN IZ FEdKP Służby publiczne WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego

projekty: Inwestycje w miejscach/skrzyżowaniach 

niebezpiecznych: Broniewice (DW255/DP2553), Rzadkwin 

(DW 255/DP 2562 i DG 140330), Golub-Dobrzyń (DW 534/ ul. 

Sokołowska), Żołędowo (DW244/DP1504C), Dyblin 

(DW562/DW558)

PRIORYTET 5

Cel szczegółowy 5i  Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki  i bezpieczeństwa na obszarach miejskich

05.01 Wsparcie instytucji kultury BydOF-IP konkurencyjny T 02.11.2023 12.12.2023 4 992 543,00 € 23 392 560 PLN
Miasto Bydgoszcz

(IP)

Administracja publiczna; 

Służby publiczne;

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;

Przedsiębiorstwa; 

BydOF

05.03 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP konkurencyjny T 04.10.2023 13.11.2023 3 456 923,00 € 16 197 413 PLN
Miasto Bydgoszcz

(IP)

Administracja publiczna; 

Służby publiczne;

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;

Przedsiębiorstwa; 

BydOF

05.04 Wsparcie rozwoju turystyki ZITy regionalne/OPPT konkurencyjny T 04.10.2023 13.11.2023 9 863 078,00 € 46 213 452 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna; 

Służby publiczne;

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;

Przedsiębiorstwa; 

ZIT-y 

regionalne/OPPT

05.06 Odnowa przestrzeni publicznych BydOF-IP konkurencyjny T 02.08.2023 11.09.2023 5 000 000,00 € 23 427 500 PLN
Miasto Bydgoszcz

(IP)

Administracja publiczna; 

Służby publiczne;

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;

Przedsiębiorstwa; 

BydOF

05.07 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne/OPPT konkurencyjny T 01.09.2023 11.10.2023 12 000 000,00 € 56 226 000 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna; 

Służby publiczne;

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;

Przedsiębiorstwa; 

ZIT-y 

regionalne/OPPT

05.11 Wsparcie administracyjne gmin w ramach Polityki Terytorialnej konkurencyjny T 30.05.2023 10.07.2023 894 334,33 € 4 190 404 PLN IZ FEdKP Administracja publiczna
ZIT-y 

regionalne/OPPT

PRIORYTET 6

Cel szczegółowy 4ii Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń  i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online

06.01 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BydOF-IP konkurencyjny T 01.09.2023 11.10.2023 1 567 979,00 € 7 346 766 PLN
Miasto Bydgoszcz

(IP)
Administracja publiczna BydOF

06.02 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne/OPPT konkurencyjny T 05.07.2023 14.08.2023 3 233 620,00 € 15 151 127 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna

Służby publiczne

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

 Instytucje nauki i edukacji

Przedsiębiorstwa

ZITy

06.03
Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym 

edukacyjna baza sportowa BydOF-IP
konkurencyjny T 31.05.2023 10.07.2023 400 000,00 € 1 874 200 PLN

Miasto Bydgoszcz

(IP)
Administracja publiczna BydOF

06.04
Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym 

edukacyjna baza sportowa ZITy regionalne/OPPT
konkurencyjny T 30.06.2023 09.08.2023 4 472 985,00 € 20 958 171 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna

Służby publiczne

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

 Instytucje nauki i edukacji

Przedsiębiorstwa

ZITy

06.06
Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZITy 

regionalne/OPPT
konkurencyjny T 18.10.2023 27.11.2023 2 909 352,00 € 13 631 769 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna

Służby publiczne

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

 Instytucje nauki i edukacji

Przedsiębiorstwa

ZITy
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06.07

Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w tym PUZ

Typ projektu:

Inwestycje w infrastrukturę publicznych uczelni zawodowych

konkurencyjny N 18.10.2023 27.11.2023 6 528 333,00 € 30 588 504 PLN IZ FEdKP Instytucje nauki i edukacji WK-P

Cel szczegółowy 4iii wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne 

06.08

Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby różnych form 

mieszkaniowych w tym m.in. mieszkań wspomaganych lub 

chronionych

konkurencyjny N 08.11.2023 18.12.2023 6 500 000,00 € 30 455 750 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna

Służby publiczne

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Przedsiębiorstwa

WK-P

Cel szczegółowy 4v zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

06.09 Rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej konkurencyjny N 1.09.2023 11.10.2023 1 000 000,00 € 4 685 500 PLN IZ FEdKP
Podmioty wykonujące działalność leczniczą

Administracja publiczna
WK-P z wyłączeniem szpitali powiatowych

06.09 Rozwój rehabilitacji medycznej konkurencyjny N 1.12.2023 10.01.2024 2 500 000,00 € 11 713 750 PLN IZ FEdKP
Podmioty wykonujące działalność leczniczą

Administracja publiczna
WK-P z wyłączeniem szpitali powiatowych

06.09 Projekty z zakresu opieki psychiatrycznej do ustalenia N 29.09.2023 10.10.2023 14 284 515,00 € 66 930 095 PLN IZ FEdKP
podmiot wykonujący działalność leczniczą, dla którego 

organem założycielskim jest samorząd województwa
WK-P

06.09 Rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej do ustalenia N 29.09.2023 10.10.2023 7 388 957,00 € 34 620 958 PLN IZ FEdKP
podmiot wykonujący działalność leczniczą, dla którego 

organem założycielskim jest samorząd województwa
WK-P

06.09 Wsparcie projektów z zakresu opieki szpitalnej - fazowanie niekonkurencyjny N 1.06.2023 12.06.2023 28 045 329,00 € 131 406 389 PLN IZ FEdKP
podmiot wykonujący działalność leczniczą, dla którego 

organem założycielskim jest samorząd województwa
WK-P

Typ wnioskodawcy (szczegółowy): Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego 

Popiełuszki we Włocławku

projekt: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz 

zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego 

Popiełuszki we Włocławku

Cel szczegółowy 4vi Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

06.12 Wsparcie instytucji kultury niekonkurencyjny N 05.06.2023 15.06.2023 10 000 000,00 € 46 855 000 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna; Organizacje społeczne i 

związki wyznaniowe;

Służby publiczne

WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji

projekt: Młyn Energii” – dostosowanie obiektu Młyna 

Górnego w Grudziądzu do funkcji edukacyjno-kulturalnych

06.12 Wsparcie instytucji kultury niekonkurencyjny N 04.09.2023 14.09.2023 8 000 000,00 € 37 484 000 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna; Organizacje społeczne i 

związki wyznaniowe;

Służby publiczne

WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskie Centrum 

Dziedzictwa

projekt: Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich" w 

Nawrze

06.12 Wsparcie instytucji kultury - fazowanie niekonkurencyjny N 03.07.2023 13.07.2023 12 700 000,00 € 59 505 850 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna; Organizacje społeczne i 

związki wyznaniowe;

Służby publiczne

WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy):  Kujawsko-Pomorski Teatr 

Muzyczny w Toruniu

projekt: Kinoteatr Grunwald - faza 2 (roboty budowlane, 

zakup wyposażenia, odbiory)

06.12 Wsparcie instytucji kultury niekonkurencyjny N 16.10.2023 26.10.2023 4 465 000,00 € 20 920 758 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna; Organizacje społeczne i 

związki wyznaniowe;

Służby publiczne

WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego

projekt: Forteczny Park Kulturowy

PRIORYTET 7
Cel szczegółowy 4f Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie 

i uczenie się dorosłych, w tym ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
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07.02 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną konkurencyjny N 02.11.2023 12.12.2023 13 413 696,00 € 62 849 873 PLN IZ FEdKP LGD WK-P

Cel szczegółowy 4l Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci

07.04 Wspieranie integracji społecznej konkurencyjny N 02.11.2023 12.12.2023 21 304 106,00 € 99 820 389 PLN IZ FEdKP LGD WK-P

PRIORYTET 8

08.01 
Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z właściwych 

przepisów, z wyłączeniem robót publicznych
niekonkurencyjny N

08.05.2023

6.11.2023

18.05.2023

16.11.2023
23 652 706,00 € 110 824 754 PLN

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Toruniu (IP)
Służby publiczne WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy):Powiatowe Urzędy Pracy

Tytuł projektu: Podniesienie aktywności zawodowej klientów 

publicznych służb zatrudnienia - PUP

08.02
Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-

edukacyjnej osób młodych
niekonkurencyjny N 12.05.2023 22.05.2023 750 000,00 € 3 514 125 PLN

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Toruniu (IP)
Administracja publiczna WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Kujawsko-Pomorska 

Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu

Tytuł projektu: Młodzi przyszłością regionu!

08.03

Wsparcie służące poprawie sytuacji na rynku pracy osób 

zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w 

ramach umów cywilno-prawnych, ubogich pracujących, osób z 

niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności, jak również 

osób odchodzących z rolnictwa

konkurencyjny N 20.09.2023 30.10.2023 3 900 000,00 € 18 273 450 PLN
Wojewódzki Urząd 

Pracy w Toruniu (IP)

Administracja publiczna

Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne 

Instytucje wspierające biznes

Partnerzy społeczni

Partnerstwa

Służby publiczne

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Instytucje nauki i edukacji

Przedsiębiorstwa

Osoby fizyczne

WK-P

08.04
Wsparcie osób młodych, bez względu na status na rynku pracy, 

mające na celu zwiększenie możliwości ich trwałego zatrudnienia
konkurencyjny N 08.11.2023 18.12.2023 15 000 000,00 € 70 282 500 PLN

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Toruniu (IP)

Administracja publiczna

Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne 

Instytucje wspierające biznes

Partnerzy społeczni

Partnerstwa

Służby publiczne

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Instytucje nauki i edukacji

Przedsiębiorstwa

Osoby fizyczne

WK-P

Cel szczegółowy 4d wspieranie  dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie  aktywnego  i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia

08.05
Finansowanie i upowszechnianie usług rozwojowych  (szkolenia, 

doradztwo, studia) w systemie popytowym
niekonkurencyjny N 12.06.2023 22.06.2023 11 000 000,00 € 51 540 500 PLN

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Toruniu (IP)

Administracja publiczna

Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne 

Instytucje wspierające biznes

Partnerzy społeczni

Partnerstwa

Służby publiczne

Instytucje ochrony zdrowia

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Instytucje nauki i edukacji

Przedsiębiorstwa

Osoby fizyczne

WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy):  Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Toruńska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A.

Tytuł projektu: Regionalny Fundusz Szkoleniowy II

08.07 Wsparcie budowania zdolności partnerów społecznych konkurencyjny N 21.06.2023 31.07.2023 600 000,00 € 2 811 300 PLN
Wojewódzki Urząd 

Pracy w Toruniu (IP)
Partnerzy społeczni WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): regionalne organizacje 

pracodawców oraz regionalne organizacje związkowe 

zrzeszone odpowiednio w reprezentatywnych organizacjach 

pracodawców i w reprezentatywnych organizacjach 

związkowych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu 

Społecznego, które siedzibę mają na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego

08.08

Wspieranie dobrze dostosowanego środowiska pracy poprzez 

działania ukierunkowane na poprawę warunków pracy i eliminację 

zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy

konkurencyjny N 12.07.2023 21.08.2023 2 000 000,00 € 9 371 000 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna

Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne

Instytucje wspierające biznes

Partnerzy społeczni

Partnerstwa

Służby publiczne

Instytucje ochrony zdrowia

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Instytucje nauki i edukacji

Przedsiębiorstwa

Osoby fizyczne

WK-P

Cel szczegółowy 4a poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i 

ekonomii społecznej
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Wnioskodawcy mogący uzyskać 
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Inne dodatkowe informacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08.08 
Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych 

z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej
niekonkurencyjny N 16.06.2023 26.06.2023 76 000,00 € 356 098 PLN IZ FEdKP Administracja publiczna WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy):  Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych i 

Zdrowia

Tytuł projektu: Opracowanie  programów profilaktycznych 

dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów 

rehabilitacji medycznej

08.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne/OPPT konkurencyjny T 01.06.2023 11.07.2023 4 454 876,00 € 20 873 321 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące 

cele publiczne, Instytucje wspierające biznes, 

Partnerstwa, Służby publiczne, Instytucje ochrony 

zdrowia, Rolnicy, Rybacy, Organizacje społeczne i 

związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, 

Przedsiębiorstwa, Osoby fizyczne, 

ZITy 

regionalne/OPPT

08.11 Wychowanie przedszkolne konkurencyjny N 28.09.2023 07.11.2023 1 609 243,68 € 7 540 111 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące 

cele publiczne, Instytucje wspierające biznes, 

Partnerstwa, Służby publiczne, Instytucje ochrony 

zdrowia, Rolnicy, Rybacy, Organizacje społeczne i 

związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, 

Przedsiębiorstwa, Osoby fizyczne, 

WK-P

08.11 Wychowanie przedszkolne     niekonkurencyjny N 05.06.2023 15.06.2023 1 050 330,00 € 4 921 321 PLN IZ FEdKP Administracja publiczna WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy):  Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji

Tytuł projektu: Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - 

pilotaż

08.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP konkurencyjny T 18.05.2023 30.06.2023 6 948 940,00 € 32 559 258 PLN
Miasto Bydgoszcz 

(IP)

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące 

cele publiczne, Instytucje wspierające biznes, 

Partnerstwa, Służby publiczne, Instytucje ochrony 

zdrowia, Rolnicy, Rybacy, Organizacje społeczne i 

związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, 

Przedsiębiorstwa, Osoby fizyczne, 

BydOF

08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne/OPPT konkurencyjny T 01.06.2023 11.07.2023 9 025 530,00 € 42 289 121 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące 

cele publiczne, Instytucje wspierające biznes, 

Partnerstwa, Służby publiczne, Instytucje ochrony 

zdrowia, Rolnicy, Rybacy, Organizacje społeczne i 

związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, 

Przedsiębiorstwa, Osoby fizyczne, 

ZITy 

regionalne/OPPT

08.14 Kształcenie ogólne konkurencyjny N 28.09.2023 07.11.2023 2 341 422,19 € 10 970 734 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące 

cele publiczne, Instytucje wspierające biznes, 

Partnerstwa, Służby publiczne, Instytucje ochrony 

zdrowia, Rolnicy, Rybacy, Organizacje społeczne i 

związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, 

Przedsiębiorstwa, Osoby fizyczne, 

WK-P

08.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP konkurencyjny T 21.06.2023 31.07.2023 5 399 974,00 € 25 301 578 PLN
Miasto Bydgoszcz 

(IP)

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące 

cele publiczne, Instytucje wspierające biznes, 

Partnerstwa, Służby publiczne, Instytucje ochrony 

zdrowia, Rolnicy, Rybacy, Organizacje społeczne i 

związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, 

Przedsiębiorstwa, Osoby fizyczne, 

BydOF

08.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne/OPPT konkurencyjny T 21.06.2023 31.07.2023 10 846 173,50 € 50 819 746 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące 

cele publiczne, Instytucje wspierające biznes, 

Partnerstwa, Służby publiczne, Instytucje ochrony 

zdrowia, Rolnicy, Rybacy, Organizacje społeczne i 

związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, 

Przedsiębiorstwa, Osoby fizyczne, 

ZITy 

regionalne/OPPT 

08.17 Kształcenie zawodowe konkurencyjny N 21.09.2023 31.10.2023 5 142 956,00 € 24 097 320 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące 

cele publiczne, Instytucje wspierające biznes, 

Partnerstwa, Służby publiczne, Instytucje ochrony 

zdrowia, Rolnicy, Rybacy, Organizacje społeczne i 

związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, 

Przedsiębiorstwa, Osoby fizyczne, 

WK-P

Cel szczegółowy 4f wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności 

edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
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08.18

Stypendia dla uczniów 

typ projektu:

1. wsparcie stypendialne dla uczniów szkół prowadzących 

kształcenie ogólne.

niekonkurencyjny N 30.05.2023 09.06.2023 2 444 510,00 € 11 453 752 PLN IZ FEdKP Administracja publiczna WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy):  Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji

Tytuł projektu: Prymus Pomorza i Kujaw II

08.18

Stypendia dla uczniów

typ projektu:

2. wsparcie stypendialne dla uczniów szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe.

niekonkurencyjny N 30.05.2023 09.06.2023 947 146,00 € 4 437 853 PLN IZ FEdKP Administracja publiczna WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy):  Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji

Tytuł projektu: Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza

08.19

Kształcenie dorosłych

typ projektu: 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w tym identyfikacja i diagnoza 

kompetencji, oraz realizacja i upowszechnianie usług rozwojowych 

służących podnoszeniu kompetencji lub nabywaniu kwalifikacji (w 

tym językowych lub cyfrowych) z wykorzystaniem systemu 

popytowego i Bazy Usług Rozwojowych, walidacja lub certyfikacja.

do ustalenia N 12.06.2023 22.06.2023 15 000 000,00 € 70 282 500 PLN IZ FEdKP
Administracja publiczna, 

Służby publiczne
WK-P

Cel szczegółowy 4h wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup  w niekorzystnej sytuacji

08.20 Promowanie integracji społeczno-ekonomicznej społeczności 

zmarginalizowanych, takich jak Romowie 
konkurencyjny N 17.11.2023 27.12.2023 2 000 000,00 € 9 371 000 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna

Partnerstwa

Służby publiczne

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

WK-P

08.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego
konkurencyjny N 21.06.2023 31.07.2023 700 000,00 € 3 279 850 PLN IZ FEdKP

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Administracja publiczna
WK-P

08.22 Ekonomia społeczna konkurencyjny N 28.04.2023 07.06.2023 8 000 000,00 € 37 484 000 PLN IZ FEdKP Organizacje społeczne i związki wyznaniowe WK-P Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): akredytowane OWES

Cel szczegółowy 4i Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym imigrantów 

08.23 
Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw 

trzecich, w tym imigrantów
niekonkurencyjny N 21.07.2023 31.07.2023 2 000 000,00 € 9 371 000 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna

Partnerstwa

Służby publiczne

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy):  Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Tytuł projektu: Integracja cudzoziemców na kujawsko-

pomorskim rynku pracy

08.23 
Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw 

trzecich, w tym imigrantów
konkurencyjny N 30.06.2023 09.08.2023 5 000 000,00 € 23 427 500 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna

Partnerstwa

Służby publiczne

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

WK-P

08.24 
Usługi społeczne i zdrowotne: tworzenie CUS z realizacją usług 

społecznych  
konkurencyjny N 05.06.2023 17.07.2023 8 000 000,00 € 37 484 000 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna

WK-P
Projekty realizowane przez samorządy, na terenie których 

usługi są realizowane

08.24 Usługi społeczne i zdrowotne konkurencyjny N 09.10.2023 20.11.2023 15 000 000,00 € 70 282 500 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna

Służby publiczne

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Instytucje ochrony zdrowia 

Przedsiębiorstwa

WK-P
Projekty realizowane przez samorząd lub w partnerstwie z 

samorządem, na terenie którego usługi są realizowane

08.24 
Usługi społeczne i zdrowotne: Poprawa dostępu do nowoczesnych 

form świadczenia usług opiekuńczych, np. teleopieki
niekonkurencyjny N 01.08.2023 11.08.2023 3 276 432,00 € 15 351 722 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna
WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy):  Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Toruniu

Tytuł projektu: Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I

08.24 

Usługi społeczne i zdrowotne: podnoszenie kwalifikacji i 

kompetencji kadr na potrzeby realizacji usług opieki 

długoterminowej w społeczności lokalnej

niekonkurencyjny N 19.06.2023 29.06.2023 4 680 616,00 € 21 931 026 PLN IZ FEdKP Administracja publiczna WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy):  Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Toruniu

Tytuł projektu: Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap 

I

Cel szczegółowy 4g wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie 

mobilności zawodowej

Cel szczegółowy 4k zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; 

poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej
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08.24 
Usługi społeczne i zdrowotne: opracowanie Profilaktycznych 

Programów Zdrowotnych (PPZ)
niekonkurencyjny N 10.07.2023 20.07.2023 76 000,00 € 356 098 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna
WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy):   Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych i 

Zdrowia

Tytuł projektu: Przygotowanie profilaktycznych programów 

zdrowotnych

08.25 

Usługi wsparcia rodziny i pieczy zstępczej: Usługi społeczne 

świadczone w społeczności lokalnej dla rodzin, wsparcie pieczy 

zastępczej

niekonkurencyjny N 04.09.2023 14.09.2023 5 884 204,00 € 27 570 438 PLN IZ FEdKP Administracja publiczna WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy):  Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Toruniu

Tytuł projektu: Rodzina w centrum Etap I

08.25 
Usługi wsparcia rodziny i pieczy zstępczej: Działania na rzecz dzieci 

i młodzieży wymagających wsparcia (kuratela)
niekonkurencyjny N 04.09.2023 14.09.2023 1 872 059,00 € 8 771 532 PLN IZ FEdKP Administracja publiczna WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy):  Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Toruniu

Tytuł projektu: Trampolina 4 Etap I

08.25 
Usługi wsparcia rodziny i pieczy zstępczej: Działania na rzecz dzieci 

i młodzieży wymagających wsparcia (osoby w placówkach)
niekonkurencyjny N 30.06.2023 10.07.2023 1 604 788,00 € 7 519 234 PLN IZ FEdKP

Administracja publiczna
WK-P

Typ Wnioskodawcy (szczegółowy): Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Toruniu

Tytuł projektu: Wykluczenie - nie ma MOWy 2! Etap 1

1 Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej
2 Kwoty prezentowane w harmonogramie są kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,6855 zł. 

Wartości alokacji na konkurs, zamieszczane w ogłoszeniach, podlegają każdorazowo przeliczaniu zgodnie z wykorzystaniem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłaszany jest dany nabór.

W harmonogramie naborów nie przewiduje się urealniania kwot zgodnie z ogłoszeniem.
3  Katalog wnioskodawców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie może zostać doprecyzowany w kryteriach wyboru projektów po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący FEdKP 2021-2027.

Kurs euro do zł zastosowany do przeliczenia orientacyjnego budżetu konkursów: 4,6855 (kurs z 29.12.2022r.)
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Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów dla programu FEdKP 2021-2027 na rok 2024

Nr działania zgodny 

z projektem eSzOP

Priorytet/Cel szczegółowy/Typ działań zgodny z 

projektem eSzOP

Planowany sposób 

wyboru projektów

I kwartał

nabory w ramach PT

I kwartał

nabory poza PT

II kwartał

nabory w ramach PT

II kwartał

nabory poza PT

III kwartał

nabory w ramach PT

III kwartał

nabory poza PT

IV kwartał

nabory w ramach PT

IV kwartał

nabory poza PT
Inne dodatkowe informacje

1 2 3 4 6 5 7 8 9 10 11 12

PRIORYTET 2

Cel szczegółowy 2i Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej

02.02 
Wzrost efektywności energetycznej budynków komunalnych w 

ramach BydOF-IP
konkurencyjny 2 642 036,00 €

02.03
Wzrost efektywności energetycznej budynków komunalnych w 

ramach PT (ZITy regionalne/OPPTT)
konkurencyjny 3 558 696,00 €

02.03
Wymiana i modernizacja źródeł ciepła oraz ciepłowni i sieci 

ciepłowniczych w ramach PT (ZITy regionalne/OPPTT)
konkurencyjny 9 381 582,00 €

02.04 Ciepłownie i sieci ciepłownicze konkurencyjny 26 978 195,00 €
Nabór na systemy ciepłownicze pow. 5 MW w miastach tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze.

02.04 Wzrost efektywności energetycznej budynków zabytkowych konkurencyjny 4 000 000,00 € Konkurs dedykowany budynkom publicznym.

Cel szczegółowy 2iv Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe

02.06 Adaptacja do zmian klimatu w miastach (ZIT BydOF) konkurencyjny 2 161 547,00 €

02.07 Adaptacja do zmian klimatu w miastach (OPPT+pozostałe ZITY) konkurencyjny 15 345 605,00 €

02.09 Wspieranie małej retencji wodnej konkurencyjny 20 000 000,00 € Projekty powyżej 200 tys. euro (nie dotyczy PGW Wody Polskie).

Cel szczegółowy 2v Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej

02.12 Sieci kanalizacyjne i wodociągowe, oczyszczalnie ścieków konkurencyjny 20 000 000,00 € Aglomeracje 2-10 tys. RLM.

Cel szczegółowy 2vi Wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

02.13 Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami konkurencyjny 6 000 000,00 €

Cel szczegółowy 2vii Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności, zielonej infrastruktury w szczególności w środowisku miejskim oraz redukcja emisji i zanieczyszczeń

02.15 Działania z zakresu ochrony siedlisk i gatunków konkurencyjny 2 800 000,00 €

PRIORYTET 3

Cel szczegółowy 2 viii Promowanie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

03.01
Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu 

miejskiego (BydOF-IP )
konkurencyjny 11 190 047,00 € Rozwój transportu wraz z taborem.

03.01 Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (BydOF-IP ) konkurencyjny 7 913 557,00 €

03.02
Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (ZITy 

regionalne/OPPTT)
konkurencyjny 27 703 191,00 €

03.02
Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu 

miejskiego (ZITy regionalne/OPPTT)
konkurencyjny 13 774 952,00 € Rozwój transportu wraz z taborem.

PRIORYTET 4

Cel szczegółowy 3ii Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i mobilności transgranicznej

04.02 Rozwój transportu pozamiejskiego konkurencyjny 8 000 000,00 €

04.03 Budowa obwodnic na drogach wojewódzkich niekonkurencyjny 7 336 165,00 € 5 434 196,00 €

04.03 Inwestycje w miejscach/skrzyżowaniach niebezpiecznych niekonkurencyjny 655 286,00 €

PRIORYTET 5
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Cel szczegółowy 5i  Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich

05.01 Wsparcie instytucji kultury BydOF-IP konkurencyjny 7 436 046,00 €

05.02 Wsparcie instytucji kultury ZITy regionalne/OPPT konkurencyjny 13 777 860,00 €

05.03 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP konkurencyjny 1 669 320,00 €

05.04 Wsparcie rozwoju turystyki ZITy regionalne/OPPT konkurencyjny 7 210 679,00 €

05.05 Wsparcie rozwoju uzdrowisk konkurencyjny 10 000 000,00 €

05.06 Odnowa przestrzeni publicznych BydOF-IP konkurencyjny 3 548 679,00 €

05.07 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne/OPPT konkurencyjny 10 267 099,00 €

05.08 Rewitalizacja miast prezydenckich konkurencyjny 12 211 560,00 €

05.09 Tereny inwestycyjne BydOF-IP konkurencyjny 890 000,00 €

05.10 Tereny inwestycyjne ZITy regionalne/OPPT konkurencyjny 4 110 000,00 €

PRIORYTET 6

Cel szczegółowy 4ii Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online

06.02
Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy 

regionalne/OPPT
konkurencyjny 3 233 619,00 €

06.03
Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym 

edukacyjna baza sportowa BydOF-IP
666 667,00 €

06.05 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BydOF-IP konkurencyjny 2 181 296,00 €

06.06
Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZITy 

regionalne/OPPT
konkurencyjny 2 909 352,00 €

Cel szczegółowy 4iii wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne 

06.08

Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby usług społecznych 

świadczonych w środowisku, w tym m.in. placówki wsparcia 

dziennego (np. dzienne domy pobytu, środowiskowe domy 

samopomocy, kluby samopomocy) oraz wytchnieniowego, 

centra usług społecznych.

konkurencyjny 10 301 090,00 €

06.08

Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby różnych form 

mieszkaniowych w tym m.in. mieszkań wspomaganych lub 

chronionych

konkurencyjny 6 500 000,00 €

06.08

Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Typ projektu:

Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby usług społecznych 

świadczonych w środowisku lub usług aktywnej integracji

niekonkurencyjny 9 000 000,00 €

Cel szczegółowy 4v zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

06.09 Projekty z zakresu opieki psychiatrycznej konkurencyjny 6 607 930,00 €

06.09 Wdrażanie standardów dostępności POZ konkurencyjny 2 000 000,00 €

06.09 Rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej konkurencyjny 1 500 000,00 €

06.09 Rozwój rehabilitacji medycznej konkurencyjny 1 792 832,00 €

06.09
Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej, paliatywnej, 

hospicyjnej
konkurencyjny 1 000 000,00 €

06.10

Rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej/Rozwój 

rehabilitacji medycznej/Deinstytucjonalizacja opieki 

długoterminowej, paliatywnej, hospicyjnej/Rozwój rehabilitacji 

medycznej

ZITy regionalne/OPPT

konkurencyjny 12 002 000,00 €

Cel szczegółowy 4vi Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

06.11
Restauracja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego 
niekonkurencyjny 2 698 238,00 €
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06.12 Wsparcie instytucji kultury niekonkurencyjny 27 629 906,00 €

06.12 Wsparcie instytucji kultury konkurencyjny 6 415 000,00 €

PRIORYTET 7

Cel szczegółowy 4(c) Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

07.01 Przełamywanie stereotypów związanych z płcią konkurencyjny 8 942 464,00 €

Cel szczegółowy 4g Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej

07.03 Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych konkurencyjny 8 942 464,00 €

PRIORYTET 8

Cel szczegółowy 4a poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej

08.01 
Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z właściwych 

przepisów, z wyłączeniem robót publicznych
niekonkurencyjny 11 826 353,00 €

08.02
Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-

edukacyjnej osób młodych
niekonkurencyjny 750 000,00 €

Cel szczegółowy 4d wspieranie  dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie  aktywnego  i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia

08.06

Adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup 

pracowników, projekty typu outplacement, jak również 

wsparcie pracodawców i pracowników we wprowadzaniu 

elastycznych form zatrudnienia

konkurencyjny 3 953 315,00 €

08.08

Wdrożenie programów profilaktycznych dot. chorób 

związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji 

medycznej, uzupełniająco działania zwiększające frekwencję w 

programach profilaktycznych i rehabilitacji medycznej oraz 

podnoszące świadomość na temat profilaktycznej opieki 

zdrowotnej 

konkurencyjny 5 970 278,00 € 4 196 304,00 €

08.09 Wychowanie przedszkolne BydOF-IP konkurencyjny 545 124,00 €

08.10 Wychowanie przedszkolne ZITy regionalne/OPPT konkurencyjny 2 000 000,00 €

08.11 Wychowanie przedszkolne konkurencyjny  1 000 000,00 €

08.14 Kształcenie ogólne konkurencyjny 1 000 000,00 €

08.14 

Kształcenie ogólne        

Typ projektu: 1. wsparcie dla uczniów w zakresie m.in.: 

a. podnoszenia kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), 

społecznych, społeczno-emocjonalnych, podstawowych, 

przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową 

transformacją; b. działań wynikających z wychowawczej lub 

wspierającej funkcji szkoły. 2. wsparcie dla przedstawicieli 

kadry w zakresie m.in. a. podnoszenia kompetencji lub 

nabywania kwalifikacji związanych z zawodem; 

b. podnoszenia kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), 

społeczno-emocjonalnych, przekrojowych lub związanych z 

zieloną lub cyfrową transformacją; 

c. udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych (w tym wsparcie metodyczne) lub 

wychowawczych; wdrażania nowatorskich metod nauczania.  

niekonkurencyjny 2 160 385,46 €

08.14 

Kształcenie ogólne

 Typ projektu: 1. wsparcie dla uczniów w zakresie m.in.: 

doradztwa edukacyjno-zawodowego; 2. wsparcie dla 

przedstawicieli kadry w zakresie m.in.  a. podnoszenia 

kompetencji lub nabywania kwalifikacji związanych z 

zawodem;  realizacji zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-

zawodowego; wdrażania nowatorskich metod nauczania.

niekonkurencyjny 936 123,35 €

Cel szczegółowy 4g wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej

08.19 Kształcenie dorosłych konkurencyjny 2 000 000,00 €

Cel szczegółowy 4f wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
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Cel szczegółowy 4h wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji

08.20 Aktywna integracja konkurencyjny 6 601 389,00 €

08.24
Usługi społeczne i zdrowotne: tworzenie CUS z realizacją usług 

społecznych  
konkurencyjny 5 000 000,00 € projekty realizowane przez samorządy, na terenie których usługi są realizowane

08.24
Usługi społeczne i zdrowotne: Poprawa dostępu do usług 

opieki długoterminowej
konkurencyjny 10 000 000,00 €

08.24
Usługi społeczne i zdrowotne:  

Profilaktyczne Programy Zdrowotne (PPZ)
konkurencyjny 5 004 776,00 € 3 635 948,00 € 641 638,00 €

08.25

Usługi wsparcia rodziny i pieczy zstępczej: Działania 

profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (różne formy pomocy, w 

tym placówki wsparcia dziennego)

konkurencyjny 9 679 104,00 €

kwoty w harmonogramie wyrażone są w euro
PT - polityka terytorialna

Cel szczegółowy 4k zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, 

skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej
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Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów dla programu FEdKP 2021-2027 na rok 2025

Nr działania 
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projektem eSzOP

Priorytet/Cel szczegółowy/Typ działań zgodny z 

projektem eSzOP
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wyboru projektów
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nabory w ramach PT
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Inne dodatkowe informacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRIORYTET 2

Cel szczegółowy 2iv Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe

2.06 Adaptacja do zmian klimatu w miastach  (ZIT BydOF) konkurencyjny 926 376,00 €

2.07 Adaptacja do zmian klimatu w miastach (OPPT+pozostałe ZITY) konkurencyjny 6 576 687,00 €

2.08 Zakup sprzętu dla służb ratowniczych konkurencyjny 12 250 000,00 €

2.09 Wspieranie małej retencji wodnej konkurencyjny 18 039 850,00 € Projekty powyżej 200 tys. euro (nie dotyczy PGW Wody Polskie).

2.09
Zadrzewienia przydrożne przy drogach wojewódzkich i 

lokalnych
konkurencyjny 3 500 000,00 €

Cel szczegółowy 2v Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej

02.10
Oszczędność wody, sieci wodociągowe, stacje uzdatniania 

wody (ZIT BydOF)
konkurencyjny 824 235,00 €

02.11
Oszczędność wody, sieci wodociągowe, stacje uzdatniania 

wody (OPPT+pozostałe ZIT)
konkurencyjny 5 871 805,00 €

02.12 Sieci kanalizacyjne i wodociągowe, oczyszczalnie ścieków konkurencyjny 8 334 975,00 € Aglomeracje 2-10 tys. RLM.

Cel szczegółowy 2vi Wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

02.13
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

(PSZOKi)
konkurencyjny 2 500 000,00 €

PRIORYTET 3

Cel szczegółowy 2 viii Promowanie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

03.01
Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu 

miejskiego (BydOF-IP )
konkurencyjny 5 000 000,00 €

03.01 Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (BydOF-IP ) konkurencyjny 5 275 704,00 €

03.02
Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (ZITy 

regionalne/OPPTT)
konkurencyjny 18 468 794,00 €

PRIORYTET 4

Cel szczegółowy 3ii Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i mobilności transgranicznej

04.02 Rozwój transportu pozamiejskiego 14 148 349,00 €

04.03 Budowa obwodnic na drogach wojewódzkich niekonkurencyjny 37 072 450,00 € 3 018 998,00 €

04.03 Inwestycje w miejscach/skrzyżowaniach niebezpiecznych niekonkurencyjny 3 276 432,00 €

PRIORYTET 5

Cel szczegółowy 5i  Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich

05.02 Wsparcie instytucji kultury ZITy regionalne/OPPT konkurencyjny 9 238 011,00 €
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projektem eSzOP

Planowany sposób 

wyboru projektów

I kwartał

nabory w ramach PT

I kwartał

nabory poza PT

II kwartał

nabory w ramach PT

II kwartał

nabory poza PT

III kwartał

nabory w ramach PT

III kwartał

nabory poza PT

IV kwartał

nabory w ramach PT

IV kwartał

nabory poza PT
Inne dodatkowe informacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRIORYTET 6

Cel szczegółowy 4ii Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online

06.04
Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym 

edukacyjna baza sportowa ZITy regionalne/OPPT
konkurencyjny 4 206 318,00 €

06.07

Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w tym 

PUZ

Typ projektu:

Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego

konkurencyjny 4 181 667,00 €

Cel szczegółowy 4iii wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne 

06.08

Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby usług społecznych 

świadczonych w środowisku, w tym m.in. placówki wsparcia 

dziennego (np. dzienne domy pobytu, środowiskowe domy 

samopomocy, kluby samopomocy) oraz wytchnieniowego, 

centra usług społecznych.

konkurencyjny 10 301 090,00 €

Cel szczegółowy 4v zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

06.09 Wdrażanie standardów dostępności POZ konkurencyjny 2 000 000,00 €

Cel szczegółowy 4vi Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

06.11
Restauracja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego 
niekonkurencyjny 2 698 238,00 €

PRIORYTET 8

Cel szczegółowy 4a poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej

08.01 
Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z właściwych 

przepisów, z wyłączeniem robót publicznych
niekonkurencyjny 11 826 353,00 €

08.03

Wsparcie służące poprawie sytuacji na rynku pracy osób 

zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących 

w ramach umów cywilno-prawnych, ubogich pracujących, osób 

z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności, jak 

również osób odchodzących z rolnictwa

konkurencyjny 1 992 670,00 €

08.04

Wsparcie osób młodych, bez względu na status na rynku pracy, 

mające na celu zwiększenie możliwości ich trwałego 

zatrudnienia

konkurencyjny 15 000 000,00 €

Cel szczegółowy 4d wspieranie  dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie  aktywnego  i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia

08.08

Wspieranie dobrze dostosowanego środowiska pracy poprzez 

działania ukierunkowane na poprawę warunków pracy i 

eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy

konkurencyjny 2 000 000,00 €

Cel szczegółowy 4f wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

08.11 

Wychowanie przedszkolne                                                    

Typ projektu: 1. realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej lub 

specjalistycznej dla dzieci w zakresie poprawy jakości 

świadczenia usług edukacyjnych; 2. wsparcie dla 

przedstawicieli kadry OWP ukierunkowane m.in. na 

podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji ; 3. 

uzupełniająco działania wynikające z wychowawczej lub 

wspierającej funkcji OWP. 

niekonkurencyjny 2 450 771,32 €

08.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP konkurencyjny 2 000 000,00 €

08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne/OPPT konkurencyjny 9 025 530,00 €

08.14 Kształcenie ogólne

08.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP konkurencyjny 2 907 679,00 €
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Nr działania 

zgodny z 

projektem eSzOP

Priorytet/Cel szczegółowy/Typ działań zgodny z 

projektem eSzOP

Planowany sposób 
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nabory w ramach PT
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nabory poza PT
Inne dodatkowe informacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne/OPPT konkurencyjny 10 846 173,50 €

08.17 Kształcenie zawodowe konkurencyjny 2 769 285,00 €

Cel szczegółowy 4h wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji

08.20 Aktywna integracja 5 900 000,00 €

08.22 Ekonomia społeczna konkurencyjny 7 026 689,00 €

Cel szczegółowy 4i Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym imigrantów 

08.23
Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli 

państw trzecich, w tym imigrantów
5 000 000,00 €

08.24 Usługi społeczne i zdrowotne konkurencyjny 29 583 148,00 €
Projekty realizowane przez samorząd lub w partnerstwie z 

samorządem, na terenie którego usługi są realizowane

08.24
Usługi społeczne i zdrowotne:  

Profilaktyczne Programy Zdrowotne (PPZ)
konkurencyjny 641 638,00 €

08.24
Usługi społeczne i zdrowotne:  

(DDOM, CZP)
konkurencyjny 5 000 000,00 €

kwoty w harmonogramie wyrażone są w euro
PT - polityka terytorialna

Cel szczegółowy 4k zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z 

niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej
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Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów dla programu FEdKP 2021-2027 na rok 2026

Nr działania 

zgodny z 

projektem eSzOP

Priorytet/Cel szczegółowy/Typ działań zgodny z 

projektem eSzOP

Planowany sposób 

wyboru projektów

I kwartał

nabory w ramach PT

I kwartał

nabory poza PT

II kwartał

nabory w ramach PT

II kwartał

nabory poza PT

III kwartał

nabory w ramach PT

III kwartał

nabory poza PT

IV kwartał

nabory w ramach PT

IV kwartał

nabory poza PT
Inne dodatkowe informacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRIORYTET 4

Cel szczegółowy 3ii Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i mobilności transgranicznej

04.03 Budowa obwodnic na drogach wojewódzkich niekonkurencyjny 10 063 326,00 € 30 019 933,00 €

04.03 Inwestycje w miejscach/skrzyżowaniach niebezpiecznych niekonkurencyjny 2 340 308,00 €

PRIORYTET 5

Cel szczegółowy 5i  Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich

05.05 Wsparcie rozwoju uzdrowisk konkurencyjny 12 000 000,00 €

05.11 Wsparcie administracyjne gmin w ramach Polityki Terytorialnej konkurencyjny 894 334,50 €

PRIORYTET 6

Cel szczegółowy 4vi Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

06.11
Restauracja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego 
niekonkurencyjny 2 698 238,00 €

PRIORYTET 8

Cel szczegółowy 4a poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej

08.01 
Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z właściwych 

przepisów, z wyłączeniem robót publicznych
niekonkurencyjny 11 826 353,00 €

Cel szczegółowy 4d wspieranie  dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie  aktywnego  i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia

08.06

Adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup 

pracowników, projekty typu outplacement, jak również 

wsparcie pracodawców i pracowników we wprowadzaniu 

elastycznych form zatrudnienia

konkurencyjny 3 353 315,00 €

08.18

Stypendia dla uczniów

typ projektu:

1. wsparcie stypendialne dla uczniów szkół prowadzących 

kształcenie ogólne.

niekonkurencyjny 2 695 681,00 €

08.18

Stypendia dla uczniów

typ projektu:

2. wsparcie stypendialne dla uczniów szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe.

niekonkurencyjny 947 146,00 €

Cel szczegółowy 4g wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej

08.19

Kształcenie dorosłych

typ projektu: 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w tym 

identyfikacja i diagnoza kompetencji, oraz realizacja i 

upowszechnianie usług rozwojowych służących podnoszeniu 

kompetencji lub nabywaniu kwalifikacji (w tym językowych lub 

cyfrowych) z wykorzystaniem systemu popytowego i Bazy 

Usług Rozwojowych, walidacja lub certyfikacja.

do ustalenia 10 005 000,00 €

Cel szczegółowy 4k zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, 

skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej

Cel szczegółowy 4f wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
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nabory w ramach PT
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08.24

Usługi społeczne i zdrowotne: Poprawa dostępu do 

nowoczesnych form świadczenia usług opiekuńczych, np. 

teleopieki

niekonkurencyjny 3 276 432,00 €

08.24

Usługi społeczne i zdrowotne: podnoszenie kwalifikacji i 

kompetencji kadr na potrzeby realizacji usług opieki 

długoterminowej w społeczności lokalnej

niekonkurencyjny 4 680 616,00 €

08.24
Usługi społeczne i zdrowotne: Poprawa dostępu do usług 

opieki długoterminowej
konkurencyjny 7 638 766,00 €

08.25

Usługi wsparcia rodziny i pieczy zstępczej: Usługi społeczne 

świadczone w społeczności lokalnej dla rodzin, wsparcie pieczy 

zastępczej

niekonkurencyjny 5 884 204,00 €

08.25
Usługi wsparcia rodziny i pieczy zstępczej: Działania na rzecz 

dzieci i młodzieży wymagających wsparcia (kuratela)
niekonkurencyjny 1 872 051,00 €

08.25

Usługi wsparcia rodziny i pieczy zstępczej: Działania na rzecz 

dzieci i młodzieży wymagających wsparcia (osoby w 

placówkach)

niekonkurencyjny 1 203 590,00 €

kwoty w harmonogramie wyrażone są w euro
PT - polityka terytorialna
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Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów dla programu FEdKP 2021-2027 na rok 2027

Nr działania 

zgodny z 

projektem 

eSzOP

Priorytet/Cel szczegółowy/Typ działań zgodny z 

projektem eSzOP

Planowany sposób 

wyboru projektów

I kwartał

nabory w ramach PT

I kwartał

nabory poza PT

II kwartał

nabory w ramach PT

II kwartał

nabory poza PT

III kwartał

nabory w ramach PT

III kwartał

nabory poza PT

IV kwartał

nabory w ramach PT

IV kwartał

nabory poza PT
Inne dodatkowe informacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRIORYTET 4

Cel szczegółowy 3ii Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i mobilności transgranicznej

04.03 Inwestycje w miejscach/skrzyżowaniach niebezpiecznych 1 310 573,00 €

PRIORYTET 6

Cel szczegółowy 4vi Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

06.11
Restauracja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego
niekonkurencyjny 2 698 237,00 €

PRIORYTET 8

Cel szczegółowy 4a poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej

08.01 
Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z właściwych 

przepisów, z wyłączeniem robót publicznych
niekonkurencyjny 11 826 353,00 €

kwoty w harmonogramie wyrażone są w euro
PT - polityka terytorialna
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