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I Informacje na temat Priorytetów i Działań 
 

 

 

Priorytet FEKP.01 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ WZROSTU 

INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI REGIONU 

 

Instytucja Zarządzająca 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Fundusz 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Cel Polityki 

CP1 - Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej 

i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej 

Miejsce realizacji 

KUJAWSKO-POMORSKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

233 091 326,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

198 127 627,00 
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Działanie FEKP.01.01 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO I 

INNOWACJI 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

68 796 470,61 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

58 477 000,00 

Zakres interwencji 

009 - Działania badawcze i innowacyjne w mikroprzedsiębiorstwach, w tym 

tworzenie sieci kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace 

rozwojowe, studia wykonalności), 010 - Działania badawcze i innowacyjne w MŚP, 

w tym tworzenie sieci kontaktów, 030 - Procesy badawcze i innowacyjne, transfer 

technologii i współpraca między przedsiębiorstwami koncentrujące się na 

gospodarce o obiegu zamkniętym, 008 - Inwestycje w wartości niematerialne i 

prawne w publicznych organizacjach badawczych i instytucjach szkolnictwa 

wyższego bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi, 011 - 

Działania badawcze i innowacyjne w dużych przedsiębiorstwach, w tym tworzenie 

sieci kontaktów, 002 - Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, 

w małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym prywatnych organizacjach 

badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi, 

003 - Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w dużych 

przedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i 

innowacyjnymi, 004 - Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, 

w publicznych organizacjach badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego 

bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi, 005 - 
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Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w mikroprzedsiębiorstwach 

bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi, 006 - 

Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w MŚP (w tym prywatnych 

organizacjach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i 

innowacyjnymi, 007 - Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w dużych 

przedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i 

innowacyjnymi, 001 - Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, 

w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i 

innowacyjnymi, 029 - Procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i 

współpraca między przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi i uczelniami 

wyższymi, koncentrujące się na gospodarce niskoemisyjnej, odporności i 

przystosowaniu się do zmian klimatu 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Wsparcie tworzenia i rozwoju zaplecza B+R w przedsiębiorstwach lub w 

organizacjach prowadzących badania i upowszechniających wiedzę. 

2. Wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa lub 

ich konsorcja mających na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów 

lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, 

procesów. 

3. Wsparcie zakupu wyników prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa 

w organizacjach prowadzących badania i upowszechniających wiedzę. 

4. Wsparcie ochrony własności intelektualnej. 

5. Wsparcie zakupu zaawansowanych usług doradczych/usług proinnowacyjnych 

(np. na przygotowanie wniosków patentowych, ochrony wzorów przemysłowych, 

związanych z prototypowaniem, testowaniem, transferem technologii itp.). 

6. Wsparcie powstania instytucji koordynującej oraz inicjującej procesy 

innowacyjne, w tym prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w regionie w 

obszarze inteligentnych specjalizacji, ukierunkowanej na współpracę z uczelniami 
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wyższymi, instytucjami otoczenia biznesu  i przedsiębiorstwami wraz z 

uzupełnienie zasobów infrastruktury naukowo-badawczej oraz infrastruktury 

tekstowo-doświadczalnej. 

7. Dopuszcza się realizację projektów grantowych w zakresie typów projektów od 

1 do 5 - wsparcie grupy docelowej, możliwe wyłącznie w ramach pomocy de 

minimis. 

Elementem uzupełniającym w ramach ww.projektów może być wsparcie rozwoju 

kompetencji i umiejętności kadry badawczej pracującej przy realizacji prac B+R. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Projekt wpisuje się w Regionalną Strategię Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 

2021+ lub został zidentyfikowany jako obszar procesu przedsiębiorczego 

odkrywania. W przypadku realizacji projektu grantowego beneficjent musi 

zagwarantować, że wszystkie projekty realizowane przez przedsiębiorstwa na tzw. 

drugim poziomie będą wpisywać się w inteligentne specjalizacje regionu lub zostać 

zidentyfikowane jako obszar procesu przedsiębiorczego odkrywania. 

2. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

4. Beneficjent/odbiorca ostateczny prowadzi działalność gospodarczą na 

terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. 

5. Możliwe jest udzielenie wsparcia na inwestycje produkcyjne, w zakresie działań 

badawczych i innowacyjnych, w przedsiębiorstwach innych niż MŚP pod 

warunkiem, iż obejmują one współpracę z MŚP (za wyjątkiem „small mid caps”, tj. 

małych spółek o średniej kapitalizacji, które mogą realizować tego typu projekty 

bez zachowania ww. warunku). 
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6. Podmioty, w których przedsiębiorcy będą kupować prace B+R, muszą posiadać 

na świadczone usługi akredytację udzieloną na poziomie krajowym lub 

regionalnym lub będą musiały spełnić projakościowe kryteria wyboru projektów. 

7. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, 

rozumiana jako wdrożenie wyników prac B+R we własnej działalności 

gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu 

w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. 

Rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R będzie możliwa jedynie w przypadku, 

gdy w trakcie realizacji prac B+R okaże się, że dalsze prace nie doprowadzą do 

osiągnięcia zakładanych wyników, bądź gdy po zakończeniu prac B+R wdrożenie 

okaże się bezcelowe z ekonomicznego punktu widzenia. 

8. Wsparcie prywatnej infrastruktury badawczej IOB/ ośrodków innowacji/ 

organizacji prowadzących badania i upowszechniającym wiedzę (zgodnie z art. 2 

pkt 83 GBER) możliwe będzie pod następującymi warunkami: jest poparte analizą 

popytu lub identyfikacją potrzeb użytkowników, w tym przedsiębiorstw, 

przemysłu i usług, na zakres prowadzonych badań, przeprowadzona została 

analiza potwierdzająca brak dostępności odpowiedniej infrastruktury badawczej w 

innych ośrodkach badawczych na danym terenie.  

9. Transfer technologii jest rozumiany jako przepływ wiedzy, nowych rozwiązań, a 

także wszelkiego rodzaju współpraca pomiędzy sektorem nauki i 

przedsiębiorstwami (w tym zlecanie prac badawczych, czy wspólna realizacja 

projektów, etc.). 

10. W ramach wsparcia dla przedsiębiorstw akademickich, zostaną zaplanowane 

odpowiednie preferencje. 

11. Dopuszcza się finansowanie działań związanych z fazą wdrożenia wyników prac 

B+R wychodzących ponad zakres badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 

rozwojowych (zgodnie z definicją z GBER), jako elementu kompleksowego projektu 

badawczo-wdrożeniowego, które możliwe będzie tylko w ramach dotacji 

warunkowej. 
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Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

1. Premiowane będą prace badawczo-rozwojowe, których efekty będą 

przyczyniały się do osiągnięcia celów założonych w Europejskim Zielonym Ładzie. 

2. W zagospodarowywaniu terenów otaczających preferowane będzie 

wprowadzanie gatunków rodzimych. 

3. Pożądane będzie wdrażanie rozwiązań z zakresu zielonej i niebieskiej 

infrastruktury. 

4. Preferowanie stosowania rozwiązań energooszczędnych oraz z zakresu GOZ. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis, Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy, Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 

listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na badania przemysłowe, 

eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach 

regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2573), W 

przygotowaniu, Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 

września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
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programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062), Rozporządzenie 

Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie 

udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych 

na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2161, z późn. zm.), Rozporządzenie 

Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 

udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach 

regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2498) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje nauki i edukacji, Służby publiczne, Przedsiębiorstwa, Administracja 

publiczna, Instytucje wspierające biznes, Partnerstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 
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Ośrodki innowacji, Organizacje badawcze, Jednostki Samorządu Terytorialnego, 

Jednostki naukowe, Instytucje otoczenia biznesu, MŚP, Klastry, Administracja 

rządowa, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu 

terytorialnego, Duże przedsiębiorstwa 

Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa akademickie, duże przedsiębiorstwa, MŚP 

Słowa kluczowe 

B+R, badania_i_rozwój 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Małe, Średnie, Small mid caps, Mid caps, Duże, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO006 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie 

transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju 

WLWK-PLRO159 - Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie realizacji prac B+R  

WLWK-PLRO007 - Liczba realizowanych projektów B+R 

WLWK-PLRO004 - Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO005 - Liczba wspartych laboratoriów badawczych 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 
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WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO008 - Nominalna wartość sprzętu na potrzeby badań naukowych i 

innowacji 

WLWK-RCO005 - Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-PLRR006 - Liczba wdrożonych wyników prac B+R 

WLWK-PLRR029 - Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 

WLWK-PLRR028 - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 

WLWK-PLRR025 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje procesowe 

WLWK-RCR003 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje 

produktowe lub procesowe 

WLWK-PLRR024 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje produktowe 

WLWK-RCR005 - MŚP wprowadzające innowacje wewnątrz przedsiębiorstwa 

WLWK-PLRR058 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności:  inne) 



17 

WLWK-PLRR056 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności:  przedsiębiorczość) 

WLWK-PLRR057 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: ekologiczne) 

WLWK-PLRR054 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: techniczne) 

WLWK-RCR098 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: techniczne, zarzadzanie, 

przedsiębiorczość, ekologiczne, inne) 

WLWK-PLRR055 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: zarządzanie) 

WLWK-PLRR002 - Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie 

publiczne - dotacje 

WLWK-PLRR001 - Wartość nakładów na działalność B+R we wspartych 

przedsiębiorstw 

 

Działanie FEKP.01.02 CYFROWY REGION 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.II - Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, 

organizacji badawczych i instytucji publicznych 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 
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19 411 764,72 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

16 500 000,00 

Zakres interwencji 

016 - Rozwiązania TIK, usługi elektroniczne, aplikacje dla administracji, 019 - Usługi 

i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka, internet rzeczy w zakresie 

aktywności fizycznej i nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym) 

Opis działania 

Działanie będzie dedykowane wsparciu przedsięwzięć dotyczących rozwoju 

systemu usług w zakresie:  

1. e-usług publicznych-  

 Moduł A: e-administracja: podniesienie efektywności działań administracji 

samorządowej oraz jakości usług publicznych poprzez uruchomienie lub 

usprawnienie w ramach wcześniej stworzonej Platformy Infostrady Pomorza i 

Kujaw nowych e-usług (np.  e-wizyty, e-formularze, e-doręczenia, e-konsultacje) 

oraz zapewnienie dostępu  do usług poprzez Kujawsko-Pomorską Platformę 

Inwestycyjną. Działanie  ma na celu dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji 

o przestrzeni dla celu dostępu publicznego (front office) oraz dla celu 

prowadzonych postępowań administracyjnych (back office).  

Moduł B: e-geodezja: kontynuacja i rozbudowa rozwiązań w obszarze e-geodezji. 

Działania będą realizowane po uzyskaniu uprzedniej opinii szczebla centralnego z 

zakresu geodezji i będą stanowiły działania uzupełniające do działań 

podejmowanych z poziomu krajowego ( np. wprowadzenie nowych 

funkcjonalności w tym dzięki pozyskaniu lub uzupełnieniu o nowe dane, 

aktualizacja baz danych PZGiK o bardziej precyzyjne dane). 

Moduł C: aplikacja e-bilet: zintegrowana platforma internetowa do obsługi 

transportu publicznego w regionie oraz dedykowanej aplikacji mobilnej. 

Utworzenie kompleksowej, innowacyjnej platformy zarządzania podróżami wraz z 
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aplikacją mobilną, która umożliwi w jednym miejscu zaplanowanie podróży 

różnymi środkami transportu publicznego oraz zakup biletów w systemie jednej 

płatności. Dodatkowo, system będzie pełnił rolę dostarczania informacji dla 

podróżnych korzystających z wielu środków transportu w ramach jednej podróży.  

 

2. e-kultury- 

Realizacja działań z zakresu digitalizacji i udostępniania zasobów kulturowych 

m.in. poprzez rozbudowę platformy, która służy do ich publicznej dystrybucji jak 

również bezpiecznego przechowania zasobów. Obowiązek zapewnienia 

interoperacyjności i komplementarności repozytoriów w zakresie obiektów 

kulturalnych z krajowymi systemami, w tym szczególnie KRONIK@ - Krajowym 

Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury oraz przeprowadzenia digitaliazacji 

zgodnie z Dyrektywą w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania 

informacji sektora publicznego (Dyrektywa (UE) 2019/1024). 

 

3. e-zdrowia- 

Realizacja działań zmierzających w kierunku tworzenia e-usług z uwzględnieniem 

standardów wypracowanych na poziomie krajowym, wdrażania TIK w podmiotach 

leczniczych innych niż na poziomie krajowym, wdrażania systemowych rozwiązań z 

zakresu telemedycyny, telemonitoringu i telerehabilitacji, w tym zakup 

infrastruktury IT. Rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznych Danych 

Medycznych (infrastruktura back-office) i Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki. 

Zakładane działania muszą być komplementarne z wcześniej realizowanymi 

projektami w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 i 2014-2020. Przedsięwzięcia 

mogą zostać objęte wsparciem z programu regionalnego pod warunkiem 

otrzymania pozytywnej opinii ministra właściwego ds. zdrowia w zakresie 

zgodności projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi w obszarze 

zdrowia cyfrowego oraz jego komplementarności i interoperacyjności z 

rozwiązaniami w zakresie e-zdrowia obowiązującymi na dzień złożenia wniosku o 

wydanie opinii. 
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W ramach każdego z typów projektów, możliwość wprowadzenia komponentu 

związanego z wzmocnieniem cyberbezpieczeństwa świadczenia e-usług i 

systemów informatycznych poprzez budowę oraz modernizację istniejących 

systemów o zasięgu regionalnym i lokalnym, a także podnoszenia kompetencji 

cyfrowych pracowników instytucji na potrzeby obsługi wdrożeń w ramach 

projektów. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis, Bez pomocy, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062), Rozporządzenie Ministra Funduszy i 

Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy 
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inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów na lata 

2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2686), W przygotowaniu, Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Służby publiczne, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, 

Partnerstwa, Administracja publiczna, Instytucje ochrony zdrowia 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, Przedsiębiorstwa 

kolejowych przewozów pasażerskich, Jednostki Samorządu Terytorialnego, MŚP, 

Instytucje integracji i pomocy społecznej, Podmioty świadczące usługi publiczne w 

ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, 

Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Partnerstwa instytucji pozarządowych, 
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Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, 

Duże przedsiębiorstwa, Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, Instytucje kultury 

Grupa docelowa 

turyści, mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

kompetencje_cyfrowe, e-administracja, e-urząd, e-zdrowie, 

cyfrowa_administracja, cyberbezpieczeństwo, systemy_biletowe, cyfryzacja, 

cyfrowa_kultura, cyfrowy 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Duże, Małe, Mid caps, Mikro, Small mid caps, Średnie 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-RCO014 - Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie 

usług, produktów i procesów cyfrowych 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO010 - Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora 

publicznego/dane prywatne on-line 

WLWK-PLRO014 - Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa 

WLWK-PLRO008 - Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, 

produktów i procesów cyfrowych 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 
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WLWK-PLRO012 - Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu 

dojrzałości co najmniej 4 - transakcja 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR011 - Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, 

produktów i procesów cyfrowych 

 

Działanie FEKP.01.03 WSPARCIE MŚP 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.III - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz 

tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

34 727 464,73 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

29 518 345,00 

Zakres interwencji 

021 - Rozwój działalności i umiędzynarodowienie MŚP, w tym inwestycje 

produkcyjne, 024 - Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym 

usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania), 027 - Procesy 

innowacji w MŚP (innowacje w zakresie procesów, organizacji, marketingu, i 

współtworzenia, innowacje zorientowane na użytkownika i motywowane 

popytem) 

Opis działania 

Typy projektu: 
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1. Wsparcie internacjonalizacji MŚP: promocja gospodarki regionalnej oraz 

działania na rzecz internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP. 

Finansowaniem zostanie objęte m.in. doradztwo w zakresie opracowania strategii 

internacjonalizacji, udział MŚP w międzynarodowych targach i misjach 

gospodarczych, działania networkingowe,  szkolenia i warsztaty (np. w zakresie e-

eksportu oraz wsparcie dla promocji lub certyfikacji produktu w związku z 

wejściem na nowy rynek zbytu, w zakresie nawiązywania zagranicznych kontaktów 

gospodarczych przedsiębiorstw i współpracy gospodarczej). 

2. Promocja gospodarki regionalnej: promocja gospodarcza marek regionalnych, w 

szczególności związanych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.  Realizacja 

i wsparcie przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym i 

międzynarodowym. Wsparcie wydarzeń gospodarczych dla MŚP np. 

upowszechniających nowe, internetowe fora eksportu produktów, w tym bazujące 

na wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.  

3. 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.  

4. Akredytacja usług IOB. 

5. Wsparcie dla start-up'ów oraz dedykowanych im platform umożliwiających 

wsparcie w postaci inkubacji, doradztwa, networkingu oraz nawiązania współpracy 

z dużymi przedsiębiorstwami. 

Dopuszcza się realizację projektów grantowych w obszarze internacjonalizacji MŚP 

oraz wsparcia usług doradczych dla przedsiębiorstw - wsparcie grupy docelowej, 

możliwe wyłącznie w ramach pomocy de minimis. 

Elementem uzupełniającym w ramach kompleksowych projektów wspierania 

innowacyjnych przedsiębiorstw może być wsparcie rozwoju kompetencji i 

umiejętności, w szczególności w zakresie nowych technologii, umiejętności 

cyfrowych oraz zarządzania innowacjami i nowymi modelami biznesowymi. 
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Zasady realizacji wsparcia: 

1. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

2. Beneficjent/odbiorca ostateczny prowadzi działalność gospodarczą lub będzie ją 

prowadził na moment udzielenia wsparcia w ramach projektu na terytorium 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

3. Preferencje otrzymają projekty wpisujące się w zakres regionalnej strategii 

inteligentnej specjalizacji  (RIS3) 2021+. 

4. Preferencje otrzymają projekty dotyczące zielonej gospodarki. 

5. Preferencje otrzymają projekty związane ze współpracą międzyregionalną i 

ponadnarodową w obszarach inteligentnych specjalizacji (np. Partnerstwa S3 przy 

KE, Interreg, EIT, Horyzont Europa, Innovoucher, TravelGrants, projekty Grupy 

Wyszechradzkiej, TeamNet, bilateralne projekty akceleracyjne), a także 

internacjonalizacja polskich firm np.: Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów 

Kluczowych, Brand, Go to Brand, Poland Prize, Polskie Mosty Technologiczne, 

Granty na Eurogranty. 

6. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 

natomiast całość lub część operacji związanych z promocją gospodarki regionalnej 

i promocją gospodarczą marek regionalnych może być  wdrażana poza terytorium 

państwa członkowskiego, w tym poza terytorium Unii, pod warunkiem że operacja 

przyczynia się do osiągnięcia celów programu. 

 

Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH 

1. W zagospodarowywaniu terenów otaczających preferowane będzie 

wprowadzanie gatunków rodzimych. 
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2. Pożądane będzie wdrażanie rozwiązań z zakresu zielonej i niebieskiej 

infrastruktury. 

3. Preferowanie stosowania rozwiązań energooszczędnych oraz z zakresu GOZ. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy, Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 

października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 

ramach programów regionalnych na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2161, z 

późn. zm.), W przygotowaniu, Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w 

ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062), 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 października 

2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu 

polityki CP1 (iii) w zakresie wzmacniania trwałego wzrostu i konkurencyjności 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz tworzenia miejsc 

pracy w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym 
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poprzez inwestycje produkcyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021–

2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2150) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje wspierające biznes, Partnerstwa, Służby publiczne, Przedsiębiorstwa, 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Instytucje otoczenia biznesu, Duże 

przedsiębiorstwa, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek 

samorządu terytorialnego, MŚP, Klastry 

Grupa docelowa 

instytucje otoczenia biznesu (IOB), przedsiębiorstwa small mid-caps, 

mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa, MŚP 

Słowa kluczowe 
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umiędzynarodowienie, akredytacja_IOB, doradztwo_biznesowe, eksport, targi, 

promocja_regionu 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mid caps, Mikro, Średnie, Small mid caps, Małe 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO164 - Liczba imprez targowo-wystawienniczych, w których beneficjent 

brał udział jako wystawca 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO006 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie 

transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju 

WLWK-PLRO162 - Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji 

działalności 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO016 - Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o 

charakterze krajowym 

WLWK-PLRO017 - Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o 

charakterze międzynarodowym 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO005 - Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem 
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WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO004 - Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe 

PROG-FEKP-0001 - Ilość ocenionych wniosków IOB o uzyskanie akredytacji 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-PLRR029 - Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 

WLWK-PLRR028 - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 

WLWK-PLRR025 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje procesowe 

WLWK-RCR003 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje 

produktowe lub procesowe 

WLWK-PLRR024 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje produktowe 

WLWK-RCR005 - MŚP wprowadzające innowacje wewnątrz przedsiębiorstwa 

WLWK-RCR017 - Nowe przedsiębiorstwa utrzymujące się na rynku 

WLWK-PLRR058 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności:  inne) 

WLWK-PLRR056 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności:  przedsiębiorczość) 
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WLWK-PLRR057 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: ekologiczne) 

WLWK-PLRR054 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: techniczne) 

WLWK-RCR098 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: techniczne, zarzadzanie, 

przedsiębiorczość, ekologiczne, inne) 

WLWK-PLRR055 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: zarządzanie) 

WLWK-PLRR002 - Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie 

publiczne - dotacje 

PROG-FEKP-0004 - Liczba IOB świadczących akredytowane usługi 

PROG-FEKP-0002 - Liczba proinnowacyjnych usług świadczonych przez IOB, które 

uzyskały akredytację na poziomie regionalnym 

PROG-FEKP-0005 - Liczba przedsiębiorstw korzystających z proinnowacyjnych lub 

specjalistycznych usług świadczonych przez IOB 

PROG-FEKP-0003 - Liczba specjalistycznych usług świadczonych przez IOB, które 

uzyskały akredytację na poziomie regionalnym 

 

Działanie FEKP.01.04 WSPARCIE WZROSTU PRODUKTYWNOŚCI MŚP 

POPRZEZ INSTRUMENTY FINANSOWE 
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Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.III - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz 

tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

91 476 770,61 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

77 755 255,00 

Zakres interwencji 

027 - Procesy innowacji w MŚP (innowacje w zakresie procesów, organizacji, 

marketingu, i współtworzenia, innowacje zorientowane na użytkownika i 

motywowane popytem), 021 - Rozwój działalności i umiędzynarodowienie MŚP, w 

tym inwestycje produkcyjne, 013 - Cyfryzacja MŚP (w tym handel elektroniczny, e-

biznes i sieciowe procesy biznesowe, ośrodki innowacji cyfrowych, żywe 

laboratoria, przedsiębiorcy internetowi i przedsiębiorstwa ICT typu start-up, usługi 

B2B) 

Opis działania 

Instrument Finansowy zakłada wdrażanie Pożyczek i Dotacji do instrumentu 

finansowego: 

 

Typy projektów - 

- inwestycje wzmacniające produktywność MŚP; 

- wdrożenie w przedsiębiorstwach innowacji (produktowej, procesowej, 

marketingowej lub organizacyjnej) lub wyników prac B+R (bez poprzedzającego 

etapu prac B+R lub stanowiące kontynuację wcześniej przeprowadzonych prac 

B+R); 
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- transformacja w kierunku nowoczesnych modeli biznesowych w 

przedsiębiorstwach, np. poszerzenie rynków zbytu lub palety oferowanych 

produktów i usług poprzez m.in. zakup sprzętu, technologii oraz niezbędnych 

komponentów; 

- transformacja cyfrowa przedsiębiorstw np.  rozwój produktów i usług przy 

wykorzystaniu TIK /systemów ERP/ aplikacji webowych czy systemów 

sprzedażowych umożliwiających handel elektroniczny.  

- inwestycje niezbędne do uruchomienia / zwiększenia skali eksportu (wzrost 

zdolności do realizacji działalności eksportowej);  

-inwestycji prowadzących do pojawienia się nowych rozwiązań (produktów, 

procesów – rozwiązania innowacyjne, co najmniej na poziomie regionalnym), jak 

również niezwiązanych z działalnością innowacyjną, 

Elementem uzupełniającym w ramach kompleksowych projektów wspierania 

innowacyjnych przedsiębiorstw i ośrodków innowacji może być wsparcie rozwoju 

kompetencji i umiejętności, w szczególności w zakresie nowych technologii, 

umiejętności cyfrowych oraz zarządzania innowacjami i nowymi modelami 

biznesowymi.  

Dodatkowo przewidziano także wsparcie doradcze (doradztwo techniczne i usługi 

szkoleniowe) związane z realizowanym przedsięwzięciem w formie wsparcia 

bezzwrotnego. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

W ramach współfinansowanego projektu przewidziano możliwość preferencji dla 

Ostatecznych Obiorców w postaci obniżonego oprocentowania lub zastosowania   

łączenia instrumentu finansowego z dotacją, zgodnie z wynikami oceny ex ante dla 

zastosowania instrumentów finansowych w ramach FEdKP na lata 2021-2027.  
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Rodzaje preferowanych przedsięwzięć:  

- wdrożenia wyników działalności B+R lub innych rozwiązań innowacyjnych 

będących wynikiem własnej działalności lub zakupionych od podmiotu trzeciego, 

skutkującego innowacją produktową lub procesową (co najmniej na poziomie 

regionalnym); 

- inwestycje prowadzące do cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji procesów w 

przedsiębiorstwie, w tym zapewniające wdrożenia nowych lub znacząco 

ulepszonych produktów, rozwiązań technologicznych oraz towarzyszących im 

nowych / znacząco ulepszonych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych w  

przedsiębiorstwie; 

- inwestycje, obejmujące instalację i uruchomienie urządzeń produkcyjnych 

(maszyn, robotów, automatów, linii produkcyjnych) na obszarach negatywnej 

sytuacji społeczno-gospodarczej, identyfikowanych na poziomie regionalnym; 

- inwestycje zlokalizowane na obszarze określonym w Gminnym Programie 

Rewitalizacji; 

- inwestycje wpisujące  się w Regionalną Strategię Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 

2021+; 

- sprzedaż eksportowa; 

-inwestycje realizowane przez start-upy 

 

Przewidziano także możliwość uzyskania wsparcia bezzwrotnego w formie dotacji 

na usługi doradcze, wsparcie techniczne, szkoleniowe, dotyczące przedmiotu 

inwestycji oraz wykorzystania jej rezultatów. 

 

Komponent obrotowy w ramach pożyczki nie może stanowić więcej niż 50% 

wartości wydatków kwalifikowalnych jednostkowej pożyczki.  
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Wsparcia nie uzyskają elementy projektowe, które zostały fizycznie ukończone lub 

w pełni zrealizowane przed uzyskaniem dofinansowania. 

 

Projekt będzie realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 

 

Beneficjent/odbiorca ostateczny prowadzi działalność gospodarczą na terytorium 

województwa kujawsko-pomorskiego 

 

Kapitał zalążkowy  

Cel instrumentu – finansowanie wczesnych faz rozwojowych start up-ów (mikro, 

małych przedsiębiorstw), w tym spółek „odpryskowych” (spin-off / out),  

zapewniające kapitalizację w celu akceleracji działalności celu inwestycyjnego. 

Instrument przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć, zarówno opartych na 

wypracowaniu i/lub wdrożeniu wyników prac B+R, jak i przedsięwzięć 

innowacyjnych (bez obligatoryjnego komponentu B+R). Instrument dedykowany 

przedsiębiorstwom posiadających siedzibę/oddział w województwie kujawsko-

pomorskim. 

 

W przypadku instrumentu, wybór przedsięwzięć  

podlegających finansowaniu (celu inwestycyjnego)  

powinien opierać na dwóch głównych kryteriach: 

(i) ocenie potencjału rozwojowego spółki oraz 

(ii) realności dezinwestycji w okresie wynikającym ze Strategii Inwestycyjnej. 

Zasadniczym zadaniem instrumentu kapitałowego będzie,  

dzięki przeprowadzeniu „wejścia” i dostarczeniu kapitału,  
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budowanie / maksymalizacja „wartości” biznesowej  

sfinansowanego przedsięwzięcia. Wartość ta decydować  

będzie o efektywności inwestycji i zwiększeniu produktywności przedsiębiorstwa. 

W ramach instrumentu możliwe będzie również zaopatrywanie w kapitał kolejne 

„wejście” kapitałowe do  

pierwotnego celu inwestycji, uzasadnione dobrze  

rokującymi perspektywami rozwojowymi. 

 

Wejścia kapitałowe będą koncentrować się na skalowalnych i innowacyjnych 

projektach, z mniejszym znaczeniem komponentu badawczo-rozwojowego. 

Instrument ten będzie mógł m.in. stanowić dopełnienie wsparcia na etapach 

poprzedzających inwestycję, tj. inkubacji / akceleracji start-upów (np. 

przedsiębiorstw akademickich) – w ten sposób wsparcie będzie bardziej 

kompleksowe, co stworzy szansę na ustanowienie dobrze sprofilowanego i 

elastycznego regionalnego instrumentu kapitałowego. Instrument finansujący 

przedsięwzięcia realizowane w dziedzinach inteligentnych specjalizacji 

regionalnych oraz służący przedsiębiorczemu odkrywaniu nowych dziedzin 

specjalizacji. Instrument kapitałowy będzie co do zasady stanowił element procesu 

przedsiębiorczego odkrywania, preferowane wsparcie w przedsiębiorstwa 

akademickie. 

 

Parametryzacja produktu będzie określona w Strategii Inwestycyjnej, będzie zgoda 

z oceną ex-ante dla instrumentów finansowych 2021-2027 

 

Pomoc publiczna wystąpi na poziomie ostatecznego odbiorcy i będzie udzielana na 

podstawie następujących aktów prawnych: 
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Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu,  

 

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis w sektorze rolnym wraz ze zmieniającym go Rozporządzeniem Komisji 

(UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. 

 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062) 

 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 

2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 

programów regionalnych na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2161 i 2657, z 

późn. zm.) 

 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 października 

2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu 

polityki CP1 (iii) w zakresie wzmacniania trwałego wzrostu i konkurencyjności 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz tworzenia miejsc 

pracy w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym 

poprzez inwestycje produkcyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021–

2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2150) 

 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność 
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energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 

2022 r. poz. 2607) 

 

Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

1. W zagospodarowywaniu terenów otaczających preferowane będzie 

wzmacnianie terenów zieleni, zwłaszcza przy wykorzystaniu rodzimych gatunków 

roślin. 

2. Pożądane będzie stosowanie rozwiązań adaptacyjnych wykorzystujących 

zielono-niebieską infrastrukturę. 

3. Preferowanie stosowania rozwiązań energooszczędnych oraz z zakresu GOZ. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 
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Wsparcie poprzez instrumenty finansowe: inwestycja kapitałowa lub quasi-

kapitałowa, Wsparcie poprzez instrumenty finansowe: pożyczka, Wsparcie 

poprzez instrumenty finansowe: dotacje w ramach operacji instrumentu 

finansowego 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Służby publiczne, Instytucje wspierające biznes 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Instytucje finansowe, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek 

samorządu terytorialnego, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 

realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego 

Grupa docelowa 

MŚP, przedsiębiorstwa small mid-caps 

Słowa kluczowe 

pożyczki_dla_przedsiębiorstw, pożyczka_na_start, pożyczka_na_rozwój, 

instrument_finansowy, innowacja, umiędzynarodowienie, transformacja_cyfrowa, 

TIK, instrument_kapitałowy, prace_rozwojowe 
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Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO006 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie 

transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju 

WLWK-PLRO004 - Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO005 - Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO003 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-PLRR030 - Liczba wprowadzonych innowacji marketingowych 

WLWK-PLRR031 - Liczba wprowadzonych innowacji organizacyjnych 
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WLWK-PLRR029 - Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 

WLWK-PLRR028 - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 

WLWK-PLRR025 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje procesowe 

WLWK-RCR003 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje 

produktowe lub procesowe 

WLWK-PLRR024 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje produktowe 

WLWK-RCR001 - Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach 

WLWK-RCR004 - MŚP wprowadzające innowacje marketingowe lub organizacyjne 

WLWK-PLRR026 - MŚP wprowadzające innowacje marketingowe 

WLWK-PLRR027 - MŚP wprowadzające innowacje organizacyjne 

WLWK-RCR005 - MŚP wprowadzające innowacje wewnątrz przedsiębiorstwa 

WLWK-RCR017 - Nowe przedsiębiorstwa utrzymujące się na rynku 

WLWK-PLRR002 - Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie 

publiczne - dotacje 

WLWK-PLRR003 - Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie 

publiczne – instrumenty finansowe 

 

Działanie FEKP.01.05 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY NA RZECZ ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO BYDOF-IP 

 

Cel szczegółowy 
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EFRR.CP1.III - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz 

tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne 

Instytucja Pośrednicząca 

Miasto Bydgoszcz 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

1 280 228,25 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

1 088 194,00 

Zakres interwencji 

025 - Inkubatory przedsiębiorczości, wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out i przedsiębiorstw typu start-up, 024 - Zaawansowane usługi wsparcia dla 

MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i 

projektowania), 020 - Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki i obiekty 

przemysłowe) 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Wsparcie infrastruktury biznesowej (np.: centra biznesowe, centra 

demonstracyjne, inkubatory przedsiębiorczości, biura typu co-working space, fab 

labs, czy też living labs), w tym powstawania platform współpracy oraz rozwoju 

ośrodków wspierających przedsiębiorczość. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 
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2. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. Projekt jest realizowany na terenie MOF BydOF. 

4. Beneficjent/odbiorca ostateczny prowadzi działalność gospodarczą na 

terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. 

5. Preferencje otrzymają projekty wpisujące się w zakres Regionalnej Strategii 

Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+. 

6. Wsparcie musi być poprzedzone analizą podaży i popytu uzasadniającą 

zapotrzebowanie na infrastrukturę biznesową. 

7. Infrastruktura jest elementem niezbędny w ramach procesu realizacji usług. 

 

Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

1. W zagospodarowywaniu terenów otaczających preferowane będzie 

wprowadzanie gatunków rodzimych. 

2. Pożądane będzie wdrażanie rozwiązań z zakresu zielonej i niebieskiej 

infrastruktury. 

3. Preferowane pod działalność gospodarczą będą obszary nieobejmujące terenów 

cennych przyrodniczo. 

4. Preferowanie stosowania rozwiązań energooszczędnych oraz z zakresu GOZ. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 
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85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy, W przygotowaniu, Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w 

ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062), 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 

2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 

programów regionalnych na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2161, z późn. 

zm.), Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 października 

2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu 

polityki CP1 (iii) w zakresie wzmacniania trwałego wzrostu i konkurencyjności 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz tworzenia miejsc 

pracy w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym 

poprzez inwestycje produkcyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021–

2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2150), Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej 

na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2686) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 



44 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Partnerstwa, Przedsiębiorstwa, Instytucje wspierające biznes, Administracja 

publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki Samorządu Terytorialnego, MŚP, Duże przedsiębiorstwa, Klastry, 

Instytucje otoczenia biznesu 

Grupa docelowa 

MŚP 

Słowa kluczowe 

doradztwo_biznesowe, Zintegrowane_Inwestycje_Terytorialne, infrastruktura 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Small mid caps, Mid caps, Duże, Mikro, Średnie, Małe 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 
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WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO005 - Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem 

WLWK-PLRO015 - Powierzchnia dostępna we wspartych inkubatorach 

przedsiębiorczości 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO004 - Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO015 - Wytworzona zdolność inkubacji przedsiębiorstw 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-RCR001 - Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach 

WLWK-RCR018 - MŚP korzystające z usług inkubatora przedsiębiorczości po jego 

utworzeniu 

WLWK-PLRR002 - Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie 

publiczne - dotacje 
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Działanie FEKP.01.06 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY NA RZECZ ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO ZITY REGIONALNE 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.III - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz 

tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

5 059 772,94 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

4 300 807,00 

Zakres interwencji 

025 - Inkubatory przedsiębiorczości, wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out i przedsiębiorstw typu start-up, 024 - Zaawansowane usługi wsparcia dla 

MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i 

projektowania), 020 - Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki i obiekty 

przemysłowe) 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Wsparcie infrastruktury biznesowej (np.: centra biznesowe, centra 

demonstracyjne, inkubatory przedsiębiorczości, biura typu co-working space, fab 

labs, czy też living labs), w tym powstawania platform współpracy oraz rozwoju 

ośrodków wspierających przedsiębiorczość. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 
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1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

2. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

4. Beneficjent/odbiorca ostateczny prowadzi działalność gospodarczą na 

terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. 

5. Preferencje otrzymają projekty wpisujące się w zakres Regionalnej Strategii 

Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+. 

6. Wsparcie musi być poprzedzone analizą podaży i popytu uzasadniającą 

zapotrzebowanie na infrastrukturę biznesową. 

7. Infrastruktura jest elementem niezbędny w ramach procesu realizacji usług. 

 

Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

1. W zagospodarowywaniu terenów otaczających preferowane będzie 

wprowadzanie gatunków rodzimych. 

2. W odniesieniu do zakładów i budynków powstających na wspieranym terenie 

inwestycyjnym pożądane będzie wdrażanie rozwiązań z zakresu zielonej i 

niebieskiej infrastruktury. 

3. Preferowane pod działalność gospodarczą będą obszary nieobejmujące terenów 

cennych przyrodniczo. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis, Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 października 

2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu 

polityki CP1 (iii) w zakresie wzmacniania trwałego wzrostu i konkurencyjności 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz tworzenia miejsc 

pracy w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym 

poprzez inwestycje produkcyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021–

2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2150), Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej 

pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027 (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 2161, z późn. zm.), W przygotowaniu, Rozporządzenie Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 2062), Bez pomocy, Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej 

na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2686) 

Uproszczone metody rozliczania 
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do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Partnerstwa, Instytucje wspierające biznes, Administracja publiczna, 

Przedsiębiorstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Instytucje otoczenia biznesu, Klastry, MŚP, Jednostki Samorządu Terytorialnego, 

Duże przedsiębiorstwa 

Grupa docelowa 

MŚP 

Słowa kluczowe 

infrastruktura, doradztwo_biznesowe, Zintegrowane_Inwestycje_Terytorialne 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Małe, Średnie, Mikro, Small mid caps, Mid caps, Duże 

Kryteria wyboru projektów 
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https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO004 - Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO005 - Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem 

WLWK-PLRO015 - Powierzchnia dostępna we wspartych inkubatorach 

przedsiębiorczości 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO004 - Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO015 - Wytworzona zdolność inkubacji przedsiębiorstw 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-RCR001 - Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach 
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WLWK-RCR018 - MŚP korzystające z usług inkubatora przedsiębiorczości po jego 

utworzeniu 

WLWK-PLRR002 - Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie 

publiczne - dotacje 

 

Działanie FEKP.01.07 DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU RIS, W TYM 

PROFESJONALIZACJA IOB 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.III - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz 

tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

11 422 855,31 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

9 709 427,00 

Zakres interwencji 

027 - Procesy innowacji w MŚP (innowacje w zakresie procesów, organizacji, 

marketingu, i współtworzenia, innowacje zorientowane na użytkownika i 

motywowane popytem), 028 - Transfer technologii i współpraca między 

przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi i sektorem szkolnictwa wyższego, 

026 - Wsparcie dla klastrów innowacyjnych, w tym między przedsiębiorstwami, 

organizacjami badawczymi i organami publicznymi oraz sieciami biznesowymi, z 

korzyścią głównie dla MŚP, 024 - Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup 

MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania), 023 - 

Rozwój umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji 
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przemysłowej, przedsiębiorczości i zdolności przedsiębiorstw dostosowania się do 

zmian 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Wsparcie procesu przedsiębiorczego odkrywania, identyfikacji inteligentnych 

specjalizacji regionu wraz z działaniami związanymi z monitoringiem 

inteligentnych specjalizacji oraz analizą danych gospodarczych na potrzeby RIS. 

Realizacja działań na rzecz wzmocnienia procesu zarządzania RIS oraz działania 

sieciujące interesariuszy w obszarze RIS3, w tym w szczególności wzmocnienia 

kompetencji kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz personelu instytucji nauki i 

edukacji i centrów transferu technologii, jak również udział interesariuszy w 

działaniach na rzecz internacjonalizacji MŚP w obszarze RIS3 . W ramach procesu 

przedsiębiorczego odkrywania i w ramach budowania kompetencji i umiejętności 

na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji możliwe są prace o charakterze 

analitycznym i edukacyjnym, pozwalające na koncentrację zasobów w branżach i 

technologiach o najwyższym potencjale społecznym i ekonomicznym.  

2. Wsparcie projektów w zakresie profesjonalizacji usług IOB/klastrów 

zalążkowych lub wzrostowych, jak również uzupełniająco wsparcie infrastruktury 

(jeśli będzie to element niezbędny w ramach procesu akredytacji usług). 

3. Wspieranie potencjału klastrów zalążkowych i wzrostowych polegające m.in. na 

wzmocnieniu kompetencji kadry przedsiębiorstw w ramach klastrów, jak również 

uzupełniająco wsparcie infrastruktury klastrów. Możliwe jest wsparcie w zakresie 

potrzebnych umiejętności tj. kompetencji wspólnych dla wszystkich menagerów 

klastrów takich jak zarządzanie innowacjami, specyficzne kompetencje wynikające 

z konkretnych wyzwań członków klastrów, jednakże zawsze bezpośrednio 

związanych z inteligentnymi specjalizacjami (np. w obszarze transformacji 

technologicznej, GOZ). 

 

Zasady realizacji wsparcia: 
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1. Wszystkie podejmowane działania muszą być zgodne z założeniami Regionalnej 

Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+ lub zostać zidentyfikowane jako 

element procesu przedsiębiorczego odkrywania. 

2. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

4. Beneficjent/odbiorca ostateczny prowadzi działalność gospodarczą na 

terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

1. W zagospodarowywaniu terenów otaczających preferowane będzie 

wprowadzanie gatunków rodzimych. 

2. Pożądane będzie wdrażanie rozwiązań z zakresu zielonej i niebieskiej 

infrastruktury. 

3. Preferowanie stosowania rozwiązań energooszczędnych oraz z zakresu GOZ. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
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czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 października 

2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu 

polityki CP1 (iii) w zakresie wzmacniania trwałego wzrostu i konkurencyjności 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz tworzenia miejsc 

pracy w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym 

poprzez inwestycje produkcyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021–

2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2150), Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej 

na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2686), Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej 

pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027 (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 2161, z późn. zm.), W przygotowaniu, Rozporządzenie Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 2062), Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 
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Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje wspierające biznes, Instytucje nauki i edukacji, Administracja publiczna, 

Służby publiczne, Przedsiębiorstwa, Partnerstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Uczelnie, Instytucje otoczenia biznesu, Organizacje badawcze, Jednostki naukowe, 

Jednostki Samorządu Terytorialnego, MŚP, Klastry, Jednostki organizacyjne 

działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego 

Grupa docelowa 

jednostki naukowe i ich pracownicy, organizacje pozarządowe, klastry, MŚP, 

instytucje otoczenia biznesu (IOB), uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki, organizacje i instytuty badawcze 

Słowa kluczowe 

klastry, RIS 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Małe, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 
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WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO004 - Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe 

WLWK-PLRO209 - Udział podmiotów instytucjonalnych w procesie 

przedsiębiorczego odkrywania 

PROG-FEKP-0006 - Liczba IOB wspartych w zakresie profesjonalizacji usług 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-PLRR058 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności:  inne) 

WLWK-PLRR056 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności:  przedsiębiorczość) 

WLWK-PLRR057 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: ekologiczne) 

WLWK-PLRR054 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: techniczne) 

WLWK-RCR098 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 
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przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: techniczne, zarzadzanie, 

przedsiębiorczość, ekologiczne, inne) 

WLWK-PLRR055 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: zarządzanie) 

WLWK-PLRR002 - Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie 

publiczne - dotacje 

PROG-FEKP-0007 - Pracownicy klastrów lub IOB kończący szkolenia w zakresie 

rozwoju umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji 

przemysłowej i przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: techniczne, 

zarzadzanie, przedsiębiorczość,́ ekologiczne, inne) 

 

Działanie FEKP.01.08 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY NA RZECZ ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO OPPT 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.III - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz 

tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

915 998,83 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

778 599,00 

Zakres interwencji 

025 - Inkubatory przedsiębiorczości, wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out i przedsiębiorstw typu start-up, 024 - Zaawansowane usługi wsparcia dla 
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MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i 

projektowania), 020 - Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki i obiekty 

przemysłowe) 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Wsparcie infrastruktury biznesowej (np.: centra biznesowe, centra 

demonstracyjne, inkubatory przedsiębiorczości, biura typu co-working space, fab 

labs, czy też living labs), w tym powstawania platform współpracy oraz rozwoju 

ośrodków wspierających przedsiębiorczość. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

2. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. Projekt jest realizowany na terenie MOF BydOF. 

4. Beneficjent/odbiorca ostateczny prowadzi działalność gospodarczą na 

terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. 

5. Preferencje otrzymają projekty wpisujące się w zakres Regionalnej Strategii 

Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+. 

6. Wsparcie musi być poprzedzone analizą podaży i popytu uzasadniającą 

zapotrzebowanie na infrastrukturę biznesową. 

7. Infrastruktura jest elementem niezbędny w ramach procesu realizacji usług. 

 

Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 
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1. W zagospodarowywaniu terenów otaczających preferowane będzie 

wprowadzanie gatunków rodzimych. 

2. Pożądane będzie wdrażanie rozwiązań z zakresu zielonej i niebieskiej 

infrastruktury. 

3. Preferowane pod działalność gospodarczą będą obszary nieobejmujące terenów 

cennych przyrodniczo. 

4. Preferowanie stosowania rozwiązań energooszczędnych oraz z zakresu GOZ. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis, Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 

2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 

programów regionalnych na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2161, z późn. 

zm.), Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 października 

2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu 

polityki CP1 (iii) w zakresie wzmacniania trwałego wzrostu i konkurencyjności 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz tworzenia miejsc 
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pracy w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym 

poprzez inwestycje produkcyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021–

2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2150), W przygotowaniu, Rozporządzenie Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 2062), Bez pomocy, Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej 

na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2686) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Inne narzędzia terytorialne 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje wspierające biznes, Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, 

Partnerstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki Samorządu Terytorialnego, MŚP, Duże przedsiębiorstwa, Klastry, 

Instytucje otoczenia biznesu 
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Grupa docelowa 

MŚP 

Słowa kluczowe 

Zintegrowane_Inwestycje_Terytorialne, infrastruktura, doradztwo_biznesowe 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Małe, Mikro, Small mid caps, Duże, Średnie, Mid caps 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO004 - Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO005 - Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem 

WLWK-PLRO015 - Powierzchnia dostępna we wspartych inkubatorach 

przedsiębiorczości 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 
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WLWK-RCO004 - Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO015 - Wytworzona zdolność inkubacji przedsiębiorstw 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-RCR001 - Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach 

WLWK-RCR018 - MŚP korzystające z usług inkubatora przedsiębiorczości po jego 

utworzeniu 

WLWK-PLRR002 - Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie 

publiczne - dotacje 

 

Priorytet FEKP.02 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA CZYSTEJ ENERGII I 

OCHRONY ZASOBÓW ŚRODOWISKA REGIONU 

 

Instytucja Zarządzająca 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Fundusz 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Cel Polityki 

CP2 - Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku 

gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i 

sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, 

gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się 
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do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej 

mobilności miejskiej 

Miejsce realizacji 

KUJAWSKO-POMORSKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

440 331 530,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

374 281 800,00 

 

Działanie FEKP.02.01 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BYDOF I ZITY 

REGIONALNE 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów 

cieplarnianych 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

31 229 852,94 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

26 545 375,00 

Zakres interwencji 

045 - Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie 

efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty 

demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności 

energetycznej 
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Opis działania 

Typy projektów: 

1. Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji 

energetycznej budynków publicznych BydOF-IP. 

2. Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji 

energetycznej budynków publicznych ZITy regionalne. 

3. Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego na energooszczędne. 

 

Zakres wsparcia dla typów projektów 1, 2: 

Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej 

budynków obejmować mogą m.in.: 

a. ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych 

oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją, 

b. przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła 

ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów 

zarządzania budynkiem, 

c. realizacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, 

d. budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie 

budynkach na potrzeby własne, 

e. instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Typ projektu 1, 2: 

a. projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków muszą zapewnić 

zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 30% (z zastrzeżeniem 
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odstępstw dotyczących budynków zabytkowych) w odniesieniu do energii 

pierwotnej, 

b. identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność 

energetyczną w danym budynku dokonywana będzie na podstawie audytu 

energetycznego, dla każdego projektu konieczne jest opracowanie audytu 

energetycznego zawierającego również analizę efektu ekologicznego 

przedsięwzięcia oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 

i PM 2,5, minimalny zakres audytu powinien obejmować działania realizowane w 

ramach projektu, 

c. w przypadku projektów z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej 

wspierane będą także uzasadnione elementy niewynikające z audytów 

energetycznych, jeżeli realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu jak np. 

rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone 

dachy, ściany) lub rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

dodatkowe elementy wykraczające poza koszty wynikające z rekomendacji audytu 

energetycznego nie będą mogły stanowić więcej niż 15% wydatków 

kwalifikowalnych projektu, ponadto dodatkowe elementy niewynikające z audytu 

energetycznego, a dedykowane wyłącznie aspektom estetycznym i społecznym nie 

będą mogły stanowić kosztów kwalifikowalnych, 

d. w odniesieniu do projektów uwzględniających ocieplanie ścian i inne 

uszczelnianie budynków, niezbędne będzie postępowanie zgodnie z wymogami 

dotyczącymi ochrony gatunkowej zwierząt (Patrz: §10 pkt 4 lit. h rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt; art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), 

e. w odniesieniu do źródeł ciepła: 

- nie będzie współfinansowane wprowadzanie pieców węglowych,  

- priorytetowo traktowane będą źródła ciepła wykorzystujące odnawialne 

źródła energii,  



66 

- inwestycje w źródła ciepła muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 

i innych zanieczyszczeń powietrza,  

- inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła na nowe mogą zostać 

wsparte jedynie w przypadku, gdy nie istnieją techniczne i ekonomiczne warunki 

przyłączenia i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, 

f. możliwość otrzymania dotacji w ramach instrumentu finansowego na 

realizację audytu energetycznego,  

g. kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

- w przypadku modernizacji źródeł ciepła wykorzystujących biomasę  należy 

stosować rośliny niebędące gatunkami obcymi (typ projektu 1, 2), 

- instalacje OZE wykorzystujące biomasę nie będą wspierane na obszarach, 

gdzie występują przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza (typ projektu 1, 

2), 

h. preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

- w ramach prac nad zagospodarowywaniem otoczenia 

termomodernizowanych obiektów preferowane będzie wprowadzanie gatunków 

rodzimych (typ projektu 1, 2), 

- preferowane będzie stosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii (typ 

projektu 1, 2). 

 

2. Typ projektu 3: 

a. modernizacja istniejących systemów oświetlenia ulicznego na 

energooszczędne - budowa nowego oświetlenia ulicznego (nowych punktów 

świetlnych) jest możliwa pod warunkiem, że nowe punkty świetlne powstaną w 

miejscach, w których oświetlenie publiczne dotychczas istniało, 
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b. preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

- priorytetowo traktowane będą systemy oświetlenia wykorzystujące 

odnawialne źródła energii. 

3. W przypadku typów projektów wdrażanych poprzez instrumenty polityki 

terytorialnej realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej (typ projektu 1, 2). 

4. W ramach współfinansowanego projektu przewidziano możliwość 

preferencji dla Ostatecznych Obiorców w postaci obniżonego oprocentowania lub 

zastosowania łączenia instrumentu finansowego z dotacją, zgodnie z wynikami 

oceny ex ante dla zastosowania instrumentów finansowych w ramach FEdKP na 

lata 2021-2027.  

Zastosowanie preferencji przewiduje się m.in.: 

a) typ projektu 1, 2: 

- zależnie od osiągniętego wzrostu efektywności energetycznej, 

- w przypadku budynków objętych ochroną konserwatorską, 

- w przypadku wymiany/modernizacji nieefektywnego źródła ciepła lub 

podłączenia do sieci ciepłowniczej, 

b) typ projektu 3: 

- za wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zasilania 

zmodernizowanego/wybudowanego systemu oświetlenia. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 
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85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność 

energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 

2022 r. poz. 2607), Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy 

wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł 

odnawialnych w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 

2022 r. poz. 2693), Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062), 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 

2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 

programów regionalnych na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2161, z późn. 

zm.) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe: pożyczka, Wsparcie poprzez 

instrumenty finansowe: dotacje w ramach operacji instrumentu finansowego 
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Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Administracja publiczna, Służby 

publiczne, Przedsiębiorstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Kościoły i związki wyznaniowe, Duże przedsiębiorstwa, Jednostki Samorządu 

Terytorialnego, MŚP, Organizacje pozarządowe 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

oświetlenie, termomodernizacja, odnawialne_źródła_energii, 

budynki_użyteczności_publicznej, oszczędność_energii, 

modernizacja_energetyczna, inteligentne_systemy_zarządzania_energią, 

audyt_energetyczny, efektywność_energetyczna 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Małe, Mikro, Duże, Średnie 

Kryteria wyboru projektów 
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https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-RCO019 - Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce 

energetycznej 

WLWK-PLRO027 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRO026 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

OZE 

WLWK-RCO022 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: 

energii elektrycznej, energii cieplnej) 

WLWK-PLRO033 - Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z 

OZE 

WLWK-PLRO165 - Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO004 - Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO036 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z 

OZE 

WLWK-PLRO034 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

WLWK-PLRO023 - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 
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WLWK-PLRO037 - Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii 

cieplnej z OZE 

WLWK-PLRO035 - Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

WLWK-PLRO025 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż 

indywidualne) 

WLWK-RCO018 - Lokale mieszkalne o udoskonalonej  udoskonalonej 

charakterystyce energetycznej 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-PLRO022 - Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych poddanych 

termomodernizacji 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO003 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

PROG-FEKP-0008 - Liczba audytów energetycznych objętych wsparciem w ramach 

dotacji 

PROG-FEKP-0011 - Liczba wspartych przedsiębiorstw komunalnych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR014 - Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRR013 - Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRR012 - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 

WLWK-PLRR010 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i cieplnej 
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WLWK-PLRR011 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 

WLWK-RCR026 - Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach 

mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) 

WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych 

WLWK-RCR105 - Szacowana emisja gazów cieplarnianychz kotłów i systemów 

ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na 

zasilanie gazem 

WLWK-RCR031 - Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia 

elektryczna, energia cieplna) 

PROG-FEKP-0009 - Zmniejszenie emisji pyłu PM 10 

PROG-FEKP-0010 - Zmniejszenie emisji pyłu PM 2,5 

 

Działanie FEKP.02.02 CIEPŁOWNIE, SIECI CIEPŁOWNICZE I 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH BYDOF-

IP 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów 

cieplarnianych 

Instytucja Pośrednicząca 

Miasto Bydgoszcz 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

3 108 277,65 

Wysokość alokacji UE (EUR) 
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2 642 036,00 

Zakres interwencji 

042 - Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności 

energetycznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z 

kryteriami efektywności energetycznej, 041 - Renowacja istniejących budynków 

mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i 

działania wspierające 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji 

energetycznej budynków komunalnych, w tym m.in.: 

a. ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych 

oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją, 

b. przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła 

ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów 

zarządzania budynkiem, 

c. realizacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, 

d. budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie 

budynkach na potrzeby własne, 

e. instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków muszą zapewnić 

zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 30% (z zastrzeżeniem 

odstępstw dotyczących budynków zabytkowych) w odniesieniu do energii 

pierwotnej. 
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2. Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność 

energetyczną w danym budynku dokonywana będzie na podstawie audytu 

energetycznego, dla każdego projektu konieczne jest opracowanie audytu 

energetycznego zawierającego również analizę efektu ekologicznego 

przedsięwzięcia oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 

i PM 2,5, minimalny zakres audytu powinien obejmować działania realizowane w 

ramach projektu. 

3. W przypadku projektów z zakresu kompleksowej modernizacji 

energetycznej wspierane będą także uzasadnione elementy niewynikające z 

audytów energetycznych, jeżeli realizują szersze cele Europejskiego Zielonego 

Ładu jak np. rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych 

(zielone dachy, ściany) lub rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

dodatkowe elementy wykraczające poza koszty wynikające z rekomendacji audytu 

energetycznego nie będą mogły stanowić więcej niż 15% wydatków 

kwalifikowalnych projektu, ponadto dodatkowe elementy niewynikające z audytu 

energetycznego, a dedykowane wyłącznie aspektom estetycznym i społecznym nie 

będą mogły stanowić kosztów kwalifikowalnych. 

4. W odniesieniu do projektów uwzględniających ocieplanie ścian i inne 

uszczelnianie budynków, niezbędne będzie postępowanie zgodnie z wymogami 

dotyczącymi ochrony gatunkowej zwierząt (Patrz: §10 pkt 4 lit. h rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt; art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). 

5. W odniesieniu do źródeł ciepła:  

a. nie będzie współfinansowane wprowadzanie pieców węglowych,  

b. priorytetowo traktowane będą źródła ciepła wykorzystujące odnawialne 

źródła energii,  

c. inwestycje w źródła ciepła muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 

i innych zanieczyszczeń powietrza,  
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d. inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła na nowe mogą zostać 

wsparte jedynie w przypadku, gdy nie istnieją techniczne i ekonomiczne warunki 

przyłączenia i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej. 

6. Kryteria  wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

a. w przypadku modernizacji źródeł ciepła wykorzystujących biomasę  należy 

stosować rośliny niebędące gatunkami obcymi, 

b. instalacje OZE wykorzystujące biomasę nie będą wspierane na obszarach, 

gdzie występują przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza. 

7. Preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

a. w ramach prac nad zagospodarowywaniem otoczenia 

termomodernizowanych obiektów preferowane będzie wprowadzanie gatunków 

rodzimych, 

b. preferowanie będzie stosowania instalacji odnawialne źródła energii. 

8. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
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uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność 

energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 

2022 r. poz. 2607), Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

11 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 

ramach programów regionalnych na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2161, z 

późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 

września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062), Rozporządzenie 

Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie 

udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na 

propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów 

na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2693) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 
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Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Służby publiczne, Przedsiębiorstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Duże przedsiębiorstwa, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Podmioty 

świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek 

samorządu terytorialnego, MŚP 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

transformacja_energetyczna, zużycie_energii, audyt_energetyczny, 

modernizacja_energetyczna, oszczędność_energii, budynki_mieszkalne, 

odnawialne_źródła_energii, ciepło, efektywność_energetyczna 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Małe, Średnie, Duże, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO027 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRO026 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

OZE 

WLWK-RCO022 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: 

energii elektrycznej, energii cieplnej) 
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WLWK-PLRO033 - Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z 

OZE 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO036 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z 

OZE 

WLWK-PLRO034 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

WLWK-PLRO023 - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 

WLWK-PLRO037 - Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii 

cieplnej z OZE 

WLWK-PLRO035 - Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

WLWK-PLRO025 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż 

indywidualne) 

WLWK-RCO018 - Lokale mieszkalne o udoskonalonej  udoskonalonej 

charakterystyce energetycznej 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-PLRO022 - Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych poddanych 

termomodernizacji 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR014 - Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE 
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WLWK-PLRR013 - Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRR012 - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 

WLWK-PLRR010 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i cieplnej 

WLWK-PLRR011 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 

WLWK-RCR026 - Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach 

mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) 

WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych 

WLWK-RCR105 - Szacowana emisja gazów cieplarnianychz kotłów i systemów 

ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na 

zasilanie gazem 

WLWK-RCR031 - Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia 

elektryczna, energia cieplna) 

PROG-FEKP-0009 - Zmniejszenie emisji pyłu PM 10 

PROG-FEKP-0010 - Zmniejszenie emisji pyłu PM 2,5 

 

Działanie FEKP.02.03 CIEPŁOWNIE, SIECI CIEPŁOWNICZE I 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ZITY 

REGIONALNE 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów 

cieplarnianych 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

14 008 890,59 
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Wysokość alokacji UE (EUR) 

11 907 557,00 

Zakres interwencji 

055 - Wysokosprawna kogeneracja, efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy z 

niskimi emisjami w cyklu życia, 054 - Wysokosprawna kogeneracja, system 

ciepłowniczy i chłodniczy, 042 - Renowacja istniejących budynków mieszkalnych 

pod kątem efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i działania 

wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej, 041 - Renowacja 

istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej, 

projekty demonstracyjne i działania wspierające 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji 

energetycznej budynków komunalnych, w tym m.in.: 

a) ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych 

oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją, 

b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła 

ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów 

zarządzania budynkiem, 

c) realizacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, 

d) budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie 

budynkach na potrzeby własne, 

e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE. 

2. Wymiana i modernizacja nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach 

wielorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej. 

3. Przebudowa i modernizacja ciepłowni lokalnych. 



81 

4. Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Typ projektu 1: 

a. projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków muszą zapewnić 

zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 30% (z zastrzeżeniem 

odstępstw dotyczących budynków zabytkowych) w odniesieniu do energii 

pierwotnej, 

b. identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność 

energetyczną w danym budynku dokonywana będzie na podstawie audytu 

energetycznego, dla każdego projektu konieczne jest opracowanie audytu 

energetycznego zawierającego również analizę efektu ekologicznego 

przedsięwzięcia oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 

i PM 2,5, minimalny zakres audytu powinien obejmować działania realizowane w 

ramach projektu, 

c. w przypadku projektów z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej 

wspierane będą także uzasadnione elementy niewynikające z audytów 

energetycznych, jeżeli realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu jak np. 

rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone 

dachy, ściany) lub rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

dodatkowe elementy wykraczające poza koszty wynikające z rekomendacji audytu 

energetycznego nie będą mogły stanowić więcej niż 15% wydatków 

kwalifikowalnych projektu, ponadto dodatkowe elementy niewynikające z audytu 

energetycznego, a dedykowane wyłącznie aspektom estetycznym i społecznym nie 

będą mogły stanowić kosztów kwalifikowalnych, 

d. w odniesieniu do projektów uwzględniających ocieplanie ścian i inne 

uszczelnianie budynków, niezbędne będzie postępowanie zgodnie z wymogami 

dotyczącymi ochrony gatunkowej zwierząt (Patrz: §10 pkt 4 lit. h rozporządzenia 
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Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt; art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), 

e. w odniesieniu do źródeł ciepła:  

- nie będzie współfinansowane wprowadzanie pieców węglowych,  

- priorytetowo traktowane będą źródła ciepła wykorzystujące odnawialne 

źródła energii,  

- inwestycje w źródła ciepła muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 

i innych zanieczyszczeń powietrza,  

- inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła na nowe mogą zostać 

wsparte jedynie w przypadku, gdy nie istnieją techniczne i ekonomiczne warunki 

przyłączenia i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, 

f. kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

- w przypadku modernizacji źródeł ciepła wykorzystujących biomasę  należy 

stosować rośliny niebędące gatunkami obcymi, 

- instalacje OZE wykorzystujące biomasę nie będą wspierane na obszarach, 

gdzie występują przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza, 

g. preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

- w ramach prac nad zagospodarowywaniem otoczenia 

termomodernizowanych obiektów preferowane będzie wprowadzanie gatunków 

rodzimych, 

- preferowanie będzie stosowania instalacji odnawialne źródła energii, 

h. realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

2. Typ projektu 2, 3 i 4: 
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a. inwestycje w ciepłownie lokalne polegać będą na przebudowie i 

modernizacji stanowiących źródło zanieczyszczeń powietrza instalacji, w 

szczególności opalanych węglem, w efektywne systemy ciepłownicze, 

b. w przypadku wymiany indywidualnych źródeł ciepła na indywidualne źródła 

ciepła na gaz, inwestycja ta powinna zostać połączona z działaniami z zakresu 

modernizacji energetycznej 

c. w odniesieniu do źródeł ciepła:  

- nie będzie współfinansowane wprowadzanie pieców węglowych,  

- priorytetowo traktowane będą źródła ciepła wykorzystujące odnawialne 

źródła energii,  

- inwestycje w źródła ciepła muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 

i innych zanieczyszczeń powietrza,  

- inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła na nowe mogą zostać 

wsparte jedynie w przypadku, gdy nie istnieją techniczne i ekonomiczne warunki 

przyłączenia i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, 

d. w przypadku wymiany dotychczasowego źródła ciepła na nowe źródło ciepła 

zasilane odnawialnymi źródłami energii, moc instalacji OZE zasilającej dane źródło 

ciepła powinna odpowiadać zapotrzebowaniu tego źródła ciepła, 

e. kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

- produkcja ciepła i energii przy wykorzystaniu gazu prowadzona będzie z 

emisją GHG poniżej progu 250 g CO2eq/kWh,  

- obiekty do produkcji bioenergii będą zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 

- w przypadku wykorzystywania biomasy przy wyborze projektów stawiany 

będzie warunek stosowania roślin energetycznych nie będących gatunkami 

obcymi, 
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- instalacje OZE wykorzystujące biomasę nie będą wspierane na obszarach, 

gdzie występują przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza. 

3. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji 

oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych 

programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2693), Rozporządzenie 

Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–

2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062), Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej 

pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027 (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 2161, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje 
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wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 

2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2607) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa, Służby publiczne, Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Duże przedsiębiorstwa, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji 

obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, MŚP, Jednostki 

Samorządu Terytorialnego 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 
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Słowa kluczowe 

inteligentne_systemy_zarządzania_energią, odnawialne_źródła_energii, 

ogrzewanie_sieciowe, sieci_ciepłownicze, ciepłownie, efektywność_energetyczna, 

zużycie_energii, modernizacja_energetyczna, budynki_mieszkalne, 

budynki_użyteczności_publicznej 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Duże, Średnie, Małe, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO027 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRO026 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

OZE 

WLWK-RCO022 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: 

energii elektrycznej, energii cieplnej) 

WLWK-PLRO033 - Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z 

OZE 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO036 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z 

OZE 

WLWK-PLRO034 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 
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WLWK-PLRO023 - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 

WLWK-PLRO037 - Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii 

cieplnej z OZE 

WLWK-PLRO035 - Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

WLWK-PLRO025 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż 

indywidualne) 

WLWK-RCO018 - Lokale mieszkalne o udoskonalonej  udoskonalonej 

charakterystyce energetycznej 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-PLRO022 - Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych poddanych 

termomodernizacji 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR014 - Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRR013 - Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRR012 - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 

WLWK-PLRR010 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i cieplnej 

WLWK-PLRR011 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 

WLWK-RCR026 - Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach 

mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) 

WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych 
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WLWK-RCR105 - Szacowana emisja gazów cieplarnianychz kotłów i systemów 

ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na 

zasilanie gazem 

WLWK-RCR031 - Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia 

elektryczna, energia cieplna) 

PROG-FEKP-0009 - Zmniejszenie emisji pyłu PM 10 

PROG-FEKP-0010 - Zmniejszenie emisji pyłu PM 2,5 

 

Działanie FEKP.02.04 CIEPŁOWNIE, SIECI CIEPŁOWNICZE I 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów 

cieplarnianych 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

46 739 052,94 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

39 728 195,00 

Zakres interwencji 

055 - Wysokosprawna kogeneracja, efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy z 

niskimi emisjami w cyklu życia, 054 - Wysokosprawna kogeneracja, system 

ciepłowniczy i chłodniczy, 046 - Wsparcie dla podmiotów, które świadczą usługi 

wspierające gospodarkę niskoemisyjną i odporność na zmiany klimatu, w tym 

działania w zakresie zwiększania świadomości, 044 - Renowacja zwiększająca 

efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w 
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odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania 

wspierające 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Rozwój efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych powyżej 5 

MW mocy zamówionej wraz z magazynami ciepła. 

2. Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji 

energetycznej budynków zabytkowych. 

3. Doradztwo energetyczne/klimatyczne oraz promocja alternatywnych źródeł 

energii. 

4. Pozostałe działania wspierające realizację uchwały antysmogowej oraz 

programów ochrony powietrza (m. in. działania edukacyjne i szkoleniowe, 

wzmocnienie służb w zakresie osiągnięcia celów i przestrzegania zapisów ww. 

dokumentów). 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Typ projektu 1: 

a. projekty dotyczące budowy/modernizacji systemów ciepłowniczych (sieci) 

wraz z magazynami ciepła - inwestycje o mocy zamówionej powyżej 5 MW w 

miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, pod warunkiem 

zapewnienia mechanizmów zapobiegających podwójnemu finansowaniu 

względem analogicznej interwencji w programie Fundusze Europejskie na 

Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, 

b. wspierana będzie modernizacja już istniejącej sieci ciepłowniczych w 

kierunku poprawy efektywności energetycznej oraz realizacja projektów 

związanych z rozwojem systemów ciepłowniczych poprzez podłączenie budynków 
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w celu zmiany dotychczasowego nieefektywnego i zanieczyszczającego powietrze 

źródła ogrzewania, 

c. kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

- produkcja ciepła i energii przy wykorzystaniu gazu prowadzona będzie z 

emisją GHG poniżej progu 250 g CO2eq/kWh,  

- obiekty do produkcji bioenergii będą zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 

- w przypadku wykorzystywania biomasy przy wyborze projektów stawiany 

będzie warunek stosowania roślin energetycznych nie będących gatunkami 

obcymi, 

- instalacje OZE wykorzystujące biomasę nie będą wspierane na obszarach, 

gdzie występują przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza. 

2. Typ projektu 2: 

a. projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków muszą zapewnić 

zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 30% (z zastrzeżeniem 

odstępstw dotyczących budynków zabytkowych) w odniesieniu do energii 

pierwotnej, 

b. identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność 

energetyczną w danym budynku dokonywana będzie na podstawie audytu 

energetycznego, dla każdego projektu konieczne jest opracowanie audytu 

energetycznego zawierającego również analizę efektu ekologicznego 

przedsięwzięcia oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 

i PM 2,5, minimalny zakres audytu powinien obejmować działania realizowane w 

ramach projektu, 

c. w przypadku projektów z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej 

wspierane będą także uzasadnione elementy niewynikające z audytów 

energetycznych, jeżeli realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu jak np. 



91 

rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone 

dachy, ściany) lub rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

dodatkowe elementy wykraczające poza koszty wynikające z rekomendacji audytu 

energetycznego nie będą mogły stanowić więcej niż 15% wydatków 

kwalifikowalnych projektu, ponadto dodatkowe elementy niewynikające z audytu 

energetycznego, a dedykowane wyłącznie aspektom estetycznym i społecznym nie 

będą mogły stanowić kosztów kwalifikowalnych, 

d. w odniesieniu do projektów uwzględniających ocieplanie ścian i inne 

uszczelnianie budynków, niezbędne będzie postępowanie zgodnie z wymogami 

dotyczącymi ochrony gatunkowej zwierząt (Patrz: §10 pkt 4 lit. h rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt; art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), 

e. w odniesieniu do źródeł ciepła:  

- nie będzie współfinansowane wprowadzanie pieców węglowych,  

- priorytetowo traktowane będą źródła ciepła wykorzystujące odnawialne 

źródła energii,  

- inwestycje w źródła ciepła muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 

i innych zanieczyszczeń powietrza,  

- inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła na nowe mogą zostać 

wsparte jedynie w przypadku, gdy nie istnieją techniczne i ekonomiczne warunki 

przyłączenia i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, 

f. kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

- w przypadku modernizacji źródeł ciepła wykorzystujących biomasę  należy 

stosować rośliny niebędące gatunkami obcymi, 

- instalacje OZE wykorzystujące biomasę nie będą wspierane na obszarach, 

gdzie występują przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza, 

g. preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 
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- w ramach prac nad zagospodarowywaniem otoczenia 

termomodernizowanych obiektów preferowane będzie wprowadzanie gatunków 

rodzimych, 

- preferowane będzie stosowanie instalacji odnawialne źródła energii. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 

2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 

programów regionalnych na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2161, z późn. 

zm.), Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 

2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062), Rozporządzenie 

Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie 

udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na 

propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów 

na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2693), Rozporządzenie Ministra Funduszy 

i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na 
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inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych 

programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2607) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Służby publiczne, Przedsiębiorstwa, Organizacje 

społeczne i związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Kościoły i związki wyznaniowe, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Instytucje 

sportu, Duże przedsiębiorstwa, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 

realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki 

organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Instytucje 

kultury, MŚP 



94 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

efektywność_energetyczna, termomodernizacja, zabytki, 

budynki_użyteczności_publicznej, modernizacja_energetyczna, zużycie_energii, 

sieci_ciepłownicze, ogrzewanie_sieciowe, odnawialne_źródła_energii, ciepłownie 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mikro, Małe, Średnie, Duże 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-RCO019 - Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce 

energetycznej 

WLWK-PLRO020 - Długość wybudowanych sieci ciepłowniczych 

WLWK-PLRO021 - Długość zmodernizowanych sieci ciepłowniczych 

WLWK-PLRO027 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRO026 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

OZE 

WLWK-RCO022 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: 

energii elektrycznej, energii cieplnej) 

WLWK-PLRO033 - Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z 

OZE 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 
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WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO036 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z 

OZE 

WLWK-PLRO034 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

WLWK-PLRO023 - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 

WLWK-PLRO037 - Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii 

cieplnej z OZE 

WLWK-PLRO035 - Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

WLWK-PLRO025 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż 

indywidualne) 

WLWK-RCO020 - Wybudowane lub zmodernizowane sieci ciepłownicze i 

chłodnicze 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR014 - Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRR013 - Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRR012 - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 

WLWK-PLRR010 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i cieplnej 

WLWK-PLRR011 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 

WLWK-PLRR009 - Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci 

ciepłowniczej 

WLWK-RCR026 - Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach 

mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) 
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WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych 

WLWK-RCR105 - Szacowana emisja gazów cieplarnianychz kotłów i systemów 

ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na 

zasilanie gazem 

WLWK-RCR031 - Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia 

elektryczna, energia cieplna) 

PROG-FEKP-0009 - Zmniejszenie emisji pyłu PM 10 

PROG-FEKP-0010 - Zmniejszenie emisji pyłu PM 2,5 

 

Działanie FEKP.02.05 ROZWÓJ INSTALACJI OZE 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.II - Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 

2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

35 406 578,82 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

30 095 592,00 

Zakres interwencji 

048 - Energia odnawialna: słoneczna, 049 - Energia odnawialna: biomasa, 052 - 

Inne rodzaje energii odnawialnej (w tym energia geotermalna) 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Rozwój małych instalacji OZE, w tym: 
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a. wsparcie w infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych (przede wszystkim słońca, biogazu oraz wody, biomasy i 

geotermalnej) wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła 

OZE oraz przyłączeniem do sieci, 

b. dla systemów wytwarzania energii cieplnej realizacja samodzielnych 

projektów dotyczących magazynowania energii odnawialnej, 

c. wsparcie na budowę/przebudowę instalacji służących do wytwarzania 

biometanu i zielonego wodoru. 

2. Rozwój mikroinstalacji OZE w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i 

budynkach użyteczności publicznej – wsparcie w infrastrukturę służącą do 

produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (przede wszystkim słońca, 

biogazu oraz wody, biomasy i geotermalnej) wraz z magazynami energii 

działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci. 

3. Instalacje OZE w przedsiębiorstwach na potrzeby własne – wsparcie w 

infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

(przede wszystkim słońca, biogazu oraz wody, biomasy i geotermalnej) wraz z 

magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz 

przyłączeniem do sieci. 

 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Typ projektu 1 – maksymalne moce przewidziane do wsparcia: 

a. w przypadku energii elektrycznej: 

- biomasa: nie więcej niż 5MWe, 

- biogaz: nie więcej niż 0,5 MWe, 

- woda: nie więcej niż 5 Mwe, 
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- promieniowanie słoneczne: nie więcej niż 0,5 Mwe, 

b. w przypadku energii cieplnej: 

- biomasa: nie więcej niż 5 MWth, 

- promieniowanie słoneczne: nie więcej niż 0,5 MWth, 

- geotermia: nie więcej niż 2 MWth, 

- biogaz: nie więcej niż 0,5 MWth, 

c. maksymalna moc dotyczy wszystkich jednostek wytwórczych danego 

rodzaju OZE wchodzących w skład projektu, limity mocy nie dotyczą projektów 

realizowanych przez klastry energii lub spółdzielnie energetyczne, 

d. w ramach typu 1 nie będzie wspierana energia pochodząca z wiatru. 

2. Typ projektu 2 – maksymalne moce przewidziane do wsparcia:  

a. do 50 kW (energia elektryczna),  

b. do 150 kW (energia cieplna),  

c. do 150 kW (mikrokogeneracja i mikrotrigeneracja), 

d. maksymalna moc dotyczy wszystkich jednostek wytwórczych danego 

rodzaju OZE wchodzących w skład projektu, limity mocy nie dotyczą projektów 

realizowanych przez klastry energii lub spółdzielnie energetyczne, 

e. możliwa jest realizacja projektów polegających na pozyskiwaniu energii z 

wiatru o ile projekty te są zgodne ze standardami kształtowania ładu 

przestrzennego w województwie. 

3. Typ projektu 3 – maksymalne moce przewidziane do wsparcia: 

a. w przypadku energii elektrycznej: 

- wiatr: nie więcej niż 5 MWe, 

- biomasa: nie więcej niż 5MWe, 
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- biogaz: nie więcej niż 0,5 MWe, 

- woda: nie więcej niż 5 Mwe, 

- promieniowanie słoneczne: nie więcej niż 0,5 Mwe, 

b. w przypadku energii cieplnej: 

- biomasa: nie więcej niż 5 MWth, 

- promieniowanie słoneczne: nie więcej niż 0,5 MWth, 

- geotermia: nie więcej niż 2 MWth, 

- biogaz: nie więcej niż 0,5 MWth, 

c. maksymalna moc dotyczy wszystkich jednostek wytwórczych danego 

rodzaju OZE wchodzących w skład projektu, limity mocy nie dotyczą projektów 

realizowanych przez klastry energii lub spółdzielnie energetyczne, 

d. możliwa jest realizacja projektów polegających na pozyskiwaniu energii z 

wiatru o ile projekty te są zgodne ze standardami kształtowania ładu 

przestrzennego w województwie. 

4. W celu zapewnienia zgodności z zasadą DNSH oraz z dyrektywą RED II 

wsparcie na produkcję energii z biomasy i biogazu może być udzielone wyłącznie 

na projekty zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w art. 29 

dyrektywy 2018/2001. 

5. Preferowane będą inwestycje przyczyniające się do rozwoju klastrów energii 

i spółdzielni energetycznych w województwie.  

6. Projekty dotyczące wytwarzania energii z OZE oceniane będą głównie 

poprzez pryzmat efektywności kosztowej oraz osiągniętych efektów wpisujących 

się w cel szczegółowy, jednym z czynników branych pod uwagę przy wyborze 

takich inwestycji do wsparcia będzie koncepcja opłacalności, czyli najlepszego 

stosunku wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii 

lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy danej instalacji, poza tym 

o wsparciu takich projektów decydować będzie kryterium efektywności kosztowej 
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w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych 

nakładów finansowych (np. wielkość redukcji CO2). 

7. Wysokość umorzeń pożyczki dla projektów dotyczących instalacji OZE 

produkujących energię elektryczną: 

a. w przypadku projektów dotyczących budynków użyteczności publicznej:  

- do 40%,  

- dodatkowo do 10% przy inwestycji w magazyn energii, 

b. w przypadku projektów dotyczących instalacji OZE do produkcji energii na 

potrzeby własne (z wyłączeniem budynków użyteczności publicznej):  

- do 20%, 

- dodatkowo do 10% przy inwestycji w magazyn energii. 

8. Wysokość umorzeń pożyczki dla projektów dotyczących instalacji OZE 

produkujących energię cieplną w przypadku projektów dotyczących instalacji OZE 

produkujących energię na potrzeby własne (niezależnie od podmiotu) do 49%. 

9. Do 5% umorzenia kwoty pożyczki dla projektów dotyczących klastrów i 

spółdzielni energetycznych. 

10. Umorzenia mogą się sumować, ale ich łączna wartość nie może przekraczać 

49% wartości pożyczki. 

11. Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

a. w przypadku wykorzystywania biomasy przy wyborze projektów stawiany 

będzie warunek stosowania roślin energetycznych niebędących gatunkami 

obcymi, 

b. inwestycje w instalacje OZE wykorzystujące biomasę nie będą wspierane na 

obszarach, gdzie występują przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza, 

c. w przypadku elektrowni wodnych budowa przepławek przy istniejących 

elektrowniach wodnych będzie zgodna z przepisami krajowymi ochrony 
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środowiska, będzie zapewniać możliwość migracji ryb dwuśrodowiskowych oraz  

wymagane będzie zastosowanie odpowiednich środków w celu uniknięcia 

szkodliwego wpływu na jakość wody oraz ochronę siedlisk. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji 

oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych 

programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2693) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe: pożyczka, Wsparcie poprzez 

instrumenty finansowe: dotacje w ramach operacji instrumentu finansowego 
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Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Służby publiczne, Przedsiębiorstwa, Organizacje 

społeczne i związki wyznaniowe, Osoby fizyczne 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Duże przedsiębiorstwa, Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS, MŚP, 

Kościoły i związki wyznaniowe, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 

realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, Instytucje 

kultury, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu 

terytorialnego, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Instytucje sportu 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

OZE, ciepło, odnawialne_źródła_energii, energia_z_OZE, 

transformacja_energetyczna, zużycie_energii, oszczędność_energii, ciepłownie, 

modernizacja_energetyczna 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 
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Mikro, Małe, Średnie, Duże 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO027 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRO026 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

OZE 

WLWK-RCO022 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: 

energii elektrycznej, energii cieplnej) 

WLWK-PLRO033 - Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z 

OZE 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO004 - Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO036 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z 

OZE 

WLWK-PLRO034 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

WLWK-PLRO037 - Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii 

cieplnej z OZE 
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WLWK-PLRO035 - Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO003 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR014 - Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRR013 - Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE 

WLWK-RCR031 - Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia 

elektryczna, energia cieplna) 

 

Działanie FEKP.02.06 ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W MIASTACH 

BYDOF-IP 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.IV - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania 

ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z 

uwzględnieniem podejścia ekosystemowego 

Instytucja Pośrednicząca 

Miasto Bydgoszcz 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

3 632 850,59 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

3 087 923,00 
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Zakres interwencji 

060 - Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie 

ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: inne ryzyka, np. burze i susze 

(w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami 

żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe) 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach i innych obszarach 

zurbanizowanych, ukierunkowane na zapobieganie i ograniczenie skutki 

ekstremalnych zjawisk klimatycznych, m.in. mała retencja wodna,  

gospodarowanie wodami opadowymi, przywracanie zdegradowanym terenom 

zieleni i zbiornikom wodnym ich pierwotnych funkcji, realizacja zbiorników 

wodnych, wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne, zwiększanie 

powierzchni terenów zielonych, nasadzenia drzew i krzewów, tworzenie łąk 

kwietnych, ogrodów deszczowych, zazielenianie elementów infrastruktury 

miejskiej (np. murów, dachów, torowisk), wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych 

drzew w celu przedłużenia ich żywotności. 

 

2. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach. 

 

3. Działania z zakresu edukacji oraz promocji dobrych praktyk w odniesieniu do 

kwestii klimatycznych, ochrony zasobów wodnych oraz szeroko pojmowanego 

bezpieczeństwa ekologicznego, jako element projektu określonego w pkt. 1. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Priorytetowo traktowana będą działania z zakresu zielono-niebieskiej 

infrastruktury. 
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2. Podejmowane działania w pierwszej kolejności powinny mieć charakter 

ekosystemowy, tj. wykorzystujący naturalne mechanizmy ekosystemowe i 

uwzględniający wzajemnie powiązane procesy naturalne i zachowanie środowiska 

naturalnego w możliwie stabilnym stanie. 

 

3. Adaptacja do zmian klimatu - wspierane będą projekty: 

a) w miastach do 20 tys. mieszkańców (w przypadku stolic powiatów - do 15 tys. 

mieszkańców), 

b) w pozostałych miastach, pod warunkiem, że: 

- wsparcie programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 

2021-2027 nie obejmie określonych typów inwestycji lub  

- projekt, zakwalifikował się w naborze wniosków do dofinansowania z programu 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, ale nie 

otrzymał wsparcia finansowego, 

c) na innych niż miasta obszarach zurbanizowanych. 

 

4. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu:  

a) miasta do 20 tys. mieszkańców (w przypadku stolic powiatów - do 15 tys. 

mieszkańców), 

b) w pozostałych miastach, pod warunkiem, że: 

- wsparcie programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 

2021-2027 nie obejmie określonych typów inwestycji lub  

- projekt, zakwalifikował się w naborze wniosków do dofinansowania z programu 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, ale nie 

otrzymał wsparcia finansowego. 
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5. W przypadku miast posiadających MPA, realizowane działania powinny wynikać 

z tych planów. 

 

6. Nie będą wspierane projekty dotyczące wód opadowych, w których głównym 

założeniem jest ich odprowadzenie do kanalizacji ściekowej. Działania tego typu 

muszą uwzględniać spójność miejskich ekosystemów umożliwiających m.in.  

regulowanie lokalnego klimatu i obiegu wody, stwarzać siedliska życia i migracji 

gatunków fauny i flory (ciągłość funkcji ekologicznych) oraz możliwość rekreacji. 

 

7. Projekty, które powodują zastosowanie art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy 

Wodnej nie będą wspierane. 

 

8. Działania powinny być realizowane w sposób zintegrowany i uwzględniać udział 

różnych grup interesariuszy. 

 

9. Realizacja projektów powinna być zgodna z horyzontalną zasadą DNSH. 

 

10. Preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

a) w urządzaniu terenów zieleni preferowane będzie wykorzystywanie rodzimych 

gatunków roślin. 

 

11. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 
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Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Nie dotyczy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 
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Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące cele 

publiczne, Partnerstwa, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki 

wyznaniowe, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Instytucje nauki i 

edukacji 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną, Partnerstwa Publiczno-

Prywatne, Spółki wodne, Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, 

Administracja rządowa, Policja, straż pożarna i służby ratownicze, Kościoły i 

związki wyznaniowe, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Organizacje 

pozarządowe, Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS, Uczelnie 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

zmiany_klimatu, miejski_plan_adaptacji, wyspy_ciepła, wody_opadowe, retencja, 

ochrona_klimatu, klimat, edukacja_klimatyczna, deszczówka, 

adaptacja_do_zmian_klimatu 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Duże, Małe, Średnie, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO057 - Długość wspartej sieci kanalizacji deszczowej 

WLWK-PLRO058 - Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej 

WLWK-PLRO059 - Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej 
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WLWK-PLRO170 - Długość zreanaturyzowanych i zrewitalizowanych odcinków 

koryta cieku 

WLWK-RCO027 - Krajowe oraz regionalne i lokalne strategie na rzecz 

przystosowania się do zmian klimatu 

WLWK-PLRO171 - Liczba jednolitych części wód, w których realizacja projektu 

przyczyniła się do poprawy stanu/potencjału 

WLWK-PLRO178 - Liczba miast wspartych w zakresie adaptacji do zmian klimatu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO167 - Liczba wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych 

urządzeń wodnych (w tym obiektów kompleksowych) 

WLWK-PLRO169 - Liczba zlikwidowanych urządzeń wodnych (w tym obiektów 

kompleksowych) 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-PLRO044 - Pojemność obiektów małej retencji 

WLWK-RCO121 - Powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami 

żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i niekontrolowanych 

pożarów) 

WLWK-PLRO174 - Powierzchnia zrekultywowanych jezior/sztucznych zbiorników 

WLWK-PLRO177 - Wartość inwestycji w nowe/ przebudowane/ wyremontowane 

urządzenia wodne i infrastruktury towarzyszącej 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 
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WLWK-RCO026 - Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu 

przystosowania się do zmian klimatu 

PROG-FEKP-0017 - Liczba drzew poddanych zabiegom pielęgnacyjnym 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR037 - Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed klęskami 

żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi lub niekontrolowanych 

pożarów) 

WLWK-RCR096 - Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed ryzykami 

naturalnymi niezwiązanymi z klimatem oraz ryzykami związanymi z działalnością 

człowieka 

PROG-FEKP-0012 - Objętość retencjonowanej wody 

PROG-FEKP-0016 - Powierzchnia obszarów objętych strategiami na rzecz 

przystosowania się do zmian klimatu 

 

Działanie FEKP.02.07 ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W MIASTACH 

ZITY REGIONALNE 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.IV - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania 

ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z 

uwzględnieniem podejścia ekosystemowego 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

15 227 735,29 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

12 943 575,00 
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Zakres interwencji 

060 - Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie 

ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: inne ryzyka, np. burze i susze 

(w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami 

żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe) 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach i innych obszarach 

zurbanizowanych, ukierunkowane na zapobieganie i ograniczenie skutki 

ekstremalnych zjawisk klimatycznych, m.in. mała retencja wodna,  

gospodarowanie wodami opadowymi, przywracanie zdegradowanym terenom 

zieleni i zbiornikom wodnym ich pierwotnych funkcji, realizacja zbiorników 

wodnych, wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne, zwiększanie 

powierzchni terenów zielonych, nasadzenia drzew i krzewów, tworzenie łąk 

kwietnych, ogrodów deszczowych, zazielenianie elementów infrastruktury 

miejskiej (np. murów, dachów, torowisk), wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych 

drzew w celu przedłużenia ich żywotności. 

 

2. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach. 

 

3. Działania z zakresu edukacji oraz promocji dobrych praktyk w odniesieniu do 

kwestii klimatycznych, ochrony zasobów wodnych oraz szeroko pojmowanego 

bezpieczeństwa ekologicznego, jako element projektu określonego w pkt. 1. 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Priorytetowo traktowana będą działania z zakresu zielono-niebieskiej 

infrastruktury. 
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2. Podejmowane działania w pierwszej kolejności powinny mieć charakter 

ekosystemowy, tj. wykorzystujący naturalne mechanizmy ekosystemowe i 

uwzględniający wzajemnie powiązane procesy naturalne i zachowanie środowiska 

naturalnego w możliwie stabilnym stanie. 

 

3. Adaptacja do zmian klimatu - wspierane będą projekty: 

a) w miastach do 20 tys. mieszkańców (w przypadku stolic powiatów - do 15 tys. 

mieszkańców), 

b) w pozostałych miastach, pod warunkiem, że: 

- wsparcie programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 

2021-2027 nie obejmie określonych typów inwestycji lub  

- projekt, zakwalifikował się w naborze wniosków do dofinansowania z programu 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, ale nie 

otrzymał wsparcia finansowego, 

c) na innych niż miasta obszarach zurbanizowanych. 

 

4. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu: 

a) miasta do 20 tys. mieszkańców (w przypadku stolic powiatów - do 15 tys. 

mieszkańców), 

b) w pozostałych miastach, pod warunkiem, że: 

- wsparcie programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 

2021-2027 nie obejmie określonych typów inwestycji lub  

- projekt, zakwalifikował się w naborze wniosków do dofinansowania z programu 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, ale nie 

otrzymał wsparcia finansowego. 
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5. W przypadku miast posiadających MPA, realizowane działania powinny wynikać 

z tych planów. 

 

6. Nie będą wspierane projekty dotyczące wód opadowych, w których głównym 

założeniem jest ich odprowadzenie do kanalizacji ściekowej. Działania tego typu 

muszą uwzględniać spójność miejskich ekosystemów umożliwiających m.in.  

regulowanie lokalnego klimatu i obiegu wody, stwarzać siedliska życia i migracji 

gatunków fauny i flory (ciągłość funkcji ekologicznych) oraz możliwość rekreacji. 

 

7. Projekty, które powodują zastosowanie art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy 

Wodnej nie będą wspierane. 

 

8. Działania powinny być realizowane w sposób zintegrowany i uwzględniać udział 

różnych grup interesariuszy. 

 

9. Realizacja projektów powinna być zgodna z horyzontalną zasadą DNSH. 

 

10. Preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

a) w urządzaniu terenów zieleni preferowane będzie wykorzystywanie rodzimych 

gatunków roślin. 

 

11. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 
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85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Nie dotyczy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Inne narzędzia terytorialne 

Typ beneficjenta – ogólny 



116 

Instytucje nauki i edukacji, Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, 

Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Partnerstwa, Służby publiczne, 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Spółki wodne, Partnerstwa Publiczno-Prywatne, Instytucje odpowiedzialne za 

gospodarkę wodną, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Kościoły i związki 

wyznaniowe, Administracja rządowa, Policja, straż pożarna i służby ratownicze, 

Uczelnie, Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, Wspólnoty, 

spółdzielnie mieszkaniowe i TBS 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

adaptacja_do_zmian_klimatu, deszczówka, edukacja_klimatyczna, klimat, 

miejski_plan_adaptacji, ochrona_klimatu, retencja, wody_opadowe, 

wyspy_ciepła, zmiany_klimatu 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Nie dotyczy 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO057 - Długość wspartej sieci kanalizacji deszczowej 

WLWK-PLRO058 - Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej 

WLWK-PLRO059 - Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej 

WLWK-PLRO170 - Długość zreanaturyzowanych i zrewitalizowanych odcinków 

koryta cieku 
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WLWK-RCO027 - Krajowe oraz regionalne i lokalne strategie na rzecz 

przystosowania się do zmian klimatu 

WLWK-PLRO171 - Liczba jednolitych części wód, w których realizacja projektu 

przyczyniła się do poprawy stanu/potencjału 

WLWK-PLRO178 - Liczba miast wspartych w zakresie adaptacji do zmian klimatu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO167 - Liczba wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych 

urządzeń wodnych (w tym obiektów kompleksowych) 

WLWK-PLRO169 - Liczba zlikwidowanych urządzeń wodnych (w tym obiektów 

kompleksowych) 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-PLRO044 - Pojemność obiektów małej retencji 

WLWK-RCO121 - Powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami 

żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i niekontrolowanych 

pożarów) 

WLWK-PLRO174 - Powierzchnia zrekultywowanych jezior/sztucznych zbiorników 

WLWK-PLRO177 - Wartość inwestycji w nowe/ przebudowane/ wyremontowane 

urządzenia wodne i infrastruktury towarzyszącej 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO026 - Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu 

przystosowania się do zmian klimatu 

PROG-FEKP-0017 - Liczba drzew poddanych zabiegom pielęgnacyjnym 
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Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR037 - Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed klęskami 

żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi lub niekontrolowanych 

pożarów) 

WLWK-RCR096 - Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed ryzykami 

naturalnymi niezwiązanymi z klimatem oraz ryzykami związanymi z działalnością 

człowieka 

PROG-FEKP-0012 - Objętość retencjonowanej wody 

PROG-FEKP-0016 - Powierzchnia obszarów objętych strategiami na rzecz 

przystosowania się do zmian klimatu 

 

Działanie FEKP.02.08 WSPARCIE SŁUŻB RATOWNICZYCH 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.IV - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania 

ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z 

uwzględnieniem podejścia ekosystemowego 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

35 294 117,65 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

30 000 000,00 

Zakres interwencji 

059 - Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie 

ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: pożary (w tym zwiększanie 

świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i 
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katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe), 058 - Działania w zakresie 

przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z 

klimatem i zarządzanie nimi: powodzie i osunięcia ziemi (w tym zwiększanie 

świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i 

katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe) 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych, 

niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania 

skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii. 

 

2.Modernizacja infrastruktury lokalowej OSP w celu spełnienia kryteriów 

włączenia do KSRG, jako element projektu określonego w pkt.1. 

 

3. Rozbudowa infrastruktury służącej celom szkoleniowym OSP/PSP oraz poprawie 

koordynacji i efektywności systemu ratowniczego. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Finansowane będą OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego oraz OSP, które będą wypełniać kryteria sprzętowe i lokalowe 

włączenia do KSRG dzięki realizacji projektu oraz będą dążyć do włączenia do 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Służby publiczne, Administracja publiczna 
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Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, 

Administracja rządowa, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Policja, straż pożarna 

i służby ratownicze 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

zmiany_klimatu, strażacy, pożary, powódź, ochrona_ppoż, klęski_żywiołowe, 

adaptacja_do_zmian_klimatu 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-RCO024 - Inwestycje w nowe lub zmodernizowane systemy 

monitorowania, gotowości, ostrzegania i reagowania w kontekście klęsk 

żywiołowych i katastrof w przypadku klęsk żywiołowych 

WLWK-PLRO041 - Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do 

prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO042 - Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w 

sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof 

PROG-FEKP-0014 - Liczba wspartych obiektów infrastruktury systemu 

ratowniczego 
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PROG-FEKP-0013 - Liczba wspartych remiz w celu dostosowania ich do wymogów 

KSRG 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR002 - Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie 

publiczne - dotacje 

PROG-FEKP-0015 - Liczba osób zabezpieczonych przed zagrożeniami naturalnymi i 

poważnymi awariami w wyniku realizacji projektu 

 

Działanie FEKP.02.09 MAŁA RETENCJA I ADAPTACJA DO ZMIAN 

KLIMATU W REGIONIE 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.IV - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania 

ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z 

uwzględnieniem podejścia ekosystemowego 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

68 458 647,06 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

58 189 850,00 

Zakres interwencji 

060 - Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie 

ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: inne ryzyka, np. burze i susze 

(w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami 

żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe) 

Opis działania 
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Typy projektów: 

1. Projekty w zakresie małej retencji realizowane na obszarze województwa: 

a) rozwój infrastruktury małej retencji wodnej, w tym budowa lub remont 

urządzeń służących do retencjonowania wód (np. jazy, zastawki, podpiętrzenia), 

b) przedsięwzięcia przywracające zdolności retencyjne naturalnych terenów 

podmokłych, odtwarzające tereny podmokłe, przywracające naturalne koryta 

rzeczne, odtwarzające oczka wodne na terenach rolniczych, zwiększające 

powierzchnię i ilość zadrzewień śródpolnych. 

2. Powstawanie i odbudowa alei i zadrzewień przydrożnych. 

3. Działania w zakresie opracowania planów budowania odporności na zagrożenia 

i zmiany klimatu oraz tworzenia sieci współpracy z udziałem partnerów 

samorządowych. 

4. Działania z zakresu edukacji oraz promocji dobrych praktyk w odniesieniu do 

kwestii klimatycznych, ochrony zasobów wodnych oraz szeroko pojmowanego 

bezpieczeństwa ekologicznego, jako element projektów określonych w pkt. 1-3. 

5. Projekty grantowe w zakresie typu projektu określonego w pkt. 1. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Podejmowane działania w pierwszej kolejności powinny mieć charakter 

ekosystemowy, tj. wykorzystujący naturalne mechanizmy ekosystemowe i 

uwzględniający wzajemnie powiązane procesy naturalne i zachowanie środowiska 

naturalnego w możliwie stabilnym stanie. 

2. Zgodnie z Dyrektywą 2000/60/WE wspierane będą inwestycje, które nie mogą 

powodować nieosiągnięcia dobrego stanu lub potencjału jednolitych części wód, 

nie mogą też pogarszać stanu lub potencjału jednolitych części wód. Inwestycje 

nie mogą mieć również znaczącego wpływu na cele ochrony obszarów objętych 
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siecią Natura 2000, chyba że zachodzą przesłanki do odstępstw przewidzianych w 

dyrektywie siedliskowej. 

3. Projekty, które powodują zastosowanie art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy 

Wodnej nie będą wspierane. 

4. Realizacja projektów powinna być zgodna z horyzontalną zasadą DNSH ("nie 

czyń poważnych szkód"). 

5. Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

a) w przypadku planowania realizacji infrastruktury retencyjnej na terenach 

objętych ochroną wymagana będzie zgodność z przepisami prawa i dokonanie 

uzgodnień z właściwymi organami zarządzającymi obszarami chronionymi pod 

takim kątem, żeby realizowane działania retencyjne nie wpływały negatywnie na 

cele i przedmioty ich ochrony wymienione w szczególności w planach ochrony i w 

planach zadań ochronnych. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 
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Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny, Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne, Partnerstwa, 

Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Administracja publiczna, 

Przedsiębiorstwa, Instytucje nauki i edukacji 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Kościoły i związki wyznaniowe, Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną, 

Partnerstwa Publiczno-Prywatne, Spółki wodne, Organizacje pozarządowe, 

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Uczelnie, Duże przedsiębiorstwa, 

Administracja rządowa, Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, MŚP 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

zadrzewienia, wody_opadowe, rzeki, retencja, nawadnianie, mała_retencja, jazy, 

gospodarka_wodna, budowle_piętrzące, adaptacja_do_zmian_klimatu 
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Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Duże, Małe, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO170 - Długość zreanaturyzowanych i zrewitalizowanych odcinków 

koryta cieku 

WLWK-RCO027 - Krajowe oraz regionalne i lokalne strategie na rzecz 

przystosowania się do zmian klimatu 

WLWK-PLRO171 - Liczba jednolitych części wód, w których realizacja projektu 

przyczyniła się do poprawy stanu/potencjału 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO167 - Liczba wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych 

urządzeń wodnych (w tym obiektów kompleksowych) 

WLWK-PLRO169 - Liczba zlikwidowanych urządzeń wodnych (w tym obiektów 

kompleksowych) 

WLWK-PLRO044 - Pojemność obiektów małej retencji 

WLWK-RCO121 - Powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami 

żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i niekontrolowanych 

pożarów) 

WLWK-PLRO174 - Powierzchnia zrekultywowanych jezior/sztucznych zbiorników 
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WLWK-PLRO177 - Wartość inwestycji w nowe/ przebudowane/ wyremontowane 

urządzenia wodne i infrastruktury towarzyszącej 

PROG-FEKP-0018 - Liczba posadzonych drzew w ramach projektów dotyczących 

zadrzewień przydrożnych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR037 - Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed klęskami 

żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi lub niekontrolowanych 

pożarów) 

PROG-FEKP-0012 - Objętość retencjonowanej wody 

PROG-FEKP-0016 - Powierzchnia obszarów objętych strategiami na rzecz 

przystosowania się do zmian klimatu 

 

Działanie FEKP.02.10 EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE WODĄ DO 

SPOŻYCIA I POPRAWA JEJ JAKOŚCI BYDOF-IP 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.V - Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki 

wodnej 

Instytucja Pośrednicząca 

Miasto Bydgoszcz 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

2 424 222,35 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

2 060 589,00 
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Zakres interwencji 

063 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, 

uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, działania na rzecz efektywności, 

zaopatrzenie w wodę do spożycia) zgodne z kryteriami efektywności, 062 - 

Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, 

uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, działania na rzecz efektywności, 

zaopatrzenie w wodę do spożycia) 

Opis działania 

Typy projektów:   

1. Modernizacja/naprawa sieci wodociągowych. 

2. Inteligentne systemy monitowania i zarządzania siecią wodociągową.  

3. Modernizacja stacji uzdatniania wody.  

4. Rozbudowa systemów wodociągowych (m.in. nowe sieci wodociągowe, nowe 

stacje uzdatniania wody i ujęcia) - wyłącznie, gdy zapewniona jest  gospodarka 

ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi na danym obszarze. 

5. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie oszczędności wody pitnej przez 

mieszkańców i przedsiębiorstwa, itp. w celu ograniczenia strat wody oraz 

efektywnego wykorzystania istniejących zasobów wody pitnej stanowiące element 

ww. projektów infrastrukturalnych. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Inwestycje w gminach o liczbie ludności poniżej 15 tys. mieszkańców  

2. Limit 25 % wydatków kwalifikowalnych na budowę nowej infrastruktury wodnej 

(4. typ projektu) w ramach alokacji przeznaczonej na realizację działania 2.10 

3. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 
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4. Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

a) zapewnienie efektywności uzdatniania wody poprzez zastosowanie technologii 

mającej na celu minimalizację popłuczyn do poziomu nieprzekraczającego 5% 

wydajności stacji. 

5. Preferowane rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH: 

a) dążenie do ograniczenia zużycia energii w procesach technologicznych; 

b) stosowanie OZE w ramach realizowanych projektów. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 
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Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Partnerstwa, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, 

Służby publiczne 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Partnerstwa Publiczno-Prywatne, Jednostki Samorządu Terytorialnego, 

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, Podmioty świadczące usługi 

publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu 

terytorialnego 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

oszczędność_wody, infrastruktura, Zintegrowane_Inwestycje_Terytorialne, 

zaopatrzenie_w_wodę, woda, dostarczanie_wody, zużycie_wody, woda_pitna, 

stacja_uzdatniania_wody 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mikro, Małe, Średnie, Duże 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 
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Wskaźniki produktu 

WLWK-RCO030 - Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w 

ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę 

WLWK-PLRO045 - Długość wybudowanej sieci wodociągowej 

WLWK-PLRO046 - Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej 

WLWK-PLRO056 - Liczba doposażonych stacji uzdatniania wody 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO055 - Liczba przebudowanych stacji uzdatniania wody 

WLWK-PLRO053 - Liczba wspartych stacji uzdatniania wody 

WLWK-PLRO054 - Liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR041 - Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów 

zaopatrzenia w wodę 

WLWK-RCR043 - Straty wody w zbiorowych systemach zaopatrzenia w wodę 

 

Działanie FEKP.02.11 EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE WODĄ DO 

SPOŻYCIA I POPRAWA JEJ JAKOŚCI ZITY REGIONALNE 
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Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.V - Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki 

wodnej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

7 102 114,12 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

6 036 797,00 

Zakres interwencji 

063 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, 

uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, działania na rzecz efektywności, 

zaopatrzenie w wodę do spożycia) zgodne z kryteriami efektywności, 062 - 

Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, 

uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, działania na rzecz efektywności, 

zaopatrzenie w wodę do spożycia) 

Opis działania 

Typy projektów:   

1. Modernizacja/naprawa sieci wodociągowych. 

2. Inteligentne systemy monitowania i zarządzania siecią wodociągową.  

3. Modernizacja stacji uzdatniania wody.  

4. Rozbudowa systemów wodociągowych (m.in. nowe sieci wodociągowe, nowe 

stacje uzdatniania wody i ujęcia) - wyłącznie, gdy zapewniona jest  gospodarka 

ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi na danym obszarze. 

5. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie oszczędności wody pitnej przez 

mieszkańców i przedsiębiorstwa, itp. w celu ograniczenia strat wody oraz 

efektywnego wykorzystania istniejących zasobów wody pitnej stanowiące element 

ww. projektów infrastrukturalnych. 
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Zasady realizacji wsparcia: 

1. Inwestycje w gminach o liczbie ludności poniżej 15 tys. mieszkańców  

2. Limit 25 % wydatków kwalifikowalnych na budowę nowej infrastruktury wodnej 

(4. typ projektu) w ramach alokacji przeznaczonej na realizację działania 2.11 

3. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

4. Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

a) zapewnienie efektywności uzdatniania wody poprzez zastosowanie technologii 

mającej na celu minimalizację popłuczyn do poziomu nieprzekraczającego 5% 

wydajności stacji. 

5. Preferowane rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH: 

a) dążenie do ograniczenia zużycia energii w procesach technologicznych; 

b) stosowanie OZE w ramach realizowanych projektów. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 
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Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Partnerstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, 

Służby publiczne 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Partnerstwa Publiczno-Prywatne, Podmioty 

świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek 

samorządu terytorialnego, Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 
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zaopatrzenie_w_wodę, zużycie_wody, woda, woda_pitna, 

stacja_uzdatniania_wody, oszczędność_wody, dostarczanie_wody 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mikro, Małe, Średnie, Duże 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-RCO030 - Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w 

ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę 

WLWK-PLRO045 - Długość wybudowanej sieci wodociągowej 

WLWK-PLRO056 - Liczba doposażonych stacji uzdatniania wody 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO055 - Liczba przebudowanych stacji uzdatniania wody 

WLWK-PLRO053 - Liczba wspartych stacji uzdatniania wody 

WLWK-PLRO054 - Liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR041 - Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów 

zaopatrzenia w wodę 



136 

WLWK-RCR043 - Straty wody w zbiorowych systemach zaopatrzenia w wodę 

 

Działanie FEKP.02.12 WSPARCIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ 

ORAZ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.V - Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki 

wodnej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

45 099 970,59 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

38 334 975,00 

Zakres interwencji 

066 - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków zgodne z kryteriami efektywności 

energetycznej, 065 - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (oczyszczalnie i 

sieci) w ramach KPOŚK w aglomeracjach od 2 tys. do poniżej 15 tys. RLM 

2. Instalacje odwadniania i kompostowania osadów ściekowych w oczyszczalniach 

ścieków w ramach KPOŚK w aglomeracjach od 2 tys. do poniżej 15 tys. RLM 

3. Rozbudowa  systemów wodociągowych (m.in. nowe sieci wodociągowe, nowe 

stacje uzdatniania wody i ujęcia) jedynie jako element projektów dotyczących 

gospodarki ściekowej  



137 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Wspierane będą wyłącznie aglomeracje wymagające dostosowania do 

wymogów dyrektywy ściekowej, z tego: 

- I priorytet – aglomeracje od co najmniej 10 tys. RLM do poniżej 15 tys. RLM - 

będą wsperane w pierwszej kolejności ; 

- II priorytet – aglomeracje od co najmniej 2 tys. RLM do poniżej 10 tys. RLM - w 

dalszej kolejności  

2. Limit 25 % wydatków kwalifikowalnych na projekty dotyczące zaopatrzenia w 

wodę w ramach kompleksowych projektów wodno-kanalizacyjnych. 

3. Wsparcie inwestycji związanych z osadami ściekowymi jest dopuszczone w 

ograniczonym zakresie, w przypadku, gdy inwestycja w gospodarkę osadami 

dotyczy ciągu technologicznego oczyszczalni (np. etap przygotowania osadów do 

ostatecznego zagospodarowania), może ona być elementem projektu ujętego w 

ramach kompleksowych inwestycji wod-kan i nie powinna stanowić większości 

kosztów projektu. 

4. Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

a) uwzględnienie w ramach projektu instalacji do odzysku biogazu (w przypadku 

projektów dotyczących zagospodarowania osadów ściekowych; 

b) zapewnienie efektywności uzdatniania wody poprzez zastosowanie technologii 

mającej na celu minimalizację popłuczyn do poziomu nieprzekraczającego 5% 

wydajności stacji. 

Preferowane rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH: 

a) dążenie do ograniczenia zużycia energii w procesach technologicznych; 

b) stosowanie OZE w ramach realizowanych projektów; 

c) stosowanie rozwiązań mających na celu odzysk ciepła ze ścieków. 
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Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 
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Typ beneficjenta – ogólny 

Partnerstwa, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, 

Służby publiczne 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Partnerstwa Publiczno-Prywatne, Jednostki Samorządu Terytorialnego, 

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, Podmioty świadczące usługi 

publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu 

terytorialnego 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

zmodernizowany, zaopatrzenie_w_wodę, woda_pitna, sieci_wodociagowe, 

oczyszczalnia, sieć_kanalizacyjna, kanalizacja, gospodarka_ściekowa, 

infrastruktura, aglomeracja 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mikro, Małe, Duże, Średnie 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-RCO031 - Długość nowych lub zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych w 

ramach zbiorowych systemów odprowadzania ścieków 

WLWK-RCO030 - Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w 

ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę 

WLWK-PLRO047 - Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej 

WLWK-PLRO045 - Długość wybudowanej sieci wodociągowej 
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WLWK-PLRO048 - Długość zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej 

WLWK-PLRO046 - Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej 

WLWK-PLRO056 - Liczba doposażonych stacji uzdatniania wody 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO055 - Liczba przebudowanych stacji uzdatniania wody 

WLWK-PLRO052 - Liczba rozbudowanych / przebudowanych / zmodernizowanych 

oczyszczalni ścieków komunalnych 

WLWK-PLRO050 - Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych 

WLWK-PLRO053 - Liczba wspartych stacji uzdatniania wody 

WLWK-PLRO051 - Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych 

WLWK-PLRO054 - Liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody 

WLWK-RCO032 - Wydajność nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

instalacji oczyszczania ścieków 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR039 - Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych 

poddawanych procesom przetwarzania] 

WLWK-PLRR038 - Ludność podłączona do wybudowanej lub zmodernizowanej 

zbiorczej kanalizacji sanitarnej 

WLWK-RCR041 - Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów 

zaopatrzenia w wodę 

WLWK-RCR042 - Ludność przyłączona do zbiorowych systemów oczyszczania 

ścieków co najmniej II stopnia 
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Działanie FEKP.02.13 GOSPODARKA ODPADAMI 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.VI - Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu 

zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

14 117 647,06 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

12 000 000,00 

Zakres interwencji 

067 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych: działania w zakresie 

zapobiegania powstawaniu odpadów, ich minimalizacji, segregacji, ponownego 

użycia, recyklingu 

Opis działania 

Typy projektów:   

1. Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z 

hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o wartości kosztów 

kwalifikowalnych nie większej niż 12 mln zł. 

2. Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające 

rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub ponowne użycie 

(PSZOK) obsługujące nie więcej niż 20 tys. mieszkańców lub o wartości kosztów 

kwalifikowanych nie większej niż 2 mln zł. 

3. Instalacje dot. recyklingu odpadów o wartości nie większej niż 8 mln kosztów 

kwalifikowalnych. 
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4. Działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki o obiegu 

zamkniętym stanowiące element projektów inwestycyjnych. 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

a) PSZOK będzie zlokalizowany poza następującymi obszarami: 

- tereny zagrożone powodzią, 

- bezpośrednie sąsiedztwo budynków mieszkalnych, 

- bezpośrednie sąsiedztwo cieków wodnych i akwenów, 

- tereny cenne pod względem kulturowym lub ich bezpośrednie sąsiedztwo. 

b) uwzględnienie w ramach projektu instalacji do odzysku biogazu. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w 

ogólnym interesie gospodarczym, Komunikat Komisji w sprawie stosowania reguł 

UE w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług 

świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, Decyzja Komisji z dnia 20 

grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia 



143 

usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do 

wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

W przygotowaniu 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Partnerstwa, Administracja publiczna, 

Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Partnerstwa Publiczno-Prywatne, Jednostki Samorządu Terytorialnego, 

Organizacje pozarządowe, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 

realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego 
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Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

gospodarka_odpadami, kompostowanie, minimalizacja_odpadów, 

oszczędność_zasobów, PSZOK, 

punkt_selektywnej_zbiórki_odpadów_komunalnych, odpady_komunalne, 

segregacja_odpadów, edukacja_recyklingu, recykling 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Duże, Małe, Mikro, Średnie 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-RCO034 - Dodatkowe zdolności w zakresie recyklingu odpadów 

WLWK-PLRO064 - Liczba doposażonych zakładów zagospodarowania odpadów 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO063 - Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów 

WLWK-PLRO060 - Liczba wspartych punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK) 

WLWK-PLRO061 - Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów 

WLWK-PLRO062 - Liczba wybudowanych zakładów zagospodarowania odpadów 

Wskaźniki rezultatu 
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WLWK-RCR047 - Odpady poddane recyklingowi 

WLWK-RCR103 - Odpady zbierane selektywnie 

 

Działanie FEKP.02.14 GOZ W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.VI - Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu 

zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

6 343 529,41 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

5 392 000,00 

Zakres interwencji 

075 - Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego 

wykorzystywania zasobów w MŚP 

Opis działania 

Typy projektów:   

1. Etap przygotowawczy – przedinwestycyjny – przygotowanie do wdrożenia 

modelu GOZ w oparciu o: prace koncepcyjne związane z ekoprojektowaniem 

produktów i niezbędnymi zmianami w kierunku technologii bezodpadowych 

procesu produkcji/usług, poradnictwo zawodowe i działania edukacyjne, 

tworzenie strategii, planów, map drogowych dot. GOZ,  audyty środowiskowe, 

analizy techniczne i ekonomiczne. 

2. Wsparcie inwestycyjne (np. związane z wdrożeniem zmian w procesach 

technologicznych, minimalizacją wytwarzanych odpadów w procesach 
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produkcyjnych, ograniczaniem zużycia zasobów i oddziaływania na środowisko), w 

przypadku potwierdzenia zasadności planowanych działań.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

W przygotowaniu 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe: dotacje w ramach operacji instrumentu 

finansowego, Wsparcie poprzez instrumenty finansowe: pożyczka 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 
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Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Służby publiczne, Przedsiębiorstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, 

Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych 

jednostek samorządu terytorialnego, MŚP 

Grupa docelowa 

średnie przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa 

Słowa kluczowe 

oszczędność_zasobów, gospodarka_odpadami, infrastruktura, 

edukacja_recyklingu, gospodarka_o_obiegu_zamkniętym, gospodarka_cyrkularna, 

minimalizacja_odpadów, odpady 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Małe, Mikro, Średnie 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 
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WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO179 - Liczba wspartych instalacji w zakresie ograniczania ilości 

odpadów powstających w procesach produkcyjnych 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO003 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR020 - Ilość zredukowanych odpadów będących pozostałością w 

procesie produkcyjnym przedsiębiorstwa 

 

Działanie FEKP.02.15 ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU PRZYRODNICZEGO W 

REGIONIE 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.VII - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności 

biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz 

ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

29 136 931,76 
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Wysokość alokacji UE (EUR) 

24 766 392,00 

Zakres interwencji 

078 - Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów Natura 

2000, 079 - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, dziedzictwo naturalne i 

zasoby naturalne, zielona i niebieska infrastruktura 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy regionu poprzez działania 

bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków. 

2. Przedsięwzięcia związane z ochroną ex situ w ogrodach botanicznych i 

zoologicznych. 

3. Projekty w zakresie zwalczania inwazyjnych gatunków obcych. 

4. Działania rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem 

ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo. 

5. Opracowanie planów ochrony dla obszarów chronionych. 

6. Projekty dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej. 

7. Doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji 

ekologicznej. 

8. Budowa i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji 

ekologicznej. 

9. Działania informacyjno-edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców w 

zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa 

przyrodniczego i walorów krajobrazowych regionu, jako element projektów 1-8. 
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10. Działania informacyjno-edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców w 

zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa 

przyrodniczego i walorów krajobrazowych regionu, jako samodzielne projekty - 

wyłącznie w odniesieniu do prowadzonej działalności statutowej podmiotów 

zarządzających obszarami chronionymi. 

11. Działania ukierunkowane na wsparcie tzw. strażników środowiskowych. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Wsparcie infrastruktury turystycznej na obszarach chronionych będzie 

ograniczone do inwestycji, które będą służyły wyłącznie ochronie środowiska 

naturalnego, poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego oraz zapewnią 

ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach przemieszczania 

się i wypoczynku osób zwiedzających. 

2. Inwestycje, które nie przyczyniają się do ochrony, odnowy oraz 

zrównoważonego użytkowania obszarów chronionych jak np. parkingi czy też 

drogi dojazdowe, nie będą kwalifikowalne. 

3. W odniesieniu do działań z zakresu edukacji ekologicznej preferowane będą 

działania w odniesieniu do Rezerwatu Biosfery "Bory Tucholskie". 

4. W zakresie ochrony siedlisk i gatunków preferowane będą działania realizowane 

na terenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody. 

5. W przypadku projektów infrastrukturalnych, które nie są związane z 

bezpośrednią ochroną gatunków i siedlisk, takich jak centra różnorodności 

biologicznej, banki genów i infrastruktura związana z kanalizacją ruchu 

turystycznego, wsparcie wyniesie maksymalnie 30 % alokacji na Cel szczegółowy 2 

(vii). 

6. Projekt z zakresu ochrony siedlisk i gatunków powinien zostać zaopiniowany 

przez organ odpowiedzialny za zarządzanie obszarem chronionym pod kątem 

zasadności jego realizacji, zgodności z celami ochrony danego obszaru oraz w celu 
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wykluczenia realizacji projektów mogących powodować negatywne skutki dla 

środowiska przyrodniczego, powielających się lub kolidujących ze sobą. 

7. Wdrażanie zapisów dokumentów strategicznych i planistycznych - na poziomie 

regionalnym możliwe są działania w odniesieniu do następujących obszarów: 

a) parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody w części nie pokrywającej się z 

obszarami Natura 2000, 

b) w przypadku, gdy obszar Natura 2000 pokrywa się z parkiem krajobrazowym 

lub rezerwatem przyrody, dofinansowanie gdy: 

- brak planowanej/realizowanej interwencji z FEnIKS, i 

- są to projekty ograniczone terytorialnie do jednego województwa i 

- tylko za zgodą organu nadzorującego dany obszar chroniony. 

8. Opracowanie dokumentów planistycznych dla obszarów chronionych - na 

poziomie regionalnym możliwe są działania w odniesieniu do następujących 

obszarów: 

a) parki krajobrazowe, w tym obszary Natura 2000 pokrywające się z 

obszarem danego parku krajobrazowego - tylko plany ochrony bez 

uwzględnienia zakresu planów zadań ochronnych dla Natura 2000, 

b) rezerwaty przyrody – jeśli nie pokrywają się z obszarami Natura 2000, 

c) obszary Natura 2000 – tylko aktualizacja planów ochrony (PO) parków 

krajobrazowych, które dotychczas uwzględniały zakres planów zadań 

ochronnych (PZO) dla fragmentów obszarów Natura 2000. 

9. Zwalczanie gatunków inwazyjnych obcych - wyłącznie projekty realizowane 

przez podmioty inne niż jednostki administracji rządowej. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 
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85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny, Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 
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Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Służby publiczne, Partnerstwa, 

Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, 

Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje pozarządowe, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Administracja 

rządowa, Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, Uczelnie, MŚP, Duże 

przedsiębiorstwa 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

ochrona_środowiska, ochrona_siedlisk, park_krajobrazowy, ochrona_gatunków, 

ochrona_czynna, obszary_chronione, gatunki_obce, edukacja_przyrodnicza, 

gatunki_inwazyjne, bioróżnorodność 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Duże, Średnie, Małe, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO172 - Długość udrożnionego ekologicznie korytarza rzecznego 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO194 - Liczba obiektów infrastruktury na cele ukierunkowania ruchu 

turystycznego albo edukacji przyrodniczej 

WLWK-PLRO074 - Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu 

ochrony przyrody 
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WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO073 - Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych 

kształtujących świadomość ekologiczną 

WLWK-PLRO071 - Liczba wspartych form ochrony przyrody 

WLWK-PLRO173 - Liczba zmodernizowanych/usuniętych barier migracyjnych 

WLWK-PLRO069 - Powierzchnia obszarów chronionych i cennych przyrodniczo 

innych niż Natura 2000 objętych działaniami ochronnymi i odtwarzającymi 

WLWK-RCO037 - Powierzchnia obszarów Natura 2000 objętych środkami ochrony 

i odtworzenia 

WLWK-PLRO072 - Powierzchnia parków krajobrazowych objętych wsparciem w 

ramach realizacji zadań objętych planami ochrony 

WLWK-PLRO070 - Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego 

statusu ochrony 

PROG-FEKP-0019 - Liczba sporządzonych inwentaryzacji przyrodniczych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR042 - Liczba gatunków zagrożonych, dla których wykonano działania 

ochronne 

WLWK-PLRR044 - Liczba inwazyjnych gatunków obcych, wobec których podjęto 

działania ograniczające ich negatywny wpływ 

WLWK-PLRR043 - Powierzchnia obszarów chronionych, dla których opracowano 

dokumenty planistyczne 

WLWK-PLRR050 - Średnioroczna liczba odbiorców działań edukacji przyrodniczej 

we wspartych ośrodkach 

WLWK-PLRR060 - Zasięg działań/ kampanii edukacyjno-informacyjnych  
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PROG-FEKP-0020 - Powierzchnia terenów objętych inwentaryzacją przyrodniczą 

 

Działanie FEKP.02.16 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów 

cieplarnianych 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

28 612 960,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

24 321 016,00 

Zakres interwencji 

045 - Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie 

efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty 

demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności 

energetycznej, 042 - Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem 

efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające 

zgodne z kryteriami efektywności energetycznej, 041 - Renowacja istniejących 

budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej, projekty 

demonstracyjne i działania wspierające, 040 - Projekty w zakresie efektywności 

energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP lub w dużych przedsiębiorstwach 

oraz działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej, 038 - 

Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP 

oraz działania wspierające 

Opis działania 

Typy projektów: 
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1. Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji 

energetycznej budynków publicznych poza polityką terytorialną. 

2. Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji 

energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

3. Przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej 

przedsiębiorstw. 

 

Zakres wsparcia dla typów projektów 1, 2: 

Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej 

budynków obejmować mogą m.in.: 

a. ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych 

oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją, 

b. przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła 

ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów 

zarządzania budynkiem, 

c. realizacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, 

d. budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie 

budynkach na potrzeby własne, 

e. instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE. 

 

Zakres wsparcia dla typu projektu 3: 

Przedsięwzięcia, wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego 

przedsiębiorstwa, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, 

przyczyniające się do zmniejszenia strat energii, ciepła i wody oraz do odzysku 

ciepła w przedsiębiorstwie, w tym m.in.:  

a. przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, 
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b. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie poprzez przebudowę 

lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, 

energetyczne oraz oświetlenia, a także elementów (lub całych) ciągów 

transportowych mediów oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych; 

c. zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania 

energii, 

d. zastosowanie instalacji i urządzeń technicznych służących poprawie 

efektywności energetycznej, 

e. głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów i budynków w 

przedsiębiorstwach, 

f. budowa i przebudowa instalacji OZE wykorzystywanych w przedsiębiorstwie 

jako zakres uzupełniający przedsięwzięcia poprawiające efektywność 

energetyczną, 

g. zastosowanie technologii odzysku energii w ramach przedsiębiorstwa, 

h. wprowadzanie systemów zarządzania energią (o ile beneficjent nie posiada 

już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki 

energetycznej przedsiębiorstwa i o ile jest to uzasadnione ekonomicznie), jako 

integralna część projektów, o których wyżej mowa, 

i. pozostałe działania wpływające na wzrost efektywności energetycznej, 

oszczędności zużycia energii lub innych zasobów, 

j. wsparcie udzielane będzie małym i mikro przedsiębiorstwom, 

k. możliwość finansowania w ramach programu regionalnego inwestycji 

dotyczących poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach 

komunalnych, bez względu na ich wielkość. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Typ projektu 1, 2, 3: 
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a. projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków muszą zapewnić 

zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 30% (z zastrzeżeniem 

odstępstw dotyczących budynków zabytkowych) w odniesieniu do energii 

pierwotnej, 

b. identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność 

energetyczną w danym budynku dokonywana będzie na podstawie audytu 

energetycznego, dla każdego projektu konieczne jest opracowanie audytu 

energetycznego zawierającego również analizę efektu ekologicznego 

przedsięwzięcia oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 

i PM 2,5, minimalny zakres audytu powinien obejmować działania realizowane w 

ramach projektu, 

c. w przypadku projektów z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej 

wspierane będą także uzasadnione elementy niewynikające z audytów 

energetycznych, jeżeli realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu jak np. 

rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone 

dachy, ściany) lub rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

dodatkowe elementy wykraczające poza koszty wynikające z rekomendacji audytu 

energetycznego nie będą mogły stanowić więcej niż 15% wydatków 

kwalifikowalnych projektu, ponadto dodatkowe elementy niewynikające z audytu 

energetycznego, a dedykowane wyłącznie aspektom estetycznym i społecznym nie 

będą mogły stanowić kosztów kwalifikowalnych, 

d. w odniesieniu do projektów uwzględniających ocieplanie ścian i inne 

uszczelnianie budynków, niezbędne będzie postępowanie zgodnie z wymogami 

dotyczącymi ochrony gatunkowej zwierząt (Patrz: §10 pkt 4 lit. h rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt; art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), 

e. w odniesieniu do źródeł ciepła: 

- nie będzie współfinansowane wprowadzanie pieców węglowych,  

- priorytetowo traktowane będą źródła ciepła wykorzystujące odnawialne 

źródła energii,  
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- inwestycje w źródła ciepła muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 

i innych zanieczyszczeń powietrza,  

- inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła na nowe mogą zostać 

wsparte jedynie w przypadku, gdy nie istnieją techniczne i ekonomiczne warunki 

przyłączenia i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, 

f. możliwość otrzymania dotacji w ramach instrumentu finansowego na 

realizację audytu energetycznego,  

g. kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

- w przypadku modernizacji źródeł ciepła wykorzystujących biomasę  należy 

stosować rośliny niebędące gatunkami obcymi (typ projektu 1, 2, 3), 

- instalacje OZE wykorzystujące biomasę nie będą wspierane na obszarach, 

gdzie występują przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza (typ projektu 1, 

2,3), 

h. preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

- w ramach prac nad zagospodarowywaniem otoczenia 

termomodernizowanych obiektów preferowane będzie wprowadzanie gatunków 

rodzimych (typ projektu 1, 2, 3), 

- preferowane będzie stosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii (typ 

projektu 1, 2, 3). 

2. Typ projektu 2: 

a. wsparcie może zostać udzielone na termomodernizację budynków min.: 

wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowym, towarzystw budownictwa 

mieszkaniowego i innych niż budynki mieszkalne stanowiące własność Skarbu 

Państwa/spółek z udziałem SP,  
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b. możliwość wsparcia budynków spółdzielni mieszkaniowych, których zasób 

mieszkaniowy znajduje się w miejscowościach nie większych niż 10 tysięcy 

mieszkańców. 

3. W ramach współfinansowanego projektu przewidziano możliwość 

preferencji dla Ostatecznych Obiorców w postaci obniżonego oprocentowania lub 

zastosowania łączenia instrumentu finansowego z dotacją, zgodnie z wynikami 

oceny ex ante dla zastosowania instrumentów finansowych w ramach FEdKP na 

lata 2021-2027.  

Zastosowanie preferencji przewiduje się m.in.: 

a) typ projektu 1: 

- zależnie od osiągniętego wzrostu efektywności energetycznej, 

- w przypadku budynków objętych ochroną konserwatorską, 

- w przypadku wymiany/modernizacji nieefektywnego źródła ciepła lub 

podłączenia do sieci ciepłowniczej, 

b) typ projektu 2: 

- zależnie od osiągniętego wzrostu efektywności energetycznej, 

- w przypadku budynków objętych ochroną konserwatorską, 

- w przypadku wymiany/modernizacji nieefektywnego źródła ciepła lub 

podłączenia do sieci ciepłowniczej, 

- zależnie od odsetka najuboższych mieszkańców zamieszkujących dany budynek 

(którym przysługuje prawo do dodatku mieszkaniowego), 

c) typ projektu 3: 

- zależnie od osiągniętego wzrostu efektywności energetycznej, 

- w przypadku wymiany/modernizacji nieefektywnego źródła ciepła lub 

podłączenia do sieci ciepłowniczej. 
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Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność 

energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 

2022 r. poz. 2607), Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062), 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 

2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 

programów regionalnych na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2161, z późn. 

zm.), Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 

2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej 

kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach 

regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2693) 

Uproszczone metody rozliczania 
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do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe: pożyczka, Wsparcie poprzez 

instrumenty finansowe: dotacje w ramach operacji instrumentu finansowego 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki 

wyznaniowe, Przedsiębiorstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje pozarządowe, Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS, MŚP, Duże 

przedsiębiorstwa, Kościoły i związki wyznaniowe, Jednostki Samorządu 

Terytorialnego 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 
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efektywność_energetyczna, termomodernizacja, audyt_energetyczny, 

inteligentne_systemy_zarządzania_energią, modernizacja_energetyczna, 

oszczędność_energii, budynki_użyteczności_publicznej, 

odnawialne_źródła_energii, oświetlenie, budynki_mieszkalne 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mikro, Małe, Duże 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-RCO019 - Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce 

energetycznej 

WLWK-PLRO027 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRO026 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

OZE 

WLWK-RCO022 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: 

energii elektrycznej, energii cieplnej) 

WLWK-PLRO033 - Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z 

OZE 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO004 - Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 
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WLWK-PLRO036 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z 

OZE 

WLWK-PLRO034 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

WLWK-PLRO023 - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 

WLWK-PLRO037 - Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii 

cieplnej z OZE 

WLWK-PLRO035 - Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

WLWK-PLRO025 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż 

indywidualne) 

WLWK-RCO018 - Lokale mieszkalne o udoskonalonej  udoskonalonej 

charakterystyce energetycznej 

WLWK-PLRO022 - Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych poddanych 

termomodernizacji 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO003 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych 

PROG-FEKP-0008 - Liczba audytów energetycznych objętych wsparciem w ramach 

dotacji 

PROG-FEKP-0011 - Liczba wspartych przedsiębiorstw komunalnych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR014 - Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRR013 - Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE 
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WLWK-PLRR012 - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 

WLWK-PLRR010 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i cieplnej 

WLWK-PLRR011 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 

WLWK-RCR026 - Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach 

mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) 

WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych 

WLWK-RCR105 - Szacowana emisja gazów cieplarnianychz kotłów i systemów 

ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na 

zasilanie gazem 

WLWK-RCR031 - Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia 

elektryczna, energia cieplna) 

PROG-FEKP-0009 - Zmniejszenie emisji pyłu PM 10 

PROG-FEKP-0010 - Zmniejszenie emisji pyłu PM 2,5 

 

Działanie FEKP.02.17 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA OPPT 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów 

cieplarnianych 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

17 440 129,41 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

14 824 110,00 

Zakres interwencji 
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045 - Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie 

efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty 

demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności 

energetycznej 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji 

energetycznej budynków publicznych OPPT. 

2. Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego na energooszczędne. 

 

Zakres wsparcia dla typów projektów 1: 

Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej 

budynków obejmować mogą m.in.: 

a. ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych 

oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją, 

b. przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła 

ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów 

zarządzania budynkiem, 

c. realizacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, 

d. budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie 

budynkach na potrzeby własne, 

e. instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Typ projektu 1: 
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a. projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków muszą zapewnić 

zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 30% (z zastrzeżeniem 

odstępstw dotyczących budynków zabytkowych) w odniesieniu do energii 

pierwotnej, 

b. identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność 

energetyczną w danym budynku dokonywana będzie na podstawie audytu 

energetycznego, dla każdego projektu konieczne jest opracowanie audytu 

energetycznego zawierającego również analizę efektu ekologicznego 

przedsięwzięcia oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 

i PM 2,5, minimalny zakres audytu powinien obejmować działania realizowane w 

ramach projektu, 

c. w przypadku projektów z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej 

wspierane będą także uzasadnione elementy niewynikające z audytów 

energetycznych, jeżeli realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu jak np. 

rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone 

dachy, ściany) lub rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

dodatkowe elementy wykraczające poza koszty wynikające z rekomendacji audytu 

energetycznego nie będą mogły stanowić więcej niż 15% wydatków 

kwalifikowalnych projektu, ponadto dodatkowe elementy niewynikające z audytu 

energetycznego, a dedykowane wyłącznie aspektom estetycznym i społecznym nie 

będą mogły stanowić kosztów kwalifikowalnych, 

d. w odniesieniu do projektów uwzględniających ocieplanie ścian i inne 

uszczelnianie budynków, niezbędne będzie postępowanie zgodnie z wymogami 

dotyczącymi ochrony gatunkowej zwierząt (Patrz: §10 pkt 4 lit. h rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt; art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), 

e. w odniesieniu do źródeł ciepła: 

- nie będzie współfinansowane wprowadzanie pieców węglowych,  

- priorytetowo traktowane będą źródła ciepła wykorzystujące odnawialne 

źródła energii,  
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- inwestycje w źródła ciepła muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 

i innych zanieczyszczeń powietrza,  

- inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła na nowe mogą zostać 

wsparte jedynie w przypadku, gdy nie istnieją techniczne i ekonomiczne warunki 

przyłączenia i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, 

f. możliwość otrzymania dotacji w ramach instrumentu finansowego na 

realizację audytu energetycznego,  

g. kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

- w przypadku modernizacji źródeł ciepła wykorzystujących biomasę  należy 

stosować rośliny niebędące gatunkami obcymi, 

- instalacje OZE wykorzystujące biomasę nie będą wspierane na obszarach, 

gdzie występują przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza, 

h. preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

- w ramach prac nad zagospodarowywaniem otoczenia 

termomodernizowanych obiektów preferowane będzie wprowadzanie gatunków 

rodzimych, 

- preferowane będzie stosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii. 

2. Typ projektu 2: 

a. modernizacja istniejących systemów oświetlenia ulicznego na 

energooszczędne - budowa nowego oświetlenia ulicznego (nowych punktów 

świetlnych) jest możliwa pod warunkiem, że nowe punkty świetlne powstaną w 

miejscach, w których oświetlenie publiczne dotychczas istniało, 

b. preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

- priorytetowo traktowane będą systemy oświetlenia wykorzystujące 

odnawialne źródła energii. 
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3. W przypadku typów projektów wdrażanych poprzez instrumenty polityki 

terytorialnej realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej (typ projektu 1, 2). 

4. W ramach współfinansowanego projektu przewidziano możliwość 

preferencji dla Ostatecznych Obiorców w postaci obniżonego oprocentowania lub 

zastosowania łączenia instrumentu finansowego z dotacją, zgodnie z wynikami 

oceny ex ante dla zastosowania instrumentów finansowych w ramach FEdKP na 

lata 2021-2027.  

Zastosowanie preferencji przewiduje się m.in.: 

a) typ projektu 1: 

- zależnie od osiągniętego wzrostu efektywności energetycznej, 

- w przypadku budynków objętych ochroną konserwatorską, 

- w przypadku wymiany/modernizacji nieefektywnego źródła ciepła lub 

podłączenia do sieci ciepłowniczej, 

b) typ projektu 2: 

- za wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zasilania 

zmodernizowanego/wybudowanego systemu oświetlenia. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
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de minimis, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji 

oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych 

programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2693), Rozporządzenie 

Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie 

udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w 

ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2607), 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062), Rozporządzenie Ministra Funduszy i 

Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie udzielania 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 

2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2161, z późn. zm.) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe: dotacje w ramach operacji instrumentu 

finansowego, Wsparcie poprzez instrumenty finansowe: pożyczka 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 
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Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Inne narzędzia terytorialne 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby 

publiczne, Instytucje ochrony zdrowia, Przedsiębiorstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

MŚP, Duże przedsiębiorstwa, Organizacje pozarządowe, Kościoły i związki 

wyznaniowe, Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

termomodernizacja, oświetlenie, odnawialne_źródła_energii, 

budynki_użyteczności_publicznej, oszczędność_energii, 

modernizacja_energetyczna, inteligentne_systemy_zarządzania_energią, 

audyt_energetyczny, efektywność_energetyczna 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Duże, Średnie, Małe, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-RCO019 - Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce 

energetycznej 
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WLWK-PLRO027 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRO026 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

OZE 

WLWK-RCO022 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: 

energii elektrycznej, energii cieplnej) 

WLWK-PLRO033 - Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z 

OZE 

WLWK-PLRO165 - Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO004 - Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO036 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z 

OZE 

WLWK-PLRO034 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

WLWK-PLRO023 - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 

WLWK-PLRO037 - Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii 

cieplnej z OZE 

WLWK-PLRO035 - Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 
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WLWK-PLRO025 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż 

indywidualne) 

WLWK-RCO018 - Lokale mieszkalne o udoskonalonej  udoskonalonej 

charakterystyce energetycznej 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-PLRO022 - Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych poddanych 

termomodernizacji 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO003 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

PROG-FEKP-0008 - Liczba audytów energetycznych objętych wsparciem w ramach 

dotacji 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR014 - Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRR013 - Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRR012 - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 

WLWK-PLRR010 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i cieplnej 

WLWK-PLRR011 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 

WLWK-RCR026 - Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach 

mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) 

WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych 
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WLWK-RCR105 - Szacowana emisja gazów cieplarnianychz kotłów i systemów 

ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na 

zasilanie gazem 

WLWK-RCR031 - Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia 

elektryczna, energia cieplna) 

PROG-FEKP-0009 - Zmniejszenie emisji pyłu PM 10 

PROG-FEKP-0010 - Zmniejszenie emisji pyłu PM 2,5 

 

Działanie FEKP.02.18 CIEPŁOWNIE, SIECI CIEPŁOWNICZE I 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OPPT 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów 

cieplarnianych 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

16 216 922,35 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

13 784 384,00 

Zakres interwencji 

041 - Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności 

energetycznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające, 042 - Renowacja 

istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej, 

projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności 

energetycznej, 054 - Wysokosprawna kogeneracja, system ciepłowniczy i 
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chłodniczy, 055 - Wysokosprawna kogeneracja, efektywny system ciepłowniczy i 

chłodniczy z niskimi emisjami w cyklu życia 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji 

energetycznej budynków komunalnych, w tym m.in.: 

a) ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych 

oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją, 

b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła 

ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów 

zarządzania budynkiem, 

c) realizacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, 

d) budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie 

budynkach na potrzeby własne, 

e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE. 

2. Wymiana i modernizacja nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach 

wielorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej. 

3. Przebudowa i modernizacja ciepłowni lokalnych. 

4. Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Typ projektu 1: 

a. projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków muszą zapewnić 

zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 30% (z zastrzeżeniem 



176 

odstępstw dotyczących budynków zabytkowych) w odniesieniu do energii 

pierwotnej, 

b. identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność 

energetyczną w danym budynku dokonywana będzie na podstawie audytu 

energetycznego, dla każdego projektu konieczne jest opracowanie audytu 

energetycznego zawierającego również analizę efektu ekologicznego 

przedsięwzięcia oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 

i PM 2,5, minimalny zakres audytu powinien obejmować działania realizowane w 

ramach projektu, 

c. w przypadku projektów z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej 

wspierane będą także uzasadnione elementy niewynikające z audytów 

energetycznych, jeżeli realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu jak np. 

rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone 

dachy, ściany) lub rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

dodatkowe elementy wykraczające poza koszty wynikające z rekomendacji audytu 

energetycznego nie będą mogły stanowić więcej niż 15% wydatków 

kwalifikowalnych projektu, ponadto dodatkowe elementy niewynikające z audytu 

energetycznego, a dedykowane wyłącznie aspektom estetycznym i społecznym nie 

będą mogły stanowić kosztów kwalifikowalnych, 

d. w odniesieniu do projektów uwzględniających ocieplanie ścian i inne 

uszczelnianie budynków, niezbędne będzie postępowanie zgodnie z wymogami 

dotyczącymi ochrony gatunkowej zwierząt (Patrz: §10 pkt 4 lit. h rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt; art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), 

e. w odniesieniu do źródeł ciepła:  

- nie będzie współfinansowane wprowadzanie pieców węglowych,  

- priorytetowo traktowane będą źródła ciepła wykorzystujące odnawialne 

źródła energii,  
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- inwestycje w źródła ciepła muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 

i innych zanieczyszczeń powietrza,  

- inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła na nowe mogą zostać 

wsparte jedynie w przypadku, gdy nie istnieją techniczne i ekonomiczne warunki 

przyłączenia i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, 

f. kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

- w przypadku modernizacji źródeł ciepła wykorzystujących biomasę  należy 

stosować rośliny niebędące gatunkami obcymi, 

- instalacje OZE wykorzystujące biomasę nie będą wspierane na obszarach, 

gdzie występują przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza, 

g. preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

- w ramach prac nad zagospodarowywaniem otoczenia 

termomodernizowanych obiektów preferowane będzie wprowadzanie gatunków 

rodzimych, 

- preferowanie będzie stosowania instalacji odnawialne źródła energii, 

h. realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

2. Typ projektu 2, 3 i 4: 

a. inwestycje w ciepłownie lokalne polegać będą na przebudowie i 

modernizacji stanowiących źródło zanieczyszczeń powietrza instalacji, w 

szczególności opalanych węglem, w efektywne systemy ciepłownicze, 

b. w przypadku wymiany indywidualnych źródeł ciepła na indywidualne źródła 

ciepła na gaz, inwestycja ta powinna zostać połączona z działaniami z zakresu 

modernizacji energetycznej 

c. w odniesieniu do źródeł ciepła:  
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- nie będzie współfinansowane wprowadzanie pieców węglowych,  

- priorytetowo traktowane będą źródła ciepła wykorzystujące odnawialne 

źródła energii,  

- inwestycje w źródła ciepła muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 

i innych zanieczyszczeń powietrza,  

- inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła na nowe mogą zostać 

wsparte jedynie w przypadku, gdy nie istnieją techniczne i ekonomiczne warunki 

przyłączenia i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, 

d. w przypadku wymiany dotychczasowego źródła ciepła na nowe źródło ciepła 

zasilane odnawialnymi źródłami energii, moc instalacji OZE zasilającej dane źródło 

ciepła powinna odpowiadać zapotrzebowaniu tego źródła ciepła, 

e. kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

- produkcja ciepła i energii przy wykorzystaniu gazu prowadzona będzie z 

emisją GHG poniżej progu 250 g CO2eq/kWh,  

- obiekty do produkcji bioenergii będą zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 

- w przypadku wykorzystywania biomasy przy wyborze projektów stawiany 

będzie warunek stosowania roślin energetycznych nie będących gatunkami 

obcymi, 

- instalacje OZE wykorzystujące biomasę nie będą wspierane na obszarach, 

gdzie występują przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza. 

3. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji 

oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych 

programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2693), Rozporządzenie 

Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–

2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062), Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej 

pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027 (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 2161, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje 

wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 

2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2607) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 
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Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Inne narzędzia terytorialne 

Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Służby publiczne 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych 

jednostek samorządu terytorialnego, Duże przedsiębiorstwa, MŚP, Jednostki 

Samorządu Terytorialnego 

Słowa kluczowe 

ciepłownie, sieci_ciepłownicze, odnawialne_źródła_energii, 

inteligentne_systemy_zarządzania_energią, efektywność_energetyczna, 

zużycie_energii, modernizacja_energetyczna, budynki_użyteczności_publicznej, 

ogrzewanie_sieciowe, budynki_mieszkalne 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mikro, Małe, Średnie, Duże 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 
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Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO027 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRO026 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

OZE 

WLWK-RCO022 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: 

energii elektrycznej, energii cieplnej) 

WLWK-PLRO033 - Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z 

OZE 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO036 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z 

OZE 

WLWK-PLRO034 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

WLWK-PLRO023 - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 

WLWK-PLRO037 - Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii 

cieplnej z OZE 

WLWK-PLRO035 - Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

WLWK-PLRO025 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż 

indywidualne) 

WLWK-RCO018 - Lokale mieszkalne o udoskonalonej  udoskonalonej 

charakterystyce energetycznej 
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WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-PLRO022 - Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych poddanych 

termomodernizacji 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR014 - Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRR013 - Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE 

WLWK-PLRR012 - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 

WLWK-PLRR010 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i cieplnej 

WLWK-PLRR011 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 

WLWK-RCR026 - Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach 

mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) 

WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych 

WLWK-RCR105 - Szacowana emisja gazów cieplarnianychz kotłów i systemów 

ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na 

zasilanie gazem 

WLWK-RCR031 - Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia 

elektryczna, energia cieplna) 

PROG-FEKP-0009 - Zmniejszenie emisji pyłu PM 10 

PROG-FEKP-0010 - Zmniejszenie emisji pyłu PM 2,5 
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Działanie FEKP.02.19 ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W MIASTACH 

OPPT 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.IV - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania 

ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z 

uwzględnieniem podejścia ekosystemowego 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

10 563 196,47 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

8 978 717,00 

Zakres interwencji 

060 - Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie 

ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: inne ryzyka, np. burze i susze 

(w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami 

żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe) 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach i innych obszarach 

zurbanizowanych, ukierunkowane na zapobieganie i ograniczenie skutki 

ekstremalnych zjawisk klimatycznych, m.in. mała retencja wodna,  

gospodarowanie wodami opadowymi, przywracanie zdegradowanym terenom 

zieleni i zbiornikom wodnym ich pierwotnych funkcji, realizacja zbiorników 

wodnych, wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne, zwiększanie 

powierzchni terenów zielonych, nasadzenia drzew i krzewów, tworzenie łąk 

kwietnych, ogrodów deszczowych, zazielenianie elementów infrastruktury 
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miejskiej (np. murów, dachów, torowisk), wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych 

drzew w celu przedłużenia ich żywotności. 

 

2. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach. 

 

3. Działania z zakresu edukacji oraz promocji dobrych praktyk w odniesieniu do 

kwestii klimatycznych, ochrony zasobów wodnych oraz szeroko pojmowanego 

bezpieczeństwa ekologicznego, jako element projektu określonego w pkt. 1. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Priorytetowo traktowana będą działania z zakresu zielono-niebieskiej 

infrastruktury. 

 

2. Podejmowane działania w pierwszej kolejności powinny mieć charakter 

ekosystemowy, tj. wykorzystujący naturalne mechanizmy ekosystemowe i 

uwzględniający wzajemnie powiązane procesy naturalne i zachowanie środowiska 

naturalnego w możliwie stabilnym stanie. 

 

3. Adaptacja do zmian klimatu - wspierane będą projekty: 

a) w miastach do 20 tys. mieszkańców (w przypadku stolic powiatów - do 15 tys. 

mieszkańców), 

b) w pozostałych miastach, pod warunkiem, że: 

- wsparcie programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 

2021-2027 nie obejmie określonych typów inwestycji lub  
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- projekt, zakwalifikował się w naborze wniosków do dofinansowania z programu 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, ale nie 

otrzymał wsparcia finansowego, 

c) na innych niż miasta obszarach zurbanizowanych. 

 

4. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu: 

a) miasta do 20 tys. mieszkańców (w przypadku stolic powiatów - do 15 tys. 

mieszkańców), 

b) w pozostałych miastach, pod warunkiem, że: 

- wsparcie programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 

2021-2027 nie obejmie określonych typów inwestycji lub  

- projekt, zakwalifikował się w naborze wniosków do dofinansowania z programu 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, ale nie 

otrzymał wsparcia finansowego. 

 

5. W przypadku miast posiadających MPA, realizowane działania powinny wynikać 

z tych planów. 

 

6. Nie będą wspierane projekty dotyczące wód opadowych, w których głównym 

założeniem jest ich odprowadzenie do kanalizacji ściekowej. Działania tego typu 

muszą uwzględniać spójność miejskich ekosystemów umożliwiających m.in.  

regulowanie lokalnego klimatu i obiegu wody, stwarzać siedliska życia i migracji 

gatunków fauny i flory (ciągłość funkcji ekologicznych) oraz możliwość rekreacji. 

 

7. Projekty, które powodują zastosowanie art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy 

Wodnej nie będą wspierane. 
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8. Działania powinny być realizowane w sposób zintegrowany i uwzględniać udział 

różnych grup interesariuszy. 

 

9. Realizacja projektów powinna być zgodna z horyzontalną zasadą DNSH. 

 

10. Preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

a) w urządzaniu terenów zieleni preferowane będzie wykorzystywanie rodzimych 

gatunków roślin. 

 

11. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 
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do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Inne narzędzia terytorialne 

Typ beneficjenta – ogólny 

Służby publiczne, Partnerstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, 

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, 

Przedsiębiorstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Partnerstwa Publiczno-Prywatne, Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS, 

Organizacje pozarządowe, Administracja rządowa, Spółki wodne, Jednostki 

Samorządu Terytorialnego, Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, Duże 

przedsiębiorstwa, MŚP, Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 
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zmiany_klimatu, klimat, wyspy_ciepła, wody_opadowe, retencja, 

ochrona_klimatu, miejski_plan_adaptacji, edukacja_klimatyczna, 

adaptacja_do_zmian_klimatu, deszczówka 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Duże, Średnie, Małe, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO057 - Długość wspartej sieci kanalizacji deszczowej 

WLWK-PLRO058 - Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej 

WLWK-PLRO059 - Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej 

WLWK-PLRO170 - Długość zreanaturyzowanych i zrewitalizowanych odcinków 

koryta cieku 

WLWK-RCO027 - Krajowe oraz regionalne i lokalne strategie na rzecz 

przystosowania się do zmian klimatu 

WLWK-PLRO171 - Liczba jednolitych części wód, w których realizacja projektu 

przyczyniła się do poprawy stanu/potencjału 

WLWK-PLRO178 - Liczba miast wspartych w zakresie adaptacji do zmian klimatu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO167 - Liczba wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych 

urządzeń wodnych (w tym obiektów kompleksowych) 
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WLWK-PLRO169 - Liczba zlikwidowanych urządzeń wodnych (w tym obiektów 

kompleksowych) 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-PLRO044 - Pojemność obiektów małej retencji 

WLWK-RCO121 - Powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami 

żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i niekontrolowanych 

pożarów) 

WLWK-PLRO174 - Powierzchnia zrekultywowanych jezior/sztucznych zbiorników 

WLWK-PLRO177 - Wartość inwestycji w nowe/ przebudowane/ wyremontowane 

urządzenia wodne i infrastruktury towarzyszącej 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO026 - Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu 

przystosowania się do zmian klimatu 

PROG-FEKP-0017 - Liczba drzew poddanych zabiegom pielęgnacyjnym 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR037 - Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed klęskami 

żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi lub niekontrolowanych 

pożarów) 

WLWK-RCR096 - Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed ryzykami 

naturalnymi niezwiązanymi z klimatem oraz ryzykami związanymi z działalnością 

człowieka 

PROG-FEKP-0012 - Objętość retencjonowanej wody 

PROG-FEKP-0016 - Powierzchnia obszarów objętych strategiami na rzecz 

przystosowania się do zmian klimatu 
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Działanie FEKP.02.20 EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE WODĄ DO 

SPOŻYCIA I POPRAWA JEJ JAKOŚCI OPPT 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.V - Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki 

wodnej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

10 167 902,35 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

8 642 717,00 

Zakres interwencji 

063 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, 

uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, działania na rzecz efektywności, 

zaopatrzenie w wodę do spożycia) zgodne z kryteriami efektywności, 062 - 

Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, 

uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, działania na rzecz efektywności, 

zaopatrzenie w wodę do spożycia) 

Opis działania 

Typy projektów:   

1. Modernizacja/naprawa sieci wodociągowych. 

 2. Inteligentne systemy monitowania i zarządzania siecią wodociągową.  

3. Modernizacja stacji uzdatniania wody.  

4. Rozbudowa systemów wodociągowych (m.in. nowe sieci wodociągowe, nowe 

stacje uzdatniania wody i ujęcia) - wyłącznie, gdy zapewniona jest  gospodarka 

ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi na danym obszarze. 
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5. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie oszczędności wody pitnej przez 

mieszkańców i przedsiębiorstwa, itp. w celu ograniczenia strat wody oraz 

efektywnego wykorzystania istniejących zasobów wody pitnej stanowiące element 

ww. projektów infrastrukturalnych. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Inwestycje w gminach o liczbie ludności poniżej 15 tys. mieszkańców  

2. Limit 25 % wydatków kwalifikowalnych na budowę nowej infrastruktury wodnej 

(4. typ projektu) w ramach alokacji przeznaczonej na realizację działania 2.11 

3. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

4. Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

a) zapewnienie efektywności uzdatniania wody poprzez zastosowanie technologii 

mającej na celu minimalizację popłuczyn do poziomu nieprzekraczającego 5% 

wydajności stacji. 

5. Preferowane rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH: 

a) dążenie do ograniczenia zużycia energii w procesach technologicznych; 

b) stosowanie OZE w ramach realizowanych projektów. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 
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Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Inne narzędzia terytorialne 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Partnerstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, 

Służby publiczne 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Partnerstwa Publiczno-Prywatne, Jednostki Samorządu Terytorialnego, 

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, Podmioty świadczące usługi 
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publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu 

terytorialnego 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

woda, zużycie_wody, woda_pitna, stacja_uzdatniania_wody, oszczędność_wody, 

dostarczanie_wody, zaopatrzenie_w_wodę 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Nie dotyczy 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-RCO030 - Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w 

ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę 

WLWK-PLRO045 - Długość wybudowanej sieci wodociągowej 

WLWK-PLRO056 - Liczba doposażonych stacji uzdatniania wody 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO055 - Liczba przebudowanych stacji uzdatniania wody 

WLWK-PLRO053 - Liczba wspartych stacji uzdatniania wody 

WLWK-PLRO054 - Liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody 
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WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR041 - Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów 

zaopatrzenia w wodę 

WLWK-RCR043 - Straty wody w zbiorowych systemach zaopatrzenia w wodę 

 

Priorytet FEKP.03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ZRÓWNOWAŻONY 

TRANSPORT MIEJSKI 

 

Instytucja Zarządzająca 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Fundusz 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Cel Polityki 

CP2 - Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku 

gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i 

sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, 

gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się 

do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej 

mobilności miejskiej 

Miejsce realizacji 

KUJAWSKO-POMORSKIE 
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Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

440 331 530,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

374 281 800,00 

 

Działanie FEKP.03.01 ROZWÓJ I USPRAWNIENIE MOBILNOŚCI 

MIEJSKIEJ I PODMIEJSKIEJ BYDOF-IP 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.VIII - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej 

Instytucja Pośrednicząca 

Miasto Bydgoszcz 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

53 499 469,41 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

45 474 549,00 

Zakres interwencji 

086 - Infrastruktura paliw alternatywnych, 083 - Infrastruktura rowerowa, 082 - 

Tabor czystego transportu miejskiego, 081 - Infrastruktura czystego transportu 

miejskiego, 077 - Działania mające na celu poprawę jakości powietrza i 

ograniczenie hałasu 

Opis działania 
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Typy projektów: 

1. Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego: 

a) Infrastruktura transportu publicznego (m.in. budowa i przebudowa sieci 

tramwajowych, zaplecze techniczne do obsługi taboru, infrastruktura punktowa, 

przystanki, wysepki, węzły przesiadkowe, elementy wyposażenia dróg i ulic w 

infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego) oraz pozostała 

infrastruktura niezbędna do rozwoju transportu publicznego i ograniczenia 

wykorzystania samochodów osobowych). 

b) Zakup taboru tramwajowego. 

c) Zakup pojazdów niskoemisyjnych na potrzeby publicznego transportu 

zbiorowego.  

d) Inwestycje w infrastrukturę ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych. 

e) Działania związane z ułatwianiem podróży multimodalnych, polityką 

parkingową (m.in. parkingi "park&ride") oraz priorytetyzacją ruchu pieszego i 

rowerowego.  

f) Rozwój transportu rowerowego (m.in. systemy rowerów publicznych, obiekty 

"bike&ride", budowa i przebudowa dróg rowerowych). 

g) Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) wspierające dekarbonizacje transportu 

i zrównoważona mobilność. 

h) Pozostałe działania prowadzące do zmniejszenia zatłoczenia miast (np. 

ograniczenia w ruchu samochodowym w centrach miast). 

 

2. Rozwój transportu rowerowego poza miastami  (m.in. systemy rowerów 

publicznych, obiekty "bike&ride", budowa i przebudowa dróg rowerowych). 
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3. Działania informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych 

projektów). 

 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1.Inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską będą opierać się na 

odpowiednim planowaniu mobilności miejskiej, która przyjmie następujące formy:  

• we wszystkich miastach wojewódzkich oraz w gminach położonych w ich 

miejskich obszarach funkcjonalnych przyznanie dofinansowania projektom będzie 

uzależnione od przyjęcia SUMP;  

• w innych miastach powyżej 100 000 mieszkańców oraz w gminach położonych w 

ich miejskich obszarach funkcjonalnych przyznanie dofinansowania projektom 

będzie uzależnione od przyjęcia:  

- SUMP   

lub  

- innego dokumentu z zakresu planowania transportu miejskiego oraz 

zobowiązania, że SUMP zostanie przyjęty nie później niż do 31 grudnia 2025 r.;  

• w pozostałych miastach poniżej 100 000 mieszkańców przyznanie 

dofinansowania projektom będzie uzależnione od przyjęcia odpowiedniego 

dokumentu z zakresu planowania transportu miejskiego (np. odpowiednio 

dostosowanej strategii ZIT), przy czym preferowany będzie SUMP.  

 

2. Pojazdy na potrzeby publicznego transportu zbiorowego muszą spełniać 

wymogi „czystych ekologicznie pojazdów” w rozumieniu Dyrektywy 2009/33/WE z 

dnia 23 kwietnia 2009 r.w sprawie promowania ekologicznie czystych i 

energooszczędnych pojazdów transportu drogowego. 
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3. Infrastruktura paliw alternatywnych musi spełniać wymogi Dyrektywy 

2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw 

alternatywnych.   

 

4. Lokalizacja obiektów „park&ride” objętych wsparciem powinna zapewniać 

integrację z publicznym transportem zbiorowym. W miastach powyżej 50 tys. 

mieszkańców wsparcie dla tych obiektów będzie możliwe pod warunkiem ich 

zlokalizowania poza obszarem funkcjonalnego śródmieścia, wyznaczonym w 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 

5. Premiowane będzie wykorzystanie pojazdów napędzanych przy zastosowaniu 

technologii wodorowej oraz innych bezemisyjnych form napędu. 

 

6. Wsparcie inwestycji z zakresu rozwoju transportu rowerowego na obszarze 

województwa będzie realizowane wyłącznie wg następujących koncepcji, tj. jako: 

- element działań z zakresu mobilności w miastach, 

- działania związane z likwidacją luk w istniejącej sieci infrastruktury rowerowej w 

województwie, 

- działania służące połączeniu miast, stanowiących na danym obszarze ośrodek 

centralny, z obszarem funkcjonalnym lub podmiejskim.  

 

7. Wszystkie działania w obszarze transportu miejskiego, dotyczące zarówno 

infrastruktury, jak i taboru, powinny zapewniać dostępność dla osób ze 

szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnych. 

 



199 

8. Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

a) w celu zminimalizowania wpływu na siedliska i gatunki, przygotowując i 

realizując inwestycje należy stosować dobre praktyki z zakresu ochrony zieleni i 

drzew; 

b) tam, gdzie to w ramach realizowanych projektów możliwe, należy stosować 

rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury. 

 

9. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i 

drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) 

nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

W przygotowaniu, Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 
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Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Partnerstwa, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa, Organizacje społeczne i 

związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Duże przedsiębiorstwa, MŚP, Organizacje 

pozarządowe 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

informacja_pasażerska, inteligentny_transport, linie_tramwajowe, 

mobilność_miejska, niska_emisja, paliwa_alternatywne, park_and_ride, 

tabor_miejski, autobusy, ścieżki_rowerowe 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 
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Duże, Średnie, Małe, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO079 - Długość nowych linii autobusowych 

WLWK-PLRO078 - Długość nowych linii autobusowych i trolejbusowych 

WLWK-RCO055 - Długość nowych linii tramwajowych i linii metra 

WLWK-PLRO082 - Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

autobusowych 

WLWK-PLRO081 - Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

autobusowych i trolejbusowych 

WLWK-PLRO077 - Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

tramwajowych 

WLWK-RCO056 - Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

tramwajowych i linii metra 

WLWK-PLRO075 - Długość wybudowanych linii tramwajowych 

WLWK-RCO059 - Infrastruktura paliw alternatywnych (punkty 

tankowania/ładowania) 

WLWK-PLRO093 - Liczba doposażonych obiektów „parkuj i jedź" 

WLWK-PLRO094 - Liczba miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami w 

wybudowanych, przebudowanych lub doposażonych obiektach „parkuj i jedź” 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 
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WLWK-PLRO099 - Liczba przebudowanych i rozbudowanych zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych 

WLWK-PLRO092 - Liczba przebudowanych obiektów „parkuj i jedź" 

WLWK-PLRO096 - Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach 

„Bike&Ride” 

WLWK-PLRO090 - Liczba wspartych obiektów „parkuj i jedź” 

WLWK-PLRO184 - Liczba wspartych publicznych systemów wypożyczania rowerów 

WLWK-PLRO185 - Liczba wspartych publicznych systemów wypożyczania 

samochodów w oparciu o systemy bezemisyjne 

WLWK-PLRO097 - Liczba wspartych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 

WLWK-PLRO095 - Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” 

WLWK-PLRO091 - Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź" 

WLWK-PLRO098 - Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 

WLWK-PLRO088 - Liczba zakupionych jednostek taboru autobusowego w 

publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej 

WLWK-PLRO084 - Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w 

publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej 

WLWK-PLRO087 - Liczba zakupionych jednostek taboru tramwajowego w 

publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO060 - Miasta z nowymi lub zmodernizowanymi cyfrowymi systemami 

transportu miejskiego 

WLWK-RCO057 - Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego transportu 

publicznego 
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WLWK-RCO058 - Wspierana infrastruktura rowerowa 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR047 - Liczba ludności korzystającej z nowych lub zmodernizowanych 

cyfrowych systemów transportu miejskiego 

WLWK-PLRR021 - Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w 

wybudowanych, przebudowanych lub doposażonych obiektach „parkuj i jedź” 

WLWK-PLRR046 - Objętość paliwa wykorzystanego we wspartej infrastrukturze 

paliw alternatywnych 

WLWK-RCR064 - Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej 

WLWK-RCR062 - Roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego 

transportu publicznego 

WLWK-RCR063 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych linii 

tramwajowych i linii metra 

WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych 

 

Działanie FEKP.03.02 ROZWÓJ I USPRAWNIENIE MOBILNOŚCI 

MIEJSKIEJ I PODMIEJSKIEJ ZITY REGIONALNE 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.VIII - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

71 136 794,12 
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Wysokość alokacji UE (EUR) 

60 466 275,00 

Zakres interwencji 

086 - Infrastruktura paliw alternatywnych, 083 - Infrastruktura rowerowa, 082 - 

Tabor czystego transportu miejskiego, 081 - Infrastruktura czystego transportu 

miejskiego, 077 - Działania mające na celu poprawę jakości powietrza i 

ograniczenie hałasu 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego: 

a) Infrastruktura transportu publicznego (m.in. budowa i przebudowa sieci 

tramwajowych, zaplecze techniczne do obsługi taboru, infrastruktura punktowa, 

przystanki, wysepki, węzły przesiadkowe, elementy wyposażenia dróg i ulic w 

infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego) oraz pozostała 

infrastruktura niezbędna do rozwoju transportu publicznego i ograniczenia 

wykorzystania samochodów osobowych). 

b) Zakup taboru tramwajowego. 

c) Zakup pojazdów niskoemisyjnych na potrzeby publicznego transportu 

zbiorowego.  

d) Inwestycje w infrastrukturę ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych. 

e) Działania związane z ułatwianiem podróży multimodalnych, polityką 

parkingową (m.in. parkingi "park&ride") oraz priorytetyzacją ruchu pieszego i 

rowerowego.  

f) Rozwój transportu rowerowego (m.in. systemy rowerów publicznych, obiekty 

"bike&ride", budowa i przebudowa dróg rowerowych). 



205 

g) Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) wspierające dekarbonizacje transportu 

i zrównoważona mobilność. 

h) Pozostałe działania prowadzące do zmniejszenia zatłoczenia miast (np. 

ograniczenia w ruchu samochodowym w centrach miast). 

 

2. Rozwój transportu rowerowego poza miastami  (m.in. systemy rowerów 

publicznych, obiekty "bike&ride", budowa i przebudowa dróg rowerowych). 

 

3. Działania informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych 

projektów). 

 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1.Inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską będą opierać się na 

odpowiednim planowaniu mobilności miejskiej, która przyjmie następujące formy:  

• we wszystkich miastach wojewódzkich oraz w gminach położonych w ich 

miejskich obszarach funkcjonalnych przyznanie dofinansowania projektom będzie 

uzależnione od przyjęcia SUMP;  

• w innych miastach powyżej 100 000 mieszkańców oraz w gminach położonych w 

ich miejskich obszarach funkcjonalnych przyznanie dofinansowania projektom 

będzie uzależnione od przyjęcia:  

- SUMP   

lub  

- innego dokumentu z zakresu planowania transportu miejskiego oraz 

zobowiązania, że SUMP zostanie przyjęty nie później niż do 31 grudnia 2025 r.;  
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• w pozostałych miastach poniżej 100 000 mieszkańców przyznanie 

dofinansowania projektom będzie uzależnione od przyjęcia odpowiedniego 

dokumentu z zakresu planowania transportu miejskiego (np. odpowiednio 

dostosowanej strategii ZIT), przy czym preferowany będzie SUMP.  

 

2. Pojazdy na potrzeby publicznego transportu zbiorowego muszą spełniać 

wymogi „czystych ekologicznie pojazdów” w rozumieniu Dyrektywy 2009/33/WE z 

dnia 23 kwietnia 2009 r.w sprawie promowania ekologicznie czystych i 

energooszczędnych pojazdów transportu drogowego. 

 

3. Infrastruktura paliw alternatywnych musi spełniać wymogi Dyrektywy 

2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw 

alternatywnych.   

 

4. Lokalizacja obiektów „park&ride” objętych wsparciem powinna zapewniać 

integrację z publicznym transportem zbiorowym. W miastach powyżej 50 tys. 

mieszkańców wsparcie dla tych obiektów będzie możliwe pod warunkiem ich 

zlokalizowania poza obszarem funkcjonalnego śródmieścia, wyznaczonym w 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 

5. Premiowane będzie wykorzystanie pojazdów napędzanych przy zastosowaniu 

technologii wodorowej oraz innych bezemisyjnych form napędu. 

 

6. Wsparcie inwestycji z zakresu rozwoju transportu rowerowego na obszarze 

województwa będzie realizowane wyłącznie wg następujących koncepcji, tj. jako: 

- element działań z zakresu mobilności w miastach, 
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- działania związane z likwidacją luk w istniejącej sieci infrastruktury rowerowej w 

województwie, 

- działania służące połączeniu miast, stanowiących na danym obszarze ośrodek 

centralny, z obszarem funkcjonalnym lub podmiejskim.  

 

7. Wszystkie działania w obszarze transportu miejskiego, dotyczące zarówno 

infrastruktury, jak i taboru, powinny zapewniać dostępność dla osób ze 

szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnych. 

 

8. Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

a) w celu zminimalizowania wpływu na siedliska i gatunki, przygotowując i 

realizując inwestycje należy stosować dobre praktyki z zakresu ochrony zieleni i 

drzew; 

b) tam, gdzie to w ramach realizowanych projektów możliwe, należy stosować 

rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury. 

 

9. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 
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Bez pomocy, Rozporządzenie (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie 

kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia 

Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

W przygotowaniu, Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Partnerstwa, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa, Organizacje społeczne i 

związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – szczegółowy 
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Organizacje pozarządowe, MŚP, Duże przedsiębiorstwa, Partnerstwa Publiczno-

Prywatne, Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

ścieżki_rowerowe, park_and_ride, tabor_miejski, paliwa_alternatywne, 

niska_emisja, mobilność_miejska, linie_tramwajowe, inteligentny_transport, 

informacja_pasażerska, autobusy 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Duże, Średnie, Małe, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO079 - Długość nowych linii autobusowych 

WLWK-PLRO078 - Długość nowych linii autobusowych i trolejbusowych 

WLWK-RCO055 - Długość nowych linii tramwajowych i linii metra 

WLWK-PLRO082 - Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

autobusowych 

WLWK-PLRO081 - Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

autobusowych i trolejbusowych 

WLWK-PLRO077 - Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

tramwajowych 

WLWK-RCO056 - Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

tramwajowych i linii metra 
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WLWK-PLRO075 - Długość wybudowanych linii tramwajowych 

WLWK-RCO059 - Infrastruktura paliw alternatywnych (punkty 

tankowania/ładowania) 

WLWK-PLRO093 - Liczba doposażonych obiektów „parkuj i jedź" 

WLWK-PLRO094 - Liczba miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami w 

wybudowanych, przebudowanych lub doposażonych obiektach „parkuj i jedź” 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO099 - Liczba przebudowanych i rozbudowanych zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych 

WLWK-PLRO092 - Liczba przebudowanych obiektów „parkuj i jedź" 

WLWK-PLRO096 - Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach 

„Bike&Ride” 

WLWK-PLRO090 - Liczba wspartych obiektów „parkuj i jedź” 

WLWK-PLRO184 - Liczba wspartych publicznych systemów wypożyczania rowerów 

WLWK-PLRO185 - Liczba wspartych publicznych systemów wypożyczania 

samochodów w oparciu o systemy bezemisyjne 

WLWK-PLRO097 - Liczba wspartych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 

WLWK-PLRO095 - Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” 

WLWK-PLRO091 - Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź" 

WLWK-PLRO098 - Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 

WLWK-PLRO088 - Liczba zakupionych jednostek taboru autobusowego w 

publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej 
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WLWK-PLRO084 - Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w 

publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej 

WLWK-PLRO087 - Liczba zakupionych jednostek taboru tramwajowego w 

publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO060 - Miasta z nowymi lub zmodernizowanymi cyfrowymi systemami 

transportu miejskiego 

WLWK-RCO057 - Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego transportu 

publicznego 

WLWK-RCO058 - Wspierana infrastruktura rowerowa 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR047 - Liczba ludności korzystającej z nowych lub zmodernizowanych 

cyfrowych systemów transportu miejskiego 

WLWK-PLRR021 - Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w 

wybudowanych, przebudowanych lub doposażonych obiektach „parkuj i jedź” 

WLWK-PLRR046 - Objętość paliwa wykorzystanego we wspartej infrastrukturze 

paliw alternatywnych 

WLWK-RCR064 - Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej 

WLWK-RCR062 - Roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego 

transportu publicznego 

WLWK-RCR063 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych linii 

tramwajowych i linii metra 

WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych 
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Działanie FEKP.03.03 ROZWÓJ I USPRAWNIENIE MOBILNOŚCI 

MIEJSKIEJ I PODMIEJSKIEJ OPPT 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.VIII - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

31 041 672,94 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

26 385 422,00 

Zakres interwencji 

077 - Działania mające na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie hałasu, 

081 - Infrastruktura czystego transportu miejskiego, 082 - Tabor czystego 

transportu miejskiego, 083 - Infrastruktura rowerowa, 086 - Infrastruktura paliw 

alternatywnych 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego: 

a) Infrastruktura transportu publicznego (m.in. budowa i przebudowa sieci 

tramwajowych, zaplecze techniczne do obsługi taboru, infrastruktura punktowa, 

przystanki, wysepki, węzły przesiadkowe, elementy wyposażenia dróg i ulic w 

infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego) oraz pozostała 

infrastruktura niezbędna do rozwoju transportu publicznego i ograniczenia 

wykorzystania samochodów osobowych). 
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b) Zakup taboru tramwajowego. 

c) Zakup pojazdów niskoemisyjnych na potrzeby publicznego transportu 

zbiorowego.  

d) Inwestycje w infrastrukturę ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych. 

e) Działania związane z ułatwianiem podróży multimodalnych, polityką 

parkingową (m.in. parkingi "park&ride") oraz priorytetyzacją ruchu pieszego i 

rowerowego.  

f) Rozwój transportu rowerowego (m.in. systemy rowerów publicznych, obiekty 

"bike&ride", budowa i przebudowa dróg rowerowych). 

g) Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) wspierające dekarbonizacje transportu 

i zrównoważona mobilność. 

h) Pozostałe działania prowadzące do zmniejszenia zatłoczenia miast (np. 

ograniczenia w ruchu samochodowym w centrach miast). 

 

2. Rozwój transportu rowerowego poza miastami  (m.in. systemy rowerów 

publicznych, obiekty "bike&ride", budowa i przebudowa dróg rowerowych). 

 

3. Działania informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych 

projektów). 

 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1.Inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską będą opierać się na 

odpowiednim planowaniu mobilności miejskiej, która przyjmie następujące formy:  
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• we wszystkich miastach wojewódzkich oraz w gminach położonych w ich 

miejskich obszarach funkcjonalnych przyznanie dofinansowania projektom będzie 

uzależnione od przyjęcia SUMP;  

• w innych miastach powyżej 100 000 mieszkańców oraz w gminach położonych w 

ich miejskich obszarach funkcjonalnych przyznanie dofinansowania projektom 

będzie uzależnione od przyjęcia:  

- SUMP   

lub  

- innego dokumentu z zakresu planowania transportu miejskiego oraz 

zobowiązania, że SUMP zostanie przyjęty nie później niż do 31 grudnia 2025 r.;  

• w pozostałych miastach poniżej 100 000 mieszkańców przyznanie 

dofinansowania projektom będzie uzależnione od przyjęcia odpowiedniego 

dokumentu z zakresu planowania transportu miejskiego, przy czym preferowany 

będzie SUMP.  

 

2. Pojazdy na potrzeby publicznego transportu zbiorowego muszą spełniać 

wymogi „czystych ekologicznie pojazdów” w rozumieniu Dyrektywy 2009/33/WE z 

dnia 23 kwietnia 2009 r.w sprawie promowania ekologicznie czystych i 

energooszczędnych pojazdów transportu drogowego. 

 

3. Infrastruktura paliw alternatywnych musi spełniać wymogi Dyrektywy 

2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw 

alternatywnych.   

 

4. Lokalizacja obiektów „park&ride” objętych wsparciem powinna zapewniać 

integrację z publicznym transportem zbiorowym. W miastach powyżej 50 tys. 

mieszkańców wsparcie dla tych obiektów będzie możliwe pod warunkiem ich 
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zlokalizowania poza obszarem funkcjonalnego śródmieścia, wyznaczonym w 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 

5. Premiowane będzie wykorzystanie pojazdów napędzanych przy zastosowaniu 

technologii wodorowej oraz innych bezemisyjnych form napędu. 

 

6. Wsparcie inwestycji z zakresu rozwoju transportu rowerowego na obszarze 

województwa będzie realizowane wyłącznie wg następujących koncepcji, tj. jako: 

- element działań z zakresu mobilności w miastach, 

- działania związane z likwidacją luk w istniejącej sieci infrastruktury rowerowej w 

województwie, 

- działania służące połączeniu miast, stanowiących na danym obszarze ośrodek 

centralny, z obszarem funkcjonalnym lub podmiejskim.  

 

7. Wszystkie działania w obszarze transportu miejskiego, dotyczące zarówno 

infrastruktury, jak i taboru, powinny zapewniać dostępność dla osób ze 

szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnych. 

 

8. Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

a) w celu zminimalizowania wpływu na siedliska i gatunki, przygotowując i 

realizując inwestycje należy stosować dobre praktyki z zakresu ochrony zieleni i 

drzew; 

b) tam, gdzie to w ramach realizowanych projektów możliwe, należy stosować 

rozwiązania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury. 
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9. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i 

drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) 

nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy, W przygotowaniu 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 
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Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Inne narzędzia terytorialne 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa, Partnerstwa, Organizacje społeczne i 

związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Partnerstwa Publiczno-Prywatne, Organizacje pozarządowe, MŚP, Duże 

przedsiębiorstwa, Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

autobusy, informacja_pasażerska, inteligentny_transport, linie_tramwajowe, 

mobilność_miejska, niska_emisja, paliwa_alternatywne, park_and_ride, 

tabor_miejski, ścieżki_rowerowe 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mikro, Małe, Średnie, Duże 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO079 - Długość nowych linii autobusowych 

WLWK-PLRO078 - Długość nowych linii autobusowych i trolejbusowych 
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WLWK-RCO055 - Długość nowych linii tramwajowych i linii metra 

WLWK-PLRO082 - Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

autobusowych 

WLWK-PLRO081 - Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

autobusowych i trolejbusowych 

WLWK-PLRO077 - Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

tramwajowych 

WLWK-RCO056 - Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

tramwajowych i linii metra 

WLWK-PLRO075 - Długość wybudowanych linii tramwajowych 

WLWK-RCO059 - Infrastruktura paliw alternatywnych (punkty 

tankowania/ładowania) 

WLWK-PLRO093 - Liczba doposażonych obiektów „parkuj i jedź" 

WLWK-PLRO094 - Liczba miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami w 

wybudowanych, przebudowanych lub doposażonych obiektach „parkuj i jedź” 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO099 - Liczba przebudowanych i rozbudowanych zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych 

WLWK-PLRO092 - Liczba przebudowanych obiektów „parkuj i jedź" 

WLWK-PLRO096 - Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach 

„Bike&Ride” 

WLWK-PLRO090 - Liczba wspartych obiektów „parkuj i jedź” 
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WLWK-PLRO184 - Liczba wspartych publicznych systemów wypożyczania rowerów 

WLWK-PLRO185 - Liczba wspartych publicznych systemów wypożyczania 

samochodów w oparciu o systemy bezemisyjne 

WLWK-PLRO097 - Liczba wspartych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 

WLWK-PLRO095 - Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” 

WLWK-PLRO091 - Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź" 

WLWK-PLRO098 - Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 

WLWK-PLRO088 - Liczba zakupionych jednostek taboru autobusowego w 

publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej 

WLWK-PLRO084 - Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w 

publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej 

WLWK-PLRO087 - Liczba zakupionych jednostek taboru tramwajowego w 

publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO060 - Miasta z nowymi lub zmodernizowanymi cyfrowymi systemami 

transportu miejskiego 

WLWK-RCO057 - Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego transportu 

publicznego 

WLWK-RCO058 - Wspierana infrastruktura rowerowa 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR047 - Liczba ludności korzystającej z nowych lub zmodernizowanych 

cyfrowych systemów transportu miejskiego 
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WLWK-PLRR021 - Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w 

wybudowanych, przebudowanych lub doposażonych obiektach „parkuj i jedź” 

WLWK-PLRR046 - Objętość paliwa wykorzystanego we wspartej infrastrukturze 

paliw alternatywnych 

WLWK-RCR064 - Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej 

WLWK-RCR062 - Roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego 

transportu publicznego 

WLWK-RCR063 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych linii 

tramwajowych i linii metra 

WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych 

 

Priorytet FEKP.04 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ SPÓJNOŚCI I 

DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ REGIONU 

 

Instytucja Zarządzająca 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Fundusz 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Cel Polityki 

CP3 - Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności 

Miejsce realizacji 

KUJAWSKO-POMORSKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 
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235 466 599,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

200 146 609,00 

 

Działanie FEKP.04.01 ZAKUP TABORU KOLEJOWEGO 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP3.II - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany 

klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, 

regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności 

transgranicznej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

49 014 808,24 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

41 662 587,00 

Zakres interwencji 

107 - Bezemisyjny / zasilany energią elektryczną tabor kolejowy 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Zakup bezemisyjnego taboru kolejowego służącego przewozom pasażerskim 

wyposażonego w ERTMS, wraz z niezbędną infrastrukturą do jego obsługi. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 
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1. Wsparciem będzie objęty tabor przeznaczony do przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej wykonywanych przez operatorów wyłonionych w drodze 

konkurencyjnego przetargu. 

 

2. Realizowane inwestycje muszą wynikać z Regionalnego Planu Transportowego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i 

drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) 

nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy, W przygotowaniu 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 
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0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele 

publiczne 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Zarządcy infrastruktury kolejowej, Organizatorzy i operatorzy publicznego 

transportu zbiorowego, Przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich, 

Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

pociąg, wagon, kolej, tabor_ekologiczny, czysty_transport, ERTMS, linie_kolejowe 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Małe, Mikro, Duże, Średnie 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 
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WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO113 - Liczba zakupionych jednostek kolejowego taboru pasażerskiego 

WLWK-PLRO116 - Pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR022 - Liczba osób korzystających z zakupionego lub 

zmodernizowanego kolejowego taboru pasażerskiego w ciągu roku 

 

Działanie FEKP.04.02 ROZWÓJ I POPRAWA ZRÓWNOWAŻONEJ 

MOBILNOŚCI NA SZCZEBLU REGIONALNYM I LOKALNYM 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP3.II - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany 

klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, 

regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności 

transgranicznej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

26 056 881,18 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

22 148 349,00 

Zakres interwencji 

109 - Transport multimodalny (poza miastami) 
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Opis działania 

Typy projektów: 

1. Zakup taboru autobusowego wykorzystywanego w pozamiejskim publicznym 

transporcie zbiorowym na zasadach użyteczności publicznej wraz z niezbędną 

infrastrukturą do jego obsługi. 

 

2. Rozwój punktowej infrastruktury pasażerskiej (np. węzły przesiadkowe, 

przystanki, wiaty, kładki dla pieszych, parkingi "park&ride"). 

 

3. Integracja różnych gałęzi transportu (w tym system "biletu regionalnego"). 

 

4. Wsparcie usług transportowych typu „od drzwi do drzwi” lub „na żądanie”. 

 

5. Inwestycje w infrastrukturę ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych, w 

odniesieniu do taboru kolejowego i autobusowego w transporcie publicznym oraz 

transportu indywidualnego. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. W odniesieniu do zakupu taboru autobusowego, wsparcie ograniczone będzie 

dla „czystych ekologicznie pojazdów” w rozumieniu Dyrektywy 2009/33/WE. 

 

2. Infrastruktura paliw alternatywnych musi spełniać wymogi Dyrektywy 

2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw 

alternatywnych. 
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3. Preferowana będzie infrastruktura ładowania i tankowania wykorzystująca do 

zasilania energię z OZE. 

 

4. Lokalizacja obiektów „park&ride” objętych wsparciem będzie zapewniała 

integrację z publicznym transportem zbiorowym. W miastach powyżej 50 tys. 

mieszkańców wsparcie dla tych obiektów będzie możliwe pod warunkiem ich 

zlokalizowania poza obszarem funkcjonalnego śródmieścia, wyznaczonym w 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 

5. Inwestycje w infrastrukturę transportu publicznego muszą być zgodne z 

Regionalnym Planem Transportowym lub odpowiednim dokumentem planowania 

transportu na poziomie lokalnym. 

 

6. Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

a) w przypadku projektów infrastrukturalnych – stosowanie rozwiązań mających 

na celu uodpornienie inwestycji na zmiany klimatu. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i 
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drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) 

nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy, W przygotowaniu 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące cele 

publiczne 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Duże przedsiębiorstwa, Zarządcy infrastruktury kolejowej, Przedsiębiorstwa 

kolejowych przewozów pasażerskich, Organizatorzy i operatorzy publicznego 

transportu zbiorowego, Jednostki Samorządu Terytorialnego, MŚP 



228 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

autobusy_CNG/LNG, tabor_ekologiczny, systemy_biletowe, czysty_transport, 

autobusy_niskoemisyjne, autobusy_elektryczne, autobusy, 

alternatywne_źródła_napędu, komunikacja_zbiorowa 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Małe, Średnie, Duże, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-RCO059 - Infrastruktura paliw alternatywnych (punkty 

tankowania/ładowania) 

WLWK-PLRO094 - Liczba miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami w 

wybudowanych, przebudowanych lub doposażonych obiektach „parkuj i jedź” 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO099 - Liczba przebudowanych i rozbudowanych zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych 

WLWK-PLRO092 - Liczba przebudowanych obiektów „parkuj i jedź" 

WLWK-PLRO091 - Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź" 

WLWK-PLRO098 - Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 
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WLWK-PLRO112 - Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w 

publicznym transporcie zbiorowym komunikacji pozamiejskiej 

WLWK-PLRO115 - Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym komunikacji pozamiejskiej 

PROG-FEKP-0024 - Liczba nowych lub zmodernizowanych cyfrowych systemów 

transportu regionalnego 

PROG-FEKP-0023 - Liczba nowych lub zmodernizowanych przystanków 

autobusowych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR046 - Objętość paliwa wykorzystanego we wspartej infrastrukturze 

paliw alternatywnych 

PROG-FEKP-0025 - Liczba ludności korzystającej z nowych lub zmodernizowanych 

cyfrowych systemów transportu regionalnego 

PROG-FEKP-0022 - Liczba osób korzystających z zakupionego autobusowego 

taboru pasażerskiego w ciągu roku 

 

Działanie FEKP.04.03 INFRASTRUKTURA DROGOWA 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP3.II - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany 

klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, 

regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności 

transgranicznej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

160 394 909,41 
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Wysokość alokacji UE (EUR) 

136 335 673,00 

Zakres interwencji 

090 - Nowo wybudowane lub rozbudowane inne krajowe, regionalne i lokalne 

drogi dojazdowe, 093 - Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane 

(autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne) 

Opis działania 

Typy projektów:  

1. Budowa obwodnic na drogach wojewódzkich. 

 

2. Przebudowa dróg wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

wykorzystywanych do codziennych, regularnych usług transportu publicznego 

świadczonych w ramach wykonywania zobowiązań z tytułu świadczenia usług 

publicznych - kontynuacja projektu rozpoczętego w perspektywie finansowej 

2014-2020 (fazowanie projektu). 

 

3. Inwestycje w miejscach/skrzyżowaniach niebezpiecznych na drogach 

wojewódzkich, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Wsparciem objęta będzie rozbudowa lub modernizacja dróg, węzłów, 

skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą (np. elementy uspokojenia ruchu, 

zjazdy, zatoki przystankowe, chodniki, drogi rowerowe, sygnalizacja świetlna, 

bariery ochronne, oświetlenie, kładki dla pieszych lub inne) służąca poprawie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

4. Inwestycje w Inteligentne Systemy Transportowe. 
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5. Budowa i modernizacja infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego, w tym 

drogi rowerowe. 

 

 

Zasady realizacji wsparcia:  

1. Drogi muszą umożliwiać ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej 

osi napędowej do 11,5 t. 

 

2. Tam gdzie jest to technicznie możliwe, realizowane projekty w zakresie 

infrastruktury drogowej będą obejmowały zapewnienie retencji i podczyszczania 

wód opadowych poprzez wykorzystanie zielonej i niebieskiej infrastruktury. 

 

3. Realizowane inwestycje muszą wynikać z Regionalnego Planu Transportowego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 lub odpowiedniego 

dokumentu planowania transportu na poziomie lokalnym. 

 

4. Inwestycje zaplanowane do realizacji w perspektywie 2014-2020 w zakresie 

dróg wojewódzkich będą miały możliwość kontynuacji w perspektywie 2021-2027, 

pod warunkiem spełnienia wymogów określonych przepisami rozporządzenia UE 

2021/1060. 

 

5. Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

a) stosowanie rozwiązań mających na celu uodpornienie inwestycji na zmiany 

klimatu; 
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b) uwzględnienie w realizowanych projektach dbałości o zachowanie i poprawę 

stanu istniejącej zieleni przydrożnej oraz wprowadzanie w pasie dróg nowych i 

brakujących nasadzeń. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 
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Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Partnerstwa, Służby publiczne 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Zarządcy dróg publicznych, Jednostki 

organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, 

Partnerstwa Publiczno-Prywatne, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 

realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego 

Grupa docelowa 

przedsiębiorcy, mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

bezpieczeństwo_ruchu, ścieżki_rowerowe, inteligentny_transport, obwodnice, 

drogi_główne, drogi_wojewódzkie, drogi 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-RCO110 - Długość dróg z nowymi lub zmodernizowanymi systemami 

zarządzania ruchem – poza TEN-T 

WLWK-RCO044 - Długość nowych lub rozbudowanych dróg – poza TEN-T 

WLWK-PLRO105 - Długość wybudowanych dróg wojewódzkich 

WLWK-PLRO109 - Długość zmodernizowanych lub przebudowanych dróg 

wojewódzkich 
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WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO120 - Liczba wybudowanych obwodnic 

WLWK-RCO058 - Wspierana infrastruktura rowerowa 

PROG-FEKP-0021 - Liczba inwestycji w tzw.punktach niebezpiecznych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR056 - Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze 

drogowej 

WLWK-RCR055 - Roczna liczba użytkowników nowo wybudowanych, 

przebudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych dróg 

 

Priorytet FEKP.05 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA WZMACNIANIE 

POTENCJAŁÓW ENDOGENICZNYCH REGIONU 

 

Instytucja Zarządzająca 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Fundusz 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Cel Polityki 

CP5 - Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów oraz inicjatyw lokalnych 

Miejsce realizacji 
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KUJAWSKO-POMORSKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

152 306 432,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

129 460 467,00 

 

Działanie FEKP.05.01 WSPARCIE INSTYTUCJI KULTURY BYDOF-IP 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP5.I - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 

rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa 

naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich 

Instytucja Pośrednicząca 

Miasto Bydgoszcz 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

14 621 869,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

12 428 589,00 

Zakres interwencji 

166 - Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie 

kultury 

Opis działania 

Typy projektów: 
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1. Rozbudowa, przebudowa, remont istniejącej instytucji kultury*. 

2. Budowa nowego obiektu lub adaptacja istniejącego z przeznaczeniem do 

pełnienia funkcji instytucji kultury. 

3. Wyposażenie oraz wsparcie rozwoju i funkcjonowania (bez możliwości 

dofinansowania bieżącego funkcjonowania) instytucji kultury (w ramach typu 1 lub 

2). 

4. Tworzenie nowych oraz wspieranie rozwoju istniejących bibliotek lokalnych z 

przeznaczeniem na mediateki pełniące funkcję centrów życia społecznego.   

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

2. Inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi) nie będą 

wspierane, chyba że stanowią integralną część większego projektu, a ich koszt nie 

przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych operacji** . W miastach projekty te nie 

mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów, ani – w przypadku 

istniejących – zwiększania ich przepustowości, ani też przyczyniać się do 

zwiększenia natężenia ruchu drogowego w jakikolwiek inny sposób. 

3. Preferowane będą przedsięwzięcia zakładające wykorzystanie istniejącej 

infrastruktury. Realizacja projektów polegających na budowie nowych obiektów 

będzie możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach. 

4. Realizowane projekty muszą uwzględniać cele społeczne i wspierać ich 

realizację na danym obszarze.  

5. Preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

     - stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 

     - zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia; 
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     - stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu 

zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki. 

6. Inwestycje w obszarze kultury mające wpływ na dziedzictwo kulturowe powinny 

wykorzystywać zalecenia wynikające z dokumentu „Europejskie zasady jakości dla 

finansowanych przez UE interwencji o potencjalnym wpływie na dziedzictwo 

kulturowe”. 

7. Wsparta infrastruktura dostosowana będzie dla osób o szczególnych 

potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty będą 

uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do 

budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

8. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 

63 ust. 6 rozporządzenia nr 2021/1060 (Rozporządzenia ogólnego). 

 

*za instytucję kultury w ramach tego celu szczegółowego uznane zostały wszystkie 

instytucje, w których prowadzona jest działalność kulturalna. Przy postrzeganiu 

obiektu jako instytucji kultury znaczenie ma zatem nie status, a rodzaj 

prowadzonych działań. 

** zgodnie z art. 2, pkt. 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r   - „operacja” oznacza projekt, umowę, 

działanie lub grupę projektów wybrane w ramach danych programów. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 
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Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach 

regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2686), 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062), W przygotowaniu 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 



239 

Przedsiębiorstwa, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne, 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Niepubliczne instytucje kultury, Podmioty ekonomii społecznej, Podmioty 

świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek 

samorządu terytorialnego, Kościoły i związki wyznaniowe, Instytucje kultury, 

Organizacje pozarządowe, Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS, Jednostki 

Samorządu Terytorialnego, MŚP, Administracja rządowa, Jednostki organizacyjne 

działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego 

Grupa docelowa 

mieszkańcy gmin zmarginalizowanych i tracących funkcje społeczno-gospodarcze, 

turyści, mieszkańcy miast i ich obszarów funkcjonalnych 

Słowa kluczowe 

strategia_terytorialna, ochrona_zabytków, renowacja, dom_kultury, biblioteka, 

mediateka, kultura, zabytki, infrastruktura, instytucja_kultury 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mikro, Średnie, Małe 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO141 - Liczba instytucji kultury objętych wsparciem 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem 
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WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO076 - Zintegrowane projekty rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne 

objęte wsparciem 

 

Działanie FEKP.05.02 WSPARCIE INSTYTUCJI KULTURY ZITY 

REGIONALNE 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP5.I - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 

rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa 

naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

13 360 406,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

11 356 345,00 

Zakres interwencji 

166 - Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie 

kultury 
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Opis działania 

Typy projektów: 

1. Rozbudowa, przebudowa, remont istniejącej instytucji kultury*. 

2. Budowa nowego obiektu lub adaptacja istniejącego z przeznaczeniem do 

pełnienia funkcji instytucji kultury. 

3. Wyposażenie oraz wsparcie rozwoju i funkcjonowania (bez możliwości 

dofinansowania bieżącego funkcjonowania) instytucji kultury (w ramach typu 1 lub 

2). 

4. Tworzenie nowych oraz wspieranie rozwoju istniejących bibliotek lokalnych z 

przeznaczeniem na mediateki pełniące funkcję centrów życia społecznego.   

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

2. Inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi) nie będą 

wspierane, chyba że stanowią integralną część większego projektu, a ich koszt nie 

przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych operacji** . W miastach projekty te nie 

mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów, ani – w przypadku 

istniejących – zwiększania ich przepustowości, ani też przyczyniać się do 

zwiększenia natężenia ruchu drogowego w jakikolwiek inny sposób. 

3. Preferowane będą przedsięwzięcia zakładające wykorzystanie istniejącej 

infrastruktury. Realizacja projektów polegających na budowie nowych obiektów 

będzie możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach. 

4. Realizowane projekty muszą uwzględniać cele społeczne i wspierać ich 

realizację na danym obszarze.  

5. Preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 
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     - stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 

     - zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia; 

     - stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu 

zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki. 

6. Inwestycje w obszarze kultury mające wpływ na dziedzictwo kulturowe powinny 

wykorzystywać zalecenia wynikające z dokumentu „Europejskie zasady jakości dla 

finansowanych przez UE interwencji o potencjalnym wpływie na dziedzictwo 

kulturowe”. 

7. Wsparta infrastruktura dostosowana będzie dla osób o szczególnych 

potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty będą 

uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do 

budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

8. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 

63 ust. 6 rozporządzenia nr 2021/1060 (Rozporządzenia ogólnego). 

 

*za instytucję kultury w ramach tego celu szczegółowego uznane zostały wszystkie 

instytucje, w których prowadzona jest działalność kulturalna. Przy postrzeganiu 

obiektu jako instytucji kultury znaczenie ma zatem nie status, a rodzaj 

prowadzonych działań. 

** zgodnie z art. 2, pkt. 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r   - „operacja” oznacza projekt, umowę, 

działanie lub grupę projektów wybrane w ramach danych programów. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach 

regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2686), 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062), W przygotowaniu 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 
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Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne, 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych 

jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki organizacyjne działające w imieniu 

jednostek samorządu terytorialnego, Kościoły i związki wyznaniowe, Podmioty 

ekonomii społecznej, Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS, Niepubliczne 

instytucje kultury, Instytucje kultury, MŚP, Administracja rządowa, Jednostki 

Samorządu Terytorialnego, Organizacje pozarządowe 

Grupa docelowa 

mieszkańcy gmin zmarginalizowanych i tracących funkcje społeczno-gospodarcze, 

turyści, mieszkańcy miast i ich obszarów funkcjonalnych 

Słowa kluczowe 

zabytki, strategia_terytorialna, renowacja, dom_kultury, biblioteka, mediateka, 

kultura, ochrona_zabytków, instytucja_kultury, infrastruktura 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mikro, Średnie, Małe 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO141 - Liczba instytucji kultury objętych wsparciem 
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WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO076 - Zintegrowane projekty rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne 

objęte wsparciem 

 

Działanie FEKP.05.03 WSPARCIE ROZWOJU TURYSTYKI BYDOF-IP 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP5.I - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 

rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa 

naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich 

Instytucja Pośrednicząca 

Miasto Bydgoszcz 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

6 030 874,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 
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5 126 243,00 

Zakres interwencji 

165 - Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług 

turystycznych, 083 - Infrastruktura rowerowa 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej wraz z zakupem wyposażenia i 

sprzętu (np. zagospodarowanie turystyczne otoczenia zbiorników i cieków 

wodnych), w tym budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury poprawiającej 

dostępność obiektów i atrakcji turystycznych* oraz zagospodarowanie ich 

bezpośredniego otoczenia (m.in. parkingi, ciągi komunikacyjne, infrastruktura dla 

osób z niepełnosprawnościami, zielona infrastruktura). 

2. Adaptacja obiektów do pełnienia funkcji turystycznych. 

3. Tworzenie, rozwój, udostępnianie oraz promocja parków kulturowych i szlaków 

kulturowych. 

4. Tworzenie lub rozszerzanie istniejących tras i szlaków turystycznych różnych 

rodzajów (np. piesze, wodne, rowerowe). 

5. Budowanie marek lokalnych i promowanie produktów lokalnych. 

6. Budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych, w tym wsparcie infrastruktury 

towarzyszącej. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 
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2. Projekty zakładające dofinansowanie szlaków rowerowych mogą być 

realizowane pod warunkiem, iż wspierane w ramach projektu szlaki rowerowe 

prowadzą do/są powiązane z atrakcją turystyczną* regionu. 

3. Projekty zakładające dofinansowanie ścieżek rowerowych mogą być 

realizowane pod warunkiem, iż wspierane w ramach projektu ścieżki rowerowe 

prowadzą do/są powiązane z atrakcją turystyczną* regionu. 

4. Wszystkie projekty muszą być: 

- poparte odpowiednią analizą popytu i oceną potrzeb; 

- skoordynowane z projektami w sąsiednich obszarach, aby uniknąć powielania i 

konkurencji; 

- oddziaływać w sposób wykraczający poza sam projekt na stymulowanie 

działalności turystycznej w regionie; 

- trwałe i odpowiednio utrzymywane w kolejnych latach po ich zakończeniu. 

5. Inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi) nie będą 

wspierane, chyba że stanowią integralną część większego projektu, a ich koszt nie 

przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych operacji** . W miastach projekty te nie 

mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów, ani – w przypadku 

istniejących – zwiększania ich przepustowości, ani też przyczyniać się do 

zwiększenia natężenia ruchu drogowego w jakikolwiek inny sposób. 

6. Projekty polegające na rozwoju infrastruktury turystycznej wraz z zakupem 

wyposażenia i sprzętu oraz adaptacji obiektów do pełnienia funkcji turystycznych 

muszą być realizowane z uwzględnieniem aspektów społecznych, ekologicznych i 

gospodarczych. 

7. Wszystkie projekty z zakresu turystyki powinny przyczyniać się do rozwoju 

atrakcyjności turystycznej regionu i promowania lokalnych produktów, przy 

jednoczesnym poszanowaniu zasobów przyrody oraz lokalnej kultury. 

8. Preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 
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- stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 

- zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia; 

- stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu 

zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki. 

9. Wsparta infrastruktura dostosowana będzie dla osób o szczególnych 

potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty będą 

uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do 

budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

10. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 

63 ust. 6 rozporządzenia nr 2021/1060 (Rozporządzenia ogólnego). 

 

* atrakcja turystyczna – oznacza obiekt (miejsce, widok) stanowiący przedmiot 

zainteresowania turystów i przyciągający ruch turystyczny. Obiekt będący atrakcją 

turystyczną musi charakteryzować się jedną z następujących cech: 

przyciągać turystów; posiadać właściwość wyróżniającą spośród innych obiektów; 

posiadać oznacznik, który informuje o danym miejscu np. tablice informacyjne, 

opis w przewodniku. 

**zgodnie z art. 2, pkt. 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r   - „operacja” oznacza projekt, umowę, 

działanie lub grupę projektów wybrane w ramach danych programów. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 
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Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach 

regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2686), 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062), W przygotowaniu 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 
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Służby publiczne, Przedsiębiorstwa, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Instytucje kultury, Niepubliczne instytucje kultury, Lasy Państwowe, parki 

narodowe i krajobrazowe, Rządowe organizacje turystyczne, MŚP, Pozarządowe 

organizacje turystyczne, Administracja rządowa, Podmioty ekonomii społecznej, 

Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS, Organizacje pozarządowe, Jednostki 

organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki 

Samorządu Terytorialnego, Kościoły i związki wyznaniowe 

Grupa docelowa 

turyści, mieszkańcy gmin zmarginalizowanych i tracących funkcje społeczno-

gospodarcze, mieszkańcy miast i ich obszarów funkcjonalnych 

Słowa kluczowe 

marka_lokalna, strategia_terytorialna, szlak_turystyczny, produkt_lokalny, 

infrastruktura_turystyczna, infrastruktura_rekreacyjna, ścieżki_rowerowe, 

turystyka, tereny_rekreacyjne, trasy_turystyczne 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mikro, Średnie, Małe 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO136 - Długość odnowionych szlaków turystycznych 

WLWK-PLRO137 - Długość utworzonych szlaków turystycznych 

WLWK-PLRO135 - Długość wspartych szlaków turystycznych 
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WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO076 - Zintegrowane projekty rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne 

objęte wsparciem 

 

Działanie FEKP.05.04 WSPARCIE ROZWOJU TURYSTYKI ZITY 

REGIONALNE 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP5.I - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 

rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa 

naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

6 635 931,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

5 640 541,00 
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Zakres interwencji 

165 - Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług 

turystycznych, 083 - Infrastruktura rowerowa 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej wraz z zakupem wyposażenia i 

sprzętu (np. zagospodarowanie turystyczne otoczenia zbiorników i cieków 

wodnych), w tym budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury poprawiającej 

dostępność obiektów i atrakcji turystycznych* oraz zagospodarowanie ich 

bezpośredniego otoczenia (m.in. parkingi, ciągi komunikacyjne, infrastruktura dla 

osób z niepełnosprawnościami, zielona infrastruktura). 

2. Adaptacja obiektów do pełnienia funkcji turystycznych. 

3. Tworzenie, rozwój, udostępnianie oraz promocja parków kulturowych i szlaków 

kulturowych. 

4. Tworzenie lub rozszerzanie istniejących tras i szlaków turystycznych różnych 

rodzajów (np. piesze, wodne, rowerowe). 

5. Budowanie marek lokalnych i promowanie produktów lokalnych. 

6. Budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych, w tym wsparcie infrastruktury 

towarzyszącej. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

2. Projekty zakładające dofinansowanie szlaków rowerowych mogą być 

realizowane pod warunkiem, iż wspierane w ramach projektu szlaki rowerowe 

prowadzą do/są powiązane z atrakcją turystyczną* regionu. 
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3. Projekty zakładające dofinansowanie ścieżek rowerowych mogą być 

realizowane pod warunkiem, iż wspierane w ramach projektu ścieżki rowerowe 

prowadzą do/są powiązane z atrakcją turystyczną* regionu. 

4. Wszystkie projekty muszą być: 

- poparte odpowiednią analizą popytu i oceną potrzeb; 

- skoordynowane z projektami w sąsiednich obszarach, aby uniknąć powielania i 

konkurencji; 

- oddziaływać w sposób wykraczający poza sam projekt na stymulowanie 

działalności turystycznej w regionie; 

- trwałe i odpowiednio utrzymywane w kolejnych latach po ich zakończeniu. 

5. Inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi) nie będą 

wspierane, chyba że stanowią integralną część większego projektu, a ich koszt nie 

przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych operacji** . W miastach projekty te nie 

mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów, ani – w przypadku 

istniejących – zwiększania ich przepustowości, ani też przyczyniać się do 

zwiększenia natężenia ruchu drogowego w jakikolwiek inny sposób. 

6. Projekty polegające na rozwoju infrastruktury turystycznej wraz z zakupem 

wyposażenia i sprzętu oraz adaptacji obiektów do pełnienia funkcji turystycznych 

muszą być realizowane z uwzględnieniem aspektów społecznych, ekologicznych i 

gospodarczych. 

7. Wszystkie projekty z zakresu turystyki powinny przyczyniać się do rozwoju 

atrakcyjności turystycznej regionu i promowania lokalnych produktów, przy 

jednoczesnym poszanowaniu zasobów przyrody oraz lokalnej kultury. 

8. Preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

- stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 

- zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia; 
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- stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu 

zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki. 

9. Wsparta infrastruktura dostosowana będzie dla osób o szczególnych 

potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty będą 

uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do 

budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

10. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 

63 ust. 6 rozporządzenia nr 2021/1060 (Rozporządzenia ogólnego). 

 

* atrakcja turystyczna – oznacza obiekt (miejsce, widok) stanowiący przedmiot 

zainteresowania turystów i przyciągający ruch turystyczny. Obiekt będący atrakcją 

turystyczną musi charakteryzować się jedną z następujących cech: 

przyciągać turystów; posiadać właściwość wyróżniającą spośród innych obiektów; 

posiadać oznacznik, który informuje o danym miejscu np. tablice informacyjne, 

opis w przewodniku. 

**zgodnie z art. 2, pkt. 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r   - „operacja” oznacza projekt, umowę, 

działanie lub grupę projektów wybrane w ramach danych programów. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 
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Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

W przygotowaniu, Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę 

lokalną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2686), Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 

września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 
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Służby publiczne, Przedsiębiorstwa, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Niepubliczne instytucje kultury, Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, 

Rządowe organizacje turystyczne, Instytucje kultury, MŚP, Pozarządowe 

organizacje turystyczne, Organizacje pozarządowe, Wspólnoty, spółdzielnie 

mieszkaniowe i TBS, Kościoły i związki wyznaniowe, Jednostki organizacyjne 

działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki Samorządu 

Terytorialnego, Administracja rządowa, Podmioty ekonomii społecznej 

Grupa docelowa 

turyści, mieszkańcy gmin zmarginalizowanych i tracących funkcje społeczno-

gospodarcze, mieszkańcy miast i ich obszarów funkcjonalnych 

Słowa kluczowe 

marka_lokalna, szlak_turystyczny, strategia_terytorialna, produkt_lokalny, 

infrastruktura_turystyczna, infrastruktura_rekreacyjna, ścieżki_rowerowe, 

tereny_rekreacyjne, turystyka, trasy_turystyczne 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mikro, Średnie, Małe 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO136 - Długość odnowionych szlaków turystycznych 

WLWK-PLRO137 - Długość utworzonych szlaków turystycznych 

WLWK-PLRO135 - Długość wspartych szlaków turystycznych 
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WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO076 - Zintegrowane projekty rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne 

objęte wsparciem 

 

Działanie FEKP.05.05 WSPARCIE ROZWOJU UZDROWISK 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP5.I - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 

rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa 

naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

25 882 353,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

22 000 000,00 

Zakres interwencji 
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165 - Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług 

turystycznych 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej oraz publicznie dostępnej infrastruktury 

uzdrowiskowej w miejscowościach uzdrowiskowych. 

2. Tworzenie i modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego tj. pijalnie 

uzdrowiskowe, tężnie, parki, ścieżki ruchowe, lecznicze i rehabilitacyjne baseny 

uzdrowiskowe. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane mogą być wyłącznie projekty, dla których kierunki działań zostały 

określone w strategii terytorialnej dot. rozwoju uzdrowisk. 

2.  Inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi) nie będą 

wspierane, chyba że stanowią integralną część większego projektu, a ich koszt nie 

przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych operacji* . W miastach projekty te nie 

mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów, ani – w przypadku 

istniejących – zwiększania ich przepustowości, ani też przyczyniać się do 

zwiększenia natężenia ruchu drogowego w jakikolwiek inny sposób. 

3. Tworzone w ramach projektu urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego muszą być 

zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 

kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać 

zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. 

4. Preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

- stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 

- zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia; 
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- stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu 

zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki. 

5. Wsparta infrastruktura dostosowana będzie dla osób o szczególnych 

potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty będą 

uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do 

budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

6. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 

63 ust. 6 rozporządzenia nr 2021/1060 (Rozporządzenia ogólnego). 

 

*zgodnie z art. 2, pkt. 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r   - „operacja” oznacza projekt, umowę, 

działanie lub grupę projektów wybrane w ramach danych programów. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 
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Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Inne narzędzia terytorialne 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Grupa docelowa 

turyści, mieszkańcy miast i ich obszarów funkcjonalnych, mieszkańcy gmin 

zmarginalizowanych i tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

Słowa kluczowe 

strategia_terytorialna, uzdrowiska, infrastruktura_rekreacyjna, infrastruktura, 

dostępność, potencjały_endogeniczne, infrastruktura_uzdrowiskowa, 

urządzenia_lecznictwa_uzdrowiskowego 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 
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Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO231 - Liczba wspartych urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego  

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne 

objęte wsparciem 

 

Działanie FEKP.05.06 ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH BYDOF-IP 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP5.I - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 

rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa 

naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich 

Instytucja Pośrednicząca 

Miasto Bydgoszcz 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

10 057 269,00 
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Wysokość alokacji UE (EUR) 

8 548 679,00 

Zakres interwencji 

168 - Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Budowa, przebudowa, remont, adaptacja (wraz z wyposażeniem) 

zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania 

im nowych funkcji, kulturalnych, społecznych, edukacyjnych. 

2. Projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej. 

3. Restauracja i konserwacja obiektów zabytkowych znajdujących się w rejestrze 

zabytków, obiektów położonych  w strefie ochrony konserwatorskiej, wraz z 

zagospodarowaniem terenu wokół. 

4. Projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów 

funkcjonalnych przestrzeni. 

5. Projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców. 

6. Projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

2. Działania w zakresie odnowy przestrzeni publicznych będę realizowane na 

terenie gmin poniżej 50 tys. mieszkańców. 
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3.Inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi) nie będą 

wspierane, chyba że stanowią integralną część większego projektu, a ich koszt nie 

przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych operacji* . W miastach projekty te nie 

mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów, ani – w przypadku 

istniejących – zwiększania ich przepustowości, ani też przyczyniać się do 

zwiększenia natężenia ruchu drogowego w jakikolwiek inny sposób. 

4. Preferowane będą przedsięwzięcia zakładające wykorzystanie istniejącej 

infrastruktury. Realizacja projektów polegających na budowie nowych obiektów 

będzie możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach. 

5. Realizowane projekty muszą uwzględniać cele społeczne i wspierać ich 

realizację na danym obszarze. 

6. Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

     - w celu zminimalizowania wpływu na siedliska i gatunki przygotowując i 

realizując inwestycje należy stosować dobre praktyki z zakresu ochrony zieleni i 

drzew; 

     - inwestycje będą zwiększać powierzchnie biologicznie czynne i unikać 

tworzenia powierzchni uszczelnionych, zgodnie ze standardami kształtowania ładu 

przestrzennego w polityce województwa. 

7. Preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH:  

      - stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 

      - zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia. 

8. Infrastruktura oraz wyposażenie dostosowane będzie do osób o szczególnych 

potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty będą 

uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do 

budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
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9. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 

63 ust. 6 rozporządzenia nr 2021/1060 (Rozporządzenia ogólnego). 

 

*zgodnie z art. 2, pkt. 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r   - „operacja” oznacza projekt, umowę, 

działanie lub grupę projektów wybrane w ramach danych programów. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach 

regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2686), 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 
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Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki 

wyznaniowe, Przedsiębiorstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, 

Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych 

jednostek samorządu terytorialnego, Podmioty ekonomii społecznej, Kościoły i 

związki wyznaniowe, Niepubliczne instytucje kultury, Instytucje kultury, 

Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS, Jednostki Samorządu Terytorialnego, 

MŚP, Administracja rządowa, Organizacje pozarządowe 

Grupa docelowa 

mieszkańcy miast i ich obszarów funkcjonalnych, mieszkańcy gmin 

zmarginalizowanych i tracących funkcje społeczno-gospodarcze, turyści 

Słowa kluczowe 
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zabytki, zagospodarowanie_przestrzeni_publicznej, infrastruktura, 

budynki_użyteczności_publicznej, odnowa_przestrzeni_publicznych, 

tereny_zdegradowane, ogólnodostępny, strategia_terytorialna, 

tereny_rekreacyjne, renowacja_budynku 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mikro, Małe, Średnie 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO114 - Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach 

miejskich 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO076 - Zintegrowane projekty rozwoju terytorialnego 

PROG-FEKP-0045 - Liczba obiektów infrastrukturalnych wspartych w ramach 

odnowy przestrzeni publicznych 

PROG-FEKP-0046 - Powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni 

publicznych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-ND001 - Nie dotyczy 
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PROG-FEKP-0047 - Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych 

wsparciem 

 

Działanie FEKP.05.07 ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH ZITY 

REGIONALNE 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP5.I - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 

rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa 

naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

7 885 583,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

6 702 746,00 

Zakres interwencji 

168 - Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Budowa, przebudowa, remont, adaptacja (wraz z wyposażeniem) 

zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania 

im nowych funkcji, kulturalnych, społecznych, edukacyjnych. 

2. Projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej. 
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3. Restauracja i konserwacja obiektów zabytkowych znajdujących się w rejestrze 

zabytków, obiektów położonych  w strefie ochrony konserwatorskiej, wraz z 

zagospodarowaniem terenu wokół. 

4. Projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów 

funkcjonalnych przestrzeni. 

5. Projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców. 

6. Projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

2. Działania w zakresie odnowy przestrzeni publicznych będę realizowane na 

terenie gmin poniżej 50 tys. mieszkańców. 

3.Inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi) nie będą 

wspierane, chyba że stanowią integralną część większego projektu, a ich koszt nie 

przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych operacji* . W miastach projekty te nie 

mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów, ani – w przypadku 

istniejących – zwiększania ich przepustowości, ani też przyczyniać się do 

zwiększenia natężenia ruchu drogowego w jakikolwiek inny sposób. 

4. Preferowane będą przedsięwzięcia zakładające wykorzystanie istniejącej 

infrastruktury. Realizacja projektów polegających na budowie nowych obiektów 

będzie możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach. 

5. Realizowane projekty muszą uwzględniać cele społeczne i wspierać ich 

realizację na danym obszarze. 

6. Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 
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     - w celu zminimalizowania wpływu na siedliska i gatunki przygotowując i 

realizując inwestycje należy stosować dobre praktyki z zakresu ochrony zieleni i 

drzew; 

     - inwestycje będą zwiększać powierzchnie biologicznie czynne i unikać 

tworzenia powierzchni uszczelnionych, zgodnie ze standardami kształtowania ładu 

przestrzennego w polityce województwa. 

7. Preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH:  

      - stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 

      - zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia. 

8. Infrastruktura oraz wyposażenie dostosowane będzie do osób o szczególnych 

potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty będą 

uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do 

budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

9. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 

63 ust. 6 rozporządzenia nr 2021/1060 (Rozporządzenia ogólnego). 

 

*zgodnie z art. 2, pkt. 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r   - „operacja” oznacza projekt, umowę, 

działanie lub grupę projektów wybrane w ramach danych programów. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 



270 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach 

regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2686), 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 
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Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Przedsiębiorstwa, Służby publiczne, 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje pozarządowe, Podmioty ekonomii społecznej, Podmioty świadczące 

usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu 

terytorialnego, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu 

terytorialnego, Kościoły i związki wyznaniowe, Niepubliczne instytucje kultury, 

Instytucje kultury, Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS, Jednostki 

Samorządu Terytorialnego, Administracja rządowa, MŚP 

Grupa docelowa 

mieszkańcy miast i ich obszarów funkcjonalnych, mieszkańcy gmin 

zmarginalizowanych i tracących funkcje społeczno-gospodarcze, turyści 

Słowa kluczowe 

strategia_terytorialna, tereny_rekreacyjne, ogólnodostępny, 

budynki_użyteczności_publicznej, tereny_zdegradowane, 

odnowa_przestrzeni_publicznych, infrastruktura, renowacja_budynku, 

zagospodarowanie_przestrzeni_publicznej, zabytki 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mikro, Średnie, Małe 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 
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WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO114 - Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach 

miejskich 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO076 - Zintegrowane projekty rozwoju terytorialnego 

PROG-FEKP-0045 - Liczba obiektów infrastrukturalnych wspartych w ramach 

odnowy przestrzeni publicznych 

PROG-FEKP-0046 - Powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni 

publicznych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-ND001 - Nie dotyczy 

PROG-FEKP-0047 - Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych 

wsparciem 

 

Działanie FEKP.05.08 REWITALIZACJA MIAST PREZYDENCKICH 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP5.I - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 

rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa 

naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

17 702 966,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 
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15 047 520,00 

Zakres interwencji 

168 - Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Zagospodarowanie przestrzeni poprzez przebudowę, rozbudowę, remont, 

wyposażenie oraz adaptację do pełnienia nowych funkcji zdegradowanych 

budynków/obiektów wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia 

przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych 

na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Gminnego Programu Rewitalizacji. 

2. Zagospodarowanie terenów i przestrzeni, w tym istniejących terenów zielonych, 

wraz z budową małej architektury, w celu przywrócenia lub nadania im nowych 

funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 

3. Roboty budowlane, restauratorskie i konserwatorskie obiektów zabytkowych 

znajdujących się w rejestrze zabytków, obiektów położonych w strefie ochrony 

konserwatorskiej - wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z 

obiektem. 

4. Budowa, rozbudowa i przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej na 

obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu obiektów i terenów 

rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych (uzupełniająco do ww. 

typów). 

5. Projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z Gminnego Programu 

Rewitalizacji. 
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2. Działania w zakresie rewitalizacji realizowane będą na terenie miast powyżej 50 

tys. mieszkańców. 

3. Projekty rewitalizacyjne powinny korespondować z działaniami społecznymi, 

które razem będą stanowiły kompleksową odpowiedź na zdiagnozowane na 

danym obszarze sfery problemowe i staną się źródłem szerszego oddziaływania 

oraz być z nimi komplementarne. 

4. Wsparcia nie uzyskają projekty polegające na inwestycjach w drogi lokalne i 

parkingi.  

5. Wsparcia nie uzyskają projekty polegające na budowie nowych budynków oraz 

na remoncie części wspólnych budynków wielorodzinnych.  

6. Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

- w celu zminimalizowania wpływu na siedliska i gatunki przygotowując i realizując 

inwestycje należy stosować dobre praktyki z zakresu ochrony zieleni i drzew; 

- inwestycje będą zwiększać powierzchnie biologicznie czynne i unikać tworzenia 

powierzchni uszczelnionych, zgodnie ze standardami kształtowania ładu 

przestrzennego w polityce województwa. 

7. Preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

- stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 

- zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia. 

8. Promowane będą projekty wpisujące się w założenia Nowego Europejskiego 

Bauhausu.  

9. Infrastruktura oraz wyposażenie dostosowane będzie do osób o szczególnych 

potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty będą 

uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do 

budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
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10. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 

63 ust. 6 rozporządzenia nr 2021/1060 (Rozporządzenia ogólnego). 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach 

regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2686), 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 



276 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Inne narzędzia terytorialne 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, 

Przedsiębiorstwa, Służby publiczne 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Niepubliczne instytucje kultury, Jednostki organizacyjne działające w imieniu 

jednostek samorządu terytorialnego, Podmioty świadczące usługi publiczne w 

ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, 

Centra aktywności lokalnej, Podmioty ekonomii społecznej, Kościoły i związki 

wyznaniowe, MŚP, Administracja rządowa, Instytucje kultury, Organizacje 

pozarządowe, Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS, Jednostki Samorządu 

Terytorialnego 

Grupa docelowa 

mieszkańcy miast i ich obszarów funkcjonalnych, turyści, mieszkańcy gmin 

zmarginalizowanych i tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

Słowa kluczowe 

tereny_zdegradowane, obszar_rewitalizacji, rewitalizacja, 

nowe_funkcje_terenów_zdegradowanych, Gminny_Program_Rewitalizacji, 

tereny_rekreacyjne, włączenie_społeczne, infrastruktura, konserwacja, 

strategia_terytorialna 
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Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mikro, Małe, Średnie 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO148 - Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki 

mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO114 - Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach 

miejskich 

WLWK-PLRO146 - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO076 - Zintegrowane projekty rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR048 - Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji 

WLWK-PLRR049 - Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych 

obszarach 

PROG-FEKP-0048 - Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury wspartych 

w ramach działań rewitalizacyjnych 
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Działanie FEKP.05.09 TERENY INWESTYCYJNE BYDOF-IP 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP5.I - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 

rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa 

naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich 

Instytucja Pośrednicząca 

Miasto Bydgoszcz 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

1 047 059,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

890 000,00 

Zakres interwencji 

020 - Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki i obiekty przemysłowe) 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Projekty inwestycyjne dotyczące kompleksowego przygotowania i uzbrojenia 

terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

pod działalność gospodarczą (terenu inwestycyjnego). 

2. Projekty związane z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów w celu 

nadania im nowych funkcji gospodarczych, np.: obszary powojskowe, 

poprzemysłowe, pokolejowe oraz popegeerowskie. 
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W ramach typu 1 i 2 kwalifikowalne będą wydatki dot. dokumentacji koncepcyjnej, 

projektowej, przetargowej, planistycznej dla terenów inwestycyjnych.  

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

2.Inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi) nie będą 

wspierane, chyba że stanowią integralną część większego projektu, a ich koszt nie 

przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych operacji* . W miastach projekty te nie 

mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów, ani – w przypadku 

istniejących – zwiększania ich przepustowości, ani też przyczyniać się do 

zwiększenia natężenia ruchu drogowego w jakikolwiek inny sposób. 

3.Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

- dla inwestycji dotyczących przygotowania terenów pod działalność gospodarczą 

konieczna będzie identyfikacja zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, które 

mogą wystąpić na skutek realizacji projektu, a następnie uwzględnienia w 

projekcie odpowiednich środków i rozwiązań w zakresie adaptacji do zmian 

klimatu; 

- w przypadku nowoutworzonych terenów inwestycyjnych w pierwszej kolejności 

wspierane będą projekty zakładające zasilanie ich z istniejących już obiektów 

energetycznych lub wykorzystujące odnawialne źródła energii. 

4. Preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

- stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury w odniesieniu 

do zakładów i budynków powstających na wspieranym terenie inwestycyjnym; 

- zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu terenów 

otaczających; 
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- preferowane pod działalność gospodarczą będą obszary nieobejmujące terenów 

cennych przyrodniczo. 

5. Preferowane będą w szczególności obszary zmarginalizowane w zakresie 

aktywności gospodarczej oraz współistniejących na tych terenach negatywnych 

procesów degradacji społecznej oraz obszary z nimi sąsiadujące (które oddziałują 

na obszary zmarginalizowane). 

6. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 

63 ust. 6 rozporządzenia nr 2021/1060 (Rozporządzenia ogólnego). 

 

*zgodnie z art. 2, pkt. 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r   - „operacja” oznacza projekt, umowę, 

działanie lub grupę projektów wybrane w ramach danych programów. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach 

regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2686), 
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Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Służby publiczne 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, 

Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Grupa docelowa 

MŚP 
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Słowa kluczowe 

sieci_wodociagowe, sieć_kanalizacyjna, strategia_terytorialna, 

rozwój_gospodarczy, uzbrojenie_terenów_inwestycyjnych, inwestycja, inwestor, 

oświetlenie, tereny_inwestycyjne, sieci_elektroenergetyczne 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-PLRO145 - Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO076 - Zintegrowane projekty rozwoju terytorialnego 

PROG-FEKP-0049 - Długość dróg wewnętrznych powstałych/zmodernizowanych na 

terenach inwestycyjnych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR037 - Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych 

 

Działanie FEKP.05.10 TERENY INWESTYCYJNE ZITY REGIONALNE 
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Cel szczegółowy 

EFRR.CP5.I - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 

rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa 

naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

1 831 646,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

1 556 899,00 

Zakres interwencji 

020 - Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki i obiekty przemysłowe) 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Projekty inwestycyjne dotyczące kompleksowego przygotowania i uzbrojenia 

terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

pod działalność gospodarczą (terenu inwestycyjnego). 

2. Projekty związane z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów w celu 

nadania im nowych funkcji gospodarczych, np.: obszary powojskowe, 

poprzemysłowe, pokolejowe oraz popegeerowskie. 

W ramach typu 1 i 2 kwalifikowalne będą wydatki dot. dokumentacji koncepcyjnej, 

projektowej, przetargowej, planistycznej dla terenów inwestycyjnych.  

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 
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2.Inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi) nie będą 

wspierane, chyba że stanowią integralną część większego projektu, a ich koszt nie 

przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych operacji* . W miastach projekty te nie 

mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów, ani – w przypadku 

istniejących – zwiększania ich przepustowości, ani też przyczyniać się do 

zwiększenia natężenia ruchu drogowego w jakikolwiek inny sposób. 

3.Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

- dla inwestycji dotyczących przygotowania terenów pod działalność gospodarczą 

konieczna będzie identyfikacja zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, które 

mogą wystąpić na skutek realizacji projektu, a następnie uwzględnienia w 

projekcie odpowiednich środków i rozwiązań w zakresie adaptacji do zmian 

klimatu; 

- w przypadku nowoutworzonych terenów inwestycyjnych w pierwszej kolejności 

wspierane będą projekty zakładające zasilanie ich z istniejących już obiektów 

energetycznych lub wykorzystujące odnawialne źródła energii. 

4. Preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

- stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury w odniesieniu 

do zakładów i budynków powstających na wspieranym terenie inwestycyjnym; 

- zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu terenów 

otaczających; 

- preferowane pod działalność gospodarczą będą obszary nieobejmujące terenów 

cennych przyrodniczo. 

5. Preferowane będą w szczególności obszary zmarginalizowane w zakresie 

aktywności gospodarczej oraz współistniejących na tych terenach negatywnych 

procesów degradacji społecznej oraz obszary z nimi sąsiadujące (które oddziałują 

na obszary zmarginalizowane). 
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6. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 

63 ust. 6 rozporządzenia nr 2021/1060 (Rozporządzenia ogólnego). 

 

*zgodnie z art. 2, pkt. 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r   - „operacja” oznacza projekt, umowę, 

działanie lub grupę projektów wybrane w ramach danych programów. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach 

regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2686), 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 
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Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Służby publiczne 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Jednostki organizacyjne działające w imieniu 

jednostek samorządu terytorialnego 

Grupa docelowa 

MŚP 

Słowa kluczowe 

sieć_kanalizacyjna, strategia_terytorialna, sieci_elektroenergetyczne, 

rozwój_gospodarczy, uzbrojenie_terenów_inwestycyjnych, inwestycja, inwestor, 

oświetlenie, tereny_inwestycyjne, sieci_wodociagowe 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 
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Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-PLRO145 - Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO076 - Zintegrowane projekty rozwoju terytorialnego 

PROG-FEKP-0049 - Długość dróg wewnętrznych powstałych/zmodernizowanych na 

terenach inwestycyjnych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR037 - Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych 

 

Działanie FEKP.05.11 WSPARCIE ADMINISTRACYJNE GMIN ZITY 

REGIONALNE 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP5.I - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 

rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa 

naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 
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979 732,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

832 772,00 

Zakres interwencji 

169 - Inicjatywy na rzecz rozwoju terytorialnego, w tym przygotowanie strategii 

terytorialnych 

Opis działania 

Typy projektów:                                                                   

Projekty dotyczące przygotowania i realizacji instrumentu ZIT obejmujące 

wsparcie dla lidera porozumienia, stowarzyszenia zawartego w celu realizacji 

instrumentów terytorialnych.  W ramach projektu mogą być finansowane 

następujące kategorie wydatków:                                                                                                                

  - wynagrodzenia pracowników/dodatki specjalne osób odpowiedzialnych za 

realizację polityki terytorialnej w danym obszarze;                                                                                    

 - zakupu wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego oraz materiałów 

biurowych i eksploatacyjnych;   

- koszty związane z organizacją spotkań w ramach partnerstwa i  rozwijaniem 

współpracy;                                                                   

                                                     

Zasady realizacji wsparcia:        

1. Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające ze strategii ZIT z 

wyłączeniem strategii ZIT BydOF;                                                       

2. Szczegółowe zasady przyznawania środków będą określone w dokumencie 

Polityka Terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego.        

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 
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85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

uproszczona metoda rozliczania wydatków w oparciu o projekt budżetu [art. 

53(3)(b) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 
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Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Grupa docelowa 

władze publiczne 

Słowa kluczowe 

wsparcie_administracyjne, partnerstwo, wynagrodzenia, ZIT, 

Zintegrowane_Inwestycje_Terytorialne, strategia_terytorialna 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-RCO112 - Podmioty zaangażowane w przygotowanie i realizację strategii 

zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

PROG-FEKP-0050 - Średnioroczna liczba etatów finansowanych w ramach wsparcia 

administracyjnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-ND001 - Nie dotyczy 

PROG-FEKP-0051 - Liczba osób objętych projektem w ramach wsparcia 

administracyjnego 
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Działanie FEKP.05.12 WSPARCIE INSTYTUCJI KULTURY OPPT 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP5.I - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 

rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa 

naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

14 056 701,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

11 948 196,00 

Zakres interwencji 

166 - Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie 

kultury 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Rozbudowa, przebudowa, remont istniejącej instytucji kultury*. 

2. Budowa nowego obiektu lub adaptacja istniejącego z przeznaczeniem do 

pełnienia funkcji instytucji kultury. 

3. Wyposażenie oraz wsparcie rozwoju i funkcjonowania (bez możliwości 

dofinansowania bieżącego funkcjonowania) instytucji kultury (w ramach typu 1 lub 

2). 

4. Tworzenie nowych oraz wspieranie rozwoju istniejących bibliotek lokalnych z 

przeznaczeniem na mediateki pełniące funkcję centrów życia społecznego.   
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Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

2. Inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi) nie będą 

wspierane, chyba że stanowią integralną część większego projektu, a ich koszt nie 

przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych operacji** . W miastach projekty te nie 

mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów, ani – w przypadku 

istniejących – zwiększania ich przepustowości, ani też przyczyniać się do 

zwiększenia natężenia ruchu drogowego w jakikolwiek inny sposób. 

3. Preferowane będą przedsięwzięcia zakładające wykorzystanie istniejącej 

infrastruktury. Realizacja projektów polegających na budowie nowych obiektów 

będzie możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach. 

4. Realizowane projekty muszą uwzględniać cele społeczne i wspierać ich 

realizację na danym obszarze. 

5. Preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

     - stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 

     - zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia; 

     - stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu 

zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki. 

6. Inwestycje w obszarze kultury mające wpływ na dziedzictwo kulturowe powinny 

wykorzystywać zalecenia wynikające z dokumentu „Europejskie zasady jakości dla 

finansowanych przez UE interwencji o potencjalnym wpływie na dziedzictwo 

kulturowe”. 

7. Wsparta infrastruktura dostosowana będzie dla osób o szczególnych 

potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty będą 

uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do 

budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
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8. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 

63 ust. 6 rozporządzenia nr 2021/1060 (Rozporządzenia ogólnego). 

 

*za instytucję kultury w ramach tego celu szczegółowego uznane zostały wszystkie 

instytucje, w których prowadzona jest działalność kulturalna. Przy postrzeganiu 

obiektu jako instytucji kultury znaczenie ma zatem nie status, a rodzaj 

prowadzonych działań. 

** zgodnie z art. 2, pkt. 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r   - „operacja” oznacza projekt, umowę, 

działanie lub grupę projektów wybrane w ramach danych programów. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

W przygotowaniu, Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę 

lokalną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2686), Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 
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września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Inne narzędzia terytorialne 

Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne, 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Podmioty ekonomii społecznej, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 

realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, Kościoły i 

związki wyznaniowe, Niepubliczne instytucje kultury, MŚP, Instytucje kultury, 

Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS, Jednostki organizacyjne działające w 

imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Organizacje pozarządowe, 

Administracja rządowa, Jednostki Samorządu Terytorialnego 
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Grupa docelowa 

turyści, mieszkańcy miast i ich obszarów funkcjonalnych, mieszkańcy gmin 

zmarginalizowanych i tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

Słowa kluczowe 

zabytki, strategia_terytorialna, infrastruktura, dom_kultury, biblioteka, mediateka, 

kultura, ochrona_zabytków, instytucja_kultury, renowacja 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mikro, Średnie, Małe 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO141 - Liczba instytucji kultury objętych wsparciem 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO076 - Zintegrowane projekty rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne 

objęte wsparciem 
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Działanie FEKP.05.13 WSPARCIE ROZWOJU TURYSTYKI OPPT 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP5.I - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 

rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa 

naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

13 450 842,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

11 433 216,00 

Zakres interwencji 

165 - Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług 

turystycznych, 083 - Infrastruktura rowerowa 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej wraz z zakupem wyposażenia i 

sprzętu (np. zagospodarowanie turystyczne otoczenia zbiorników i cieków 

wodnych), w tym budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury poprawiającej 

dostępność obiektów i atrakcji turystycznych* oraz zagospodarowanie ich 

bezpośredniego otoczenia (m.in. parkingi, ciągi komunikacyjne, infrastruktura dla 

osób z niepełnosprawnościami, zielona infrastruktura). 

2. Adaptacja obiektów do pełnienia funkcji turystycznych. 

3. Tworzenie, rozwój, udostępnianie oraz promocja parków kulturowych i szlaków 

kulturowych. 
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4. Tworzenie lub rozszerzanie istniejących tras i szlaków turystycznych różnych 

rodzajów (np. piesze, wodne, rowerowe). 

5. Budowanie marek lokalnych i promowanie produktów lokalnych. 

6. Budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych, w tym wsparcie infrastruktury 

towarzyszącej. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

2. Projekty zakładające dofinansowanie szlaków rowerowych mogą być 

realizowane pod warunkiem, iż wspierane w ramach projektu szlaki rowerowe 

prowadzą do/są powiązane z atrakcją turystyczną* regionu. 

3. Projekty zakładające dofinansowanie ścieżek rowerowych mogą być 

realizowane pod warunkiem, iż wspierane w ramach projektu ścieżki rowerowe 

prowadzą do/są powiązane z atrakcją turystyczną* regionu. 

4. Wszystkie projekty muszą być: 

- poparte odpowiednią analizą popytu i oceną potrzeb; 

- skoordynowane z projektami w sąsiednich obszarach, aby uniknąć powielania i 

konkurencji; 

- oddziaływać w sposób wykraczający poza sam projekt na stymulowanie 

działalności turystycznej w regionie; 

- trwałe i odpowiednio utrzymywane w kolejnych latach po ich zakończeniu. 

5. Inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi) nie będą 

wspierane, chyba że stanowią integralną część większego projektu, a ich koszt nie 

przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych operacji** . W miastach projekty te nie 

mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów, ani – w przypadku 
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istniejących – zwiększania ich przepustowości, ani też przyczyniać się do 

zwiększenia natężenia ruchu drogowego w jakikolwiek inny sposób. 

6. Projekty polegające na rozwoju infrastruktury turystycznej wraz z zakupem 

wyposażenia i sprzętu oraz adaptacji obiektów do pełnienia funkcji turystycznych 

muszą być realizowane z uwzględnieniem aspektów społecznych, ekologicznych i 

gospodarczych. 

7. Wszystkie projekty z zakresu turystyki powinny przyczyniać się do rozwoju 

atrakcyjności turystycznej regionu i promowania lokalnych produktów, przy 

jednoczesnym poszanowaniu zasobów przyrody oraz lokalnej kultury. 

8. Preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

- stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 

- zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia; 

- stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu 

zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki. 

9. Wsparta infrastruktura dostosowana będzie dla osób o szczególnych 

potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty będą 

uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do 

budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

10. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 

63 ust. 6 rozporządzenia nr 2021/1060 (Rozporządzenia ogólnego). 

 

* atrakcja turystyczna – oznacza obiekt (miejsce, widok) stanowiący przedmiot 

zainteresowania turystów i przyciągający ruch turystyczny. Obiekt będący atrakcją 

turystyczną musi charakteryzować się jedną z następujących cech: 
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przyciągać turystów; posiadać właściwość wyróżniającą spośród innych obiektów; 

posiadać oznacznik, który informuje o danym miejscu np. tablice informacyjne, 

opis w przewodniku. 

**zgodnie z art. 2, pkt. 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r   - „operacja” oznacza projekt, umowę, 

działanie lub grupę projektów wybrane w ramach danych programów. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062), Rozporządzenie Ministra Funduszy i 

Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy 

inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów na lata 

2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2686), W przygotowaniu 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 
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Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Inne narzędzia terytorialne 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, 

Przedsiębiorstwa, Służby publiczne 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS, 

Kościoły i związki wyznaniowe, Organizacje pozarządowe, Jednostki organizacyjne 

działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Administracja rządowa, 

Pozarządowe organizacje turystyczne, Instytucje kultury, MŚP, Niepubliczne 

instytucje kultury, Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, Rządowe 

organizacje turystyczne 

Grupa docelowa 

mieszkańcy gmin zmarginalizowanych i tracących funkcje społeczno-gospodarcze, 

mieszkańcy miast i ich obszarów funkcjonalnych, turyści 

Słowa kluczowe 
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tereny_rekreacyjne, produkt_lokalny, strategia_terytorialna, turystyka, 

ścieżki_rowerowe, infrastruktura_turystyczna, infrastruktura_rekreacyjna, 

marka_lokalna, trasy_turystyczne, szlak_turystyczny 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mikro, Małe, Średnie 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO136 - Długość odnowionych szlaków turystycznych 

WLWK-PLRO137 - Długość utworzonych szlaków turystycznych 

WLWK-PLRO135 - Długość wspartych szlaków turystycznych 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO076 - Zintegrowane projekty rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne 

objęte wsparciem 
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Działanie FEKP.05.14 ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH OPPT 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP5.I - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 

rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa 

naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

14 974 579,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

12 728 392,00 

Zakres interwencji 

168 - Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Budowa, przebudowa, remont, adaptacja (wraz z wyposażeniem) 

zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania 

im nowych funkcji, kulturalnych, społecznych, edukacyjnych. 

2. Projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej. 

3. Restauracja i konserwacja obiektów zabytkowych znajdujących się w rejestrze 

zabytków, obiektów położonych  w strefie ochrony konserwatorskiej, wraz z 

zagospodarowaniem terenu wokół. 

4. Projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów 

funkcjonalnych przestrzeni. 

5. Projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców. 
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6. Projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

2. Działania w zakresie odnowy przestrzeni publicznych będę realizowane na 

terenie gmin poniżej 50 tys. mieszkańców. 

3.Inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi) nie będą 

wspierane, chyba że stanowią integralną część większego projektu, a ich koszt nie 

przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych operacji* . W miastach projekty te nie 

mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów, ani – w przypadku 

istniejących – zwiększania ich przepustowości, ani też przyczyniać się do 

zwiększenia natężenia ruchu drogowego w jakikolwiek inny sposób. 

4. Preferowane będą przedsięwzięcia zakładające wykorzystanie istniejącej 

infrastruktury. Realizacja projektów polegających na budowie nowych obiektów 

będzie możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach. 

5. Realizowane projekty muszą uwzględniać cele społeczne i wspierać ich 

realizację na danym obszarze. 

6. Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

     - w celu zminimalizowania wpływu na siedliska i gatunki przygotowując i 

realizując inwestycje należy stosować dobre praktyki z zakresu ochrony zieleni i 

drzew; 

     - inwestycje będą zwiększać powierzchnie biologicznie czynne i unikać 

tworzenia powierzchni uszczelnionych, zgodnie ze standardami kształtowania ładu 

przestrzennego w polityce województwa. 

7. Preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH:  
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      - stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 

      - zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia. 

8. Infrastruktura oraz wyposażenie dostosowane będzie do osób o szczególnych 

potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty będą 

uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do 

budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

9. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 

63 ust. 6 rozporządzenia nr 2021/1060 (Rozporządzenia ogólnego). 

 

*zgodnie z art. 2, pkt. 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r   - „operacja” oznacza projekt, umowę, 

działanie lub grupę projektów wybrane w ramach danych programów. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach 
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regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2686), 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Inne narzędzia terytorialne 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki 

wyznaniowe, Przedsiębiorstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Kościoły i związki wyznaniowe, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 

realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, Podmioty 

ekonomii społecznej, Niepubliczne instytucje kultury, MŚP, Instytucje kultury, 

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Organizacje pozarządowe, Jednostki 
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organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, 

Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS, Administracja rządowa 

Grupa docelowa 

turyści, mieszkańcy gmin zmarginalizowanych i tracących funkcje społeczno-

gospodarcze, mieszkańcy miast i ich obszarów funkcjonalnych 

Słowa kluczowe 

budynki_użyteczności_publicznej, tereny_zdegradowane, infrastruktura, zabytki, 

renowacja_budynku, zagospodarowanie_przestrzeni_publicznej, 

odnowa_przestrzeni_publicznych, ogólnodostępny, strategia_terytorialna, 

tereny_rekreacyjne 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mikro, Małe, Średnie 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO114 - Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach 

miejskich 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO076 - Zintegrowane projekty rozwoju terytorialnego 
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PROG-FEKP-0045 - Liczba obiektów infrastrukturalnych wspartych w ramach 

odnowy przestrzeni publicznych 

PROG-FEKP-0046 - Powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni 

publicznych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-ND001 - Nie dotyczy 

PROG-FEKP-0047 - Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych 

wsparciem 

 

Działanie FEKP.05.15 TERENY INWESTYCYJNE OPPT 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP5.I - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 

rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa 

naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

3 003 648,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

2 553 101,00 

Zakres interwencji 

020 - Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki i obiekty przemysłowe) 

Opis działania 

Typy projektów: 
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1. Projekty inwestycyjne dotyczące kompleksowego przygotowania i uzbrojenia 

terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

pod działalność gospodarczą (terenu inwestycyjnego). 

2. Projekty związane z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów w celu 

nadania im nowych funkcji gospodarczych, np.: obszary powojskowe, 

poprzemysłowe, pokolejowe oraz popegeerowskie. 

W ramach typu 1 i 2 kwalifikowalne będą wydatki dot. dokumentacji koncepcyjnej, 

projektowej, przetargowej, planistycznej dla terenów inwestycyjnych.  

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

2.Inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi) nie będą 

wspierane, chyba że stanowią integralną część większego projektu, a ich koszt nie 

przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych operacji* . W miastach projekty te nie 

mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów, ani – w przypadku 

istniejących – zwiększania ich przepustowości, ani też przyczyniać się do 

zwiększenia natężenia ruchu drogowego w jakikolwiek inny sposób. 

3.Kryteria wspierające zgodność projektów z zasadą DNSH: 

- dla inwestycji dotyczących przygotowania terenów pod działalność gospodarczą 

konieczna będzie identyfikacja zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, które 

mogą wystąpić na skutek realizacji projektu, a następnie uwzględnienia w 

projekcie odpowiednich środków i rozwiązań w zakresie adaptacji do zmian 

klimatu; 

- w przypadku nowoutworzonych terenów inwestycyjnych w pierwszej kolejności 

wspierane będą projekty zakładające zasilanie ich z istniejących już obiektów 

energetycznych lub wykorzystujące odnawialne źródła energii. 
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4. Preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

- stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury w odniesieniu 

do zakładów i budynków powstających na wspieranym terenie inwestycyjnym; 

- zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu terenów 

otaczających; 

- preferowane pod działalność gospodarczą będą obszary nieobejmujące terenów 

cennych przyrodniczo. 

5. Preferowane będą w szczególności obszary zmarginalizowane w zakresie 

aktywności gospodarczej oraz współistniejących na tych terenach negatywnych 

procesów degradacji społecznej oraz obszary z nimi sąsiadujące (które oddziałują 

na obszary zmarginalizowane). 

6. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 

63 ust. 6 rozporządzenia nr 2021/1060 (Rozporządzenia ogólnego). 

 

*zgodnie z art. 2, pkt. 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r   - „operacja” oznacza projekt, umowę, 

działanie lub grupę projektów wybrane w ramach danych programów. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 



310 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach 

regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2686), 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Inne narzędzia terytorialne 

Typ beneficjenta – ogólny 

Służby publiczne, Administracja publiczna 
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Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, 

Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Grupa docelowa 

MŚP 

Słowa kluczowe 

strategia_terytorialna, sieci_elektroenergetyczne, rozwój_gospodarczy, 

uzbrojenie_terenów_inwestycyjnych, inwestycja, inwestor, oświetlenie, 

tereny_inwestycyjne, sieci_wodociagowe, sieć_kanalizacyjna 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-PLRO145 - Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO076 - Zintegrowane projekty rozwoju terytorialnego 

PROG-FEKP-0049 - Długość dróg wewnętrznych powstałych/zmodernizowanych na 

terenach inwestycyjnych 

Wskaźniki rezultatu 
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WLWK-PLRR037 - Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych 

 

Działanie FEKP.05.16 WSPARCIE ADMINISTRACYJNE GMIN OPPT 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP5.I - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 

rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa 

naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

784 974,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

667 228,00 

Zakres interwencji 

169 - Inicjatywy na rzecz rozwoju terytorialnego, w tym przygotowanie strategii 

terytorialnych 

Opis działania 

Typy projektów:                                                                   

Projekty dotyczące przygotowania i realizacji instrumentu IIT dla OPPT obejmujące 

wsparcie dla lidera porozumienia, stowarzyszenia zawartego w celu realizacji 

instrumentów terytorialnych.  W ramach projektu mogą być finansowane 

następujące kategorie wydatków:                                                                                                                

  - wynagrodzenia pracowników/dodatki specjalne osób odpowiedzialnych za 

realizację polityki terytorialnej w danym obszarze;                                                                                    
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 - zakupu wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego oraz materiałów 

biurowych i eksploatacyjnych;   

- koszty związane z organizacją spotkań w ramach partnerstwa i  rozwijaniem 

współpracy;                                                                   

                                                     

Zasady realizacji wsparcia:        

1. Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające ze strategii IIT dla OPPT;                                                       

2. Szczegółowe zasady przyznawania środków będą określone w dokumencie 

Polityka Terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego.                                    

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

uproszczona metoda rozliczania wydatków w oparciu o projekt budżetu [art. 

53(3)(b) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 
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Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Inne narzędzia terytorialne 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Grupa docelowa 

władze publiczne 

Słowa kluczowe 

wsparcie_administracyjne, IIT, OPPT, Obszar_Prowadzenia_Polityki_Terytorialnej, 

partnerstwo, wynagrodzenia, strategia_terytorialna 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 
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WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-RCO112 - Podmioty zaangażowane w przygotowanie i realizację strategii 

zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

PROG-FEKP-0050 - Średnioroczna liczba etatów finansowanych w ramach wsparcia 

administracyjnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-ND001 - Nie dotyczy 

PROG-FEKP-0051 - Liczba osób objętych projektem w ramach wsparcia 

administracyjnego 

 

Priorytet FEKP.06 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ ZWIĘKSZENIA 

DOSTĘPNOŚCI REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW 

 

Instytucja Zarządzająca 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Fundusz 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Cel Polityki 

CP4 - Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu 

społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych 

Miejsce realizacji 

KUJAWSKO-POMORSKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 
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281 432 692,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

239 217 788,00 

 

Działanie FEKP.06.01 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ 

PRZEDSZKOLNĄ BYDOF-IP 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP4.II - 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 

Instytucja Pośrednicząca 

Miasto Bydgoszcz 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

1 844 681,41 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

1 567 979,00 

Zakres interwencji 

121 - Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem 

Opis działania 

Typy projektów: 

Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną: 
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- Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów na potrzeby świadczenia 

usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub innych formach edukacji 

przedszkolnej (z wyłączeniem specjalnych). 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

2. Wsparcie zostanie ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego. Inwestycje w tym zakresie realizowane będą wyłącznie na 

obszarach gmin charakteryzujących się słabym dostępem do usług wychowania 

przedszkolnego, tzn. o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 

poniżej 85% średniej dla województwa z roku 2020, tzn. 68,09%. 

3. Działania podnoszące jakość już funkcjonujących miejsc wychowania 

przedszkolnego podejmowane będą w uzasadnionych przypadkach, gdy stan 

techniczny obiektów, gdzie realizowane jest wychowanie przedszkolne, wymaga 

interwencji, bez której zagrożone jest ich dalsze funkcjonowanie. W takich 

sytuacjach dopuszczalne będą projekty mające na celu doprowadzenie tych 

obiektów do stanu, który nie zagraża bezpieczeństwu oraz ich zamknięciu. W razie 

braku takiej możliwości lub gdy koszty takiego przedsięwzięcia przekroczyłyby 

koszt utworzenia nowej infrastruktury możliwa będzie również budowa. Tego 

rodzaju inwestycje realizowane będą niezależnie od warunku związanego z 

odsetkiem dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. 

4. Dofinansowanie infrastruktury możliwe będzie jako 

komplementarne/uzupełniające do działań niezbędnych do osiągnięcia celów EFS+ 

określonych w cs 4(f). Finansowanie powiązania EFRR z celami EFS+ możliwe 

będzie w ramach FEdKP ze środków EFS+ w cs 4(f) lub ze środków EFS+ 

niepochodzących z FEdKP lub z innych środków publicznych lub prywatnych. 

5. Wsparta infrastruktura dostosowana będzie dla osób ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty będą 
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uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do 

budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

6. Preferowane będą projekty zakładające wykorzystanie istniejącej infrastruktury. 

W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się jednak realizację projektów 

polegających na budowie nowych obiektów. 

7. Preferowane rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH: 

a) pożądane stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 

b) preferowane zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu 

otoczenia; 

c) stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu 

zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki. 

 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 
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do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby 

publiczne, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

strategia_terytorialna, Zintegrowane_Inwestycje_Terytorialne, 

infrastruktura_edukacji_przedszkolnej 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Nie dotyczy, Mid caps, Small mid caps, Duże, Średnie, Małe, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 
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https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO124 - Liczba doposażonych przedszkoli 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO123 - Liczba przebudowanych lub rozbudowanych przedszkoli 

WLWK-PLRO121 - Liczba wspartych przedszkoli 

WLWK-PLRO122 - Liczba wybudowanych przedszkoli 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO066 - Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach 

opieki nad dziećmi 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR070 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych 

placówek opieki nad dziećmi 

 

Działanie FEKP.06.02 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ 

PRZEDSZKOLNĄ ZITY REGIONALNE 

 

Cel szczegółowy 
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EFRR.CP4.II - 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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

5 687 508,24 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

4 834 382,00 

Zakres interwencji 

121 - Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem 

Opis działania 

Typy projektów: 

Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną: 

- Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów na potrzeby świadczenia 

usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub innych formach edukacji 

przedszkolnej (z wyłączeniem specjalnych). 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

2. Wsparcie zostanie ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego. Inwestycje w tym zakresie realizowane będą wyłącznie na 

obszarach gmin charakteryzujących się słabym dostępem do usług wychowania 

przedszkolnego, tzn. o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 

poniżej 85% średniej dla województwa z roku 2020, tzn. 68,09%. 
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3. Działania podnoszące jakość już funkcjonujących miejsc wychowania 

przedszkolnego podejmowane będą w uzasadnionych przypadkach, gdy stan 

techniczny obiektów, gdzie realizowane jest wychowanie przedszkolne, wymaga 

interwencji, bez której zagrożone jest ich dalsze funkcjonowanie. W takich 

sytuacjach dopuszczalne będą projekty mające na celu doprowadzenie tych 

obiektów do stanu, który nie zagraża bezpieczeństwu oraz ich zamknięciu. W razie 

braku takiej możliwości lub gdy koszty takiego przedsięwzięcia przekroczyłyby 

koszt utworzenia nowej infrastruktury możliwa będzie również budowa. Tego 

rodzaju inwestycje realizowane będą niezależnie od warunku związanego z 

odsetkiem dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. 

4. Dofinansowanie infrastruktury możliwe będzie jako 

komplementarne/uzupełniające do działań niezbędnych do osiągnięcia celów EFS+ 

określonych w cs 4(f). Finansowanie powiązania EFRR z celami EFS+ możliwe 

będzie w ramach FEdKP ze środków EFS+ w cs 4(f) lub ze środków EFS+ 

niepochodzących z FEdKP lub z innych środków publicznych lub prywatnych. 

5. Wsparta infrastruktura dostosowana będzie dla osób ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty będą 

uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do 

budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

6. Preferowane będą projekty zakładające wykorzystanie istniejącej infrastruktury. 

W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się jednak realizację projektów 

polegających na budowie nowych obiektów. 

7. Preferowane rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH: 

a) pożądane stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 

b) preferowane zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu 

otoczenia; 

c) stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu 

zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki. 
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Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 



324 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby 

publiczne, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

strategia_terytorialna, Zintegrowane_Inwestycje_Terytorialne, 

infrastruktura_edukacji_przedszkolnej 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Nie dotyczy, Mid caps, Small mid caps, Duże, Średnie, Małe, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO124 - Liczba doposażonych przedszkoli 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO123 - Liczba przebudowanych lub rozbudowanych przedszkoli 

WLWK-PLRO121 - Liczba wspartych przedszkoli 

WLWK-PLRO122 - Liczba wybudowanych przedszkoli 
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WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO066 - Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach 

opieki nad dziećmi 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR070 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych 

placówek opieki nad dziećmi 

 

Działanie FEKP.06.03 INWESTYCJE W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ I 

PLACÓWEK, W TYM EDUKACYJNA BAZA SPORTOWA BYDOF-IP 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP4.II - 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 

Instytucja Pośrednicząca 

Miasto Bydgoszcz 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

1 254 902,35 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

1 066 667,00 

Zakres interwencji 
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122 - Infrastruktura na potrzeby szkolnictwa podstawowego i średniego 

Opis działania 

Typy projektów: 

Działania z zakresu poprawy dostępności szkół/placówek dla osób ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi wraz z inwestycjami w przyszkolną bazę sportową 

polegającymi na utworzeniu pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w 

gminie lub bieżni tartanowej w powiecie (z wyłączeniem szkół specjalnych). 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej.  

2. Inwestycje w edukacyjną/przyszkolną bazę sportową realizowane będą jako 

element projektu z zakresu poprawy dostępności szkół/placówek dla osób ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

3. Inwestycje realizowane będą zgodnie z Diagnozą potrzeb przyszkolnej bazy 

sportowej w województwie kujawsko-pomorskim, opracowaną przez UM WK-P. 

4. Dofinansowanie infrastruktury możliwe będzie jako 

komplementarne/uzupełniające do działań niezbędnych do osiągnięcia celów EFS+ 

określonych w cs 4(f). Finansowanie powiązania EFRR z celami EFS+ możliwe 

będzie w ramach FEdKP ze środków EFS+ w cs 4(f) lub ze środków EFS+ 

niepochodzących z FEdKP lub z innych środków publicznych lub prywatnych. 

5. W zakresie działań ukierunkowanych na poprawę dostępności szkół/placówek 

dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rekomendowane będą 

rozwiązania przewidziane w modelu dostępnej szkoły. Model dostępny na stronie 

https://model.dostepnaszkola.info/  
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6. Preferowane będą projekty zakładające wykorzystanie istniejącej infrastruktury. 

W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się jednak realizację projektów 

polegających na budowie nowych obiektów. 

7. Preferowane rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH: 

a) pożądane stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 

b) preferowane zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu 

otoczenia; 

c) stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu 

zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki. 

 

 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach 
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regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2686), W 

przygotowaniu, Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby 

publiczne, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

infrastruktura_edukacji_ogólnej, strategia_terytorialna, 

Zintegrowane_Inwestycje_Terytorialne, infrastruktura_sportowa 
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Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Small mid caps, Nie dotyczy, Mid caps, Małe, Duże, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO191 - Liczba doposażonych szkół 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO127 - Liczba przebudowanych lub rozbudowanych szkół 

WLWK-PLRO125 - Liczba wspartych szkół 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO067 - Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach 

oświatowych 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR071 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych 

placówek oświatowych 

 

Działanie FEKP.06.04 INWESTYCJE W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ I 

PLACÓWEK, W TYM EDUKACYJNA BAZA SPORTOWA ZITY REGIONALNE 
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Cel szczegółowy 

EFRR.CP4.II - 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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

6 971 048,24 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

5 925 391,00 

Zakres interwencji 

122 - Infrastruktura na potrzeby szkolnictwa podstawowego i średniego 

Opis działania 

Typy projektów: 

Działania z zakresu poprawy dostępności szkół/placówek dla osób ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi wraz z inwestycjami w przyszkolną bazę sportową 

polegającymi na utworzeniu pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w 

gminie lub bieżni tartanowej w powiecie (z wyłączeniem szkół specjalnych). 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej.  

2. Inwestycje w edukacyjną/przyszkolną bazę sportową realizowane będą jako 

element projektu z zakresu poprawy dostępności szkół/placówek dla osób ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  
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3. Inwestycje realizowane będą zgodnie z Diagnozą potrzeb przyszkolnej bazy 

sportowej w województwie kujawsko-pomorskim, opracowaną przez UM WK-P. 

4. Dofinansowanie infrastruktury możliwe będzie jako 

komplementarne/uzupełniające do działań niezbędnych do osiągnięcia celów EFS+ 

określonych w cs 4(f). Finansowanie powiązania EFRR z celami EFS+ możliwe 

będzie w ramach FEdKP ze środków EFS+ w cs 4(f) lub ze środków EFS+ 

niepochodzących z FEdKP lub z innych środków publicznych lub prywatnych. 

5. W zakresie działań ukierunkowanych na poprawę dostępności szkół/placówek 

dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rekomendowane będą 

rozwiązania przewidziane w modelu dostępnej szkoły. Model dostępny na stronie 

https://model.dostepnaszkola.info/  

6. Preferowane będą projekty zakładające wykorzystanie istniejącej infrastruktury. 

W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się jednak realizację projektów 

polegających na budowie nowych obiektów. 

7. Preferowane rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH: 

a) pożądane stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 

b) preferowane zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu 

otoczenia; 

c) stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu 

zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki. 

 

 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

W przygotowaniu, Bez pomocy, Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej 

na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2686) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 
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ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby 

publiczne, Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

infrastruktura_edukacji_ogólnej, strategia_terytorialna, 

Zintegrowane_Inwestycje_Terytorialne, infrastruktura_sportowa 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Small mid caps, Nie dotyczy, Mikro, Mid caps, Małe, Duże 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO191 - Liczba doposażonych szkół 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO127 - Liczba przebudowanych lub rozbudowanych szkół 

WLWK-PLRO125 - Liczba wspartych szkół 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 
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WLWK-RCO067 - Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach 

oświatowych 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR071 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych 

placówek oświatowych 

 

Działanie FEKP.06.05 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO BYDOF-IP 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP4.II - 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 

Instytucja Pośrednicząca 

Miasto Bydgoszcz 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

2 566 230,59 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

2 181 296,00 

Zakres interwencji 

124 - Infrastruktura na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji 

dorosłych 
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Opis działania 

Typy projektów: 

Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów 

i placówek prowadzących kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem 

specjalnych): 

- Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów ukierunkowane m.in. na 

tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach 

zgodnych z potrzebami rynku pracy. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej.  

2. Dofinansowanie uzyskają inwestycje obejmujące w szczególności infrastrukturę 

związaną z kształceniem w zawodach, na które istnieje regionalne lub lokalne 

zapotrzebowanie, w tym zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami określonymi w 

RIS.  

3. Wsparcie w zakresie podstawowej bazy dydaktycznej, niezwiązanej z 

nauczaniem praktycznym lub zawodowym, nie będzie możliwe. 

4. Dofinansowanie infrastruktury możliwe będzie jako 

komplementarne/uzupełniające do działań niezbędnych do osiągnięcia celów EFS+ 

określonych w cs 4(f). Finansowanie powiązania EFRR z celami EFS+ możliwe 

będzie w ramach FEdKP ze środków EFS+ w cs 4(f) lub ze środków EFS+ 

niepochodzących z FEdKP lub z innych środków publicznych lub prywatnych. 

5. Wsparta infrastruktura dostosowana będzie dla osób ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty będą 

uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do 

budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 
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6. Preferowane będą projekty zakładające wykorzystanie istniejącej infrastruktury. 

W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się jednak realizację projektów 

polegających na budowie nowych obiektów. 

7. Preferowane rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH: 

a) pożądane stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 

b) preferowane zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu 

otoczenia; 

c) stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu 

zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 
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Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby 

publiczne, Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

infrastruktura_kształcenia_ustawicznego, 

infrastruktura_kształcenia_zawodowego, strategia_terytorialna, 

Zintegrowane_Inwestycje_Terytorialne 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Small mid caps, Nie dotyczy, Mikro, Mid caps, Małe, Duże 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO191 - Liczba doposażonych szkół 
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WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO127 - Liczba przebudowanych lub rozbudowanych szkół 

WLWK-PLRO125 - Liczba wspartych szkół 

WLWK-PLRO126 - Liczba wybudowanych szkół 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO067 - Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach 

oświatowych 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR071 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych 

placówek oświatowych 

 

Działanie FEKP.06.06 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO ZITY REGIONALNE 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP4.II - 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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 
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3 692 788,24 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

3 138 870,00 

Zakres interwencji 

124 - Infrastruktura na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji 

dorosłych 

Opis działania 

Typy projektów: 

Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów 

i placówek prowadzących kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem 

specjalnych): 

- Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów ukierunkowane m.in. na 

tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach 

zgodnych z potrzebami rynku pracy. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej.  

2. Dofinansowanie uzyskają inwestycje obejmujące w szczególności infrastrukturę 

związaną z kształceniem w zawodach, na które istnieje regionalne lub lokalne 

zapotrzebowanie, w tym zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami określonymi w 

RIS.  

3. Wsparcie w zakresie podstawowej bazy dydaktycznej, niezwiązanej z 

nauczaniem praktycznym lub zawodowym, nie będzie możliwe. 

4. Dofinansowanie infrastruktury możliwe będzie jako 

komplementarne/uzupełniające do działań niezbędnych do osiągnięcia celów EFS+ 
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określonych w cs 4(f). Finansowanie powiązania EFRR z celami EFS+ możliwe 

będzie w ramach FEdKP ze środków EFS+ w cs 4(f) lub ze środków EFS+ 

niepochodzących z FEdKP lub z innych środków publicznych lub prywatnych. 

5. Wsparta infrastruktura dostosowana będzie dla osób ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty będą 

uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do 

budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

6. Preferowane będą projekty zakładające wykorzystanie istniejącej infrastruktury. 

W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się jednak realizację projektów 

polegających na budowie nowych obiektów. 

7. Preferowane rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH: 

a) pożądane stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 

b) preferowane zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu 

otoczenia; 

c) stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu 

zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 
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Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby 

publiczne, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

strategia_terytorialna, Zintegrowane_Inwestycje_Terytorialne, 

infrastruktura_kształcenia_ustawicznego, infrastruktura_kształcenia_zawodowego 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 
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Mikro, Mid caps, Małe, Duże, Nie dotyczy, Small mid caps, Średnie 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO191 - Liczba doposażonych szkół 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO127 - Liczba przebudowanych lub rozbudowanych szkół 

WLWK-PLRO125 - Liczba wspartych szkół 

WLWK-PLRO126 - Liczba wybudowanych szkół 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO067 - Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach 

oświatowych 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR071 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych 

placówek oświatowych 

 

Działanie FEKP.06.07 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO W TYM PUZ 
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Cel szczegółowy 

EFRR.CP4.II - 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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

12 600 000,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

10 710 000,00 

Zakres interwencji 

123 - Infrastruktura na potrzeby szkolnictwa wyższego, 124 - Infrastruktura na 

potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych 

Opis działania 

Typy projektów: 

Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół, centrów i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem specjalnych) 

oraz publicznych uczelni zawodowych: 

- Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów ukierunkowane m.in. na 

tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach 

zgodnych z potrzebami rynku pracy. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Dofinansowanie uzyskają inwestycje obejmujące w szczególności infrastrukturę 

związaną z kształceniem w zawodach, na które istnieje regionalne lub lokalne 

zapotrzebowanie, w tym zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami określonymi w 

RIS.  
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2. Wsparcie w zakresie podstawowej bazy dydaktycznej, niezwiązanej z 

nauczaniem praktycznym lub zawodowym, nie będzie możliwe. 

3. Dofinansowanie infrastruktury możliwe będzie jako 

komplementarne/uzupełniające do działań niezbędnych do osiągnięcia celów EFS+ 

określonych w cs 4(f). Finansowanie powiązania EFRR z celami EFS+ możliwe 

będzie w ramach FEdKP ze środków EFS+ w cs 4(f) lub ze środków EFS+ 

niepochodzących z FEdKP lub z innych środków publicznych lub prywatnych. 

4. Wsparta infrastruktura dostosowana będzie dla osób ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty będą 

uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do 

budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

5. Preferowane będą projekty zakładające wykorzystanie istniejącej infrastruktury. 

W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się jednak realizację projektów 

polegających na budowie nowych obiektów. 

6. Inwestycje w infrastrukturę publicznych uczelni zawodowych będą realizowane 

w szczególności na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze. 

7. Preferowane rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH: 

a) pożądane stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 

b) preferowane zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu 

otoczenia; 

c) stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu 

zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki. 
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Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 
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Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, 

Instytucje nauki i edukacji, Administracja publiczna 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

infrastruktura_wyższego_szkolnictwa_zawodowego, 

infrastruktura_kształcenia_ustawicznego, infrastruktura_kształcenia_zawodowego 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mid caps, Małe, Duże, Mikro, Nie dotyczy, Średnie, Small mid caps 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO191 - Liczba doposażonych szkół 

WLWK-PLRO131 - Liczba doposażonych uczelni 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO127 - Liczba przebudowanych lub rozbudowanych szkół 

WLWK-PLRO125 - Liczba wspartych szkół 

WLWK-PLRO128 - Liczba wspartych uczelni 

WLWK-PLRO129 - Liczba wspartych uczelni pod kątem budowy infrastruktury 

dydaktycznej i naukowej 



347 

WLWK-PLRO130 - Liczba wspartych uczelni pod kątem przebudowy i rozbudowy 

infrastruktury dydaktycznej i naukowej 

WLWK-PLRO126 - Liczba wybudowanych szkół 

WLWK-RCO067 - Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach 

oświatowych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR071 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych 

placówek oświatowych 

 

Działanie FEKP.06.08 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP4.III - 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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

50 120 211,77 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

42 602 180,00 

Zakres interwencji 

126 - Infrastruktura mieszkaniowa (inna niż dla migrantów, uchodźców i osób 

objętych ochroną międzynarodową lub ubiegających się o nią), 127 - Pozostała 

infrastruktura społeczna przyczyniająca się do włączenia społecznego 

Opis działania 
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Typy projektów: 

Inwestycje w infrastrukturę społeczną, zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, 

przyczyniające się do poprawy dostępności oraz jakości świadczonych usług 

społecznych: 

1. Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów na potrzeby różnych 

form mieszkaniowych w tym m.in. mieszkań wspomaganych lub chronionych 

adresowanych do różnych grup osób, w tym m.in. opuszczających pieczę 

zastępczą/młodzieżowe ośrodki wychowawcze/młodzieżowe ośrodki socjoterapii, 

osób z niepełnosprawnością, a także osób wymagających wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu.   

2. Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów na potrzeby placówek 

wsparcia dziennego (w tym m.in. dziennych domów pobytu, środowiskowych 

domów samopomocy, klubów samopomocy) oraz wytchnieniowego, 

adresowanych do osób wymagających wsparcia w codziennymi funkcjonowaniu, w 

tym m.in. osób z niepełnosprawnościami. 

3. Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów na potrzeby placówek 

wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. 

4. Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów na potrzeby podmiotów 

świadczących rodzicielstwo zastępcze zawodowe, w tym rodzinnych domów 

dziecka.  

5. Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów na potrzeby centrów 

usług społecznych. 

6. Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów na potrzeby innych usług 

społecznych świadczonych w środowisku lub usług aktywnej integracji. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 
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1. Inwestycje infrastrukturalne w placówki świadczące całodobową opiekę 

długoterminową (całodobowe usługi opiekuńcze) w instytucjonalnych formach są 

niedozwolone. 

2. Działania polegające na tworzeniu lub rozwijaniu infrastruktury na potrzeby 

różnych form mieszkaniowych realizowane będą w sposób nieprowadzący do 

segregacji. W przypadku nieruchomości, w której znajduje się do 7 lokali włącznie, 

mieszkania chronione lub wspomagane mogą stanowić 100% lokali. W 

nieruchomości o większej liczbie lokali, maksymalna liczba mieszkań chronionych 

lub wspomaganych wynosi 7 i 25% nadwyżki powyżej 7. 

3. Wsparcie dla ZAZ oraz WTZ będzie mieć charakter warunkowy tj. będzie 

możliwe tylko o ile placówka otrzyma wsparcie z EFS+, zgodnie z warunkami 

wskazanymi w odpowiedniej części Programu w ramach cs 4h oraz gdy będzie 

wynikało z regionalnej strategii deinstytucjonalizacji. 

4. Dofinansowanie infrastruktury możliwe będzie jako 

komplementarne/uzupełniające do działań niezbędnych do osiągnięcia celów EFS+ 

określonych odpowiednio w cs 4(k) lub 4(h). Finansowanie powiązania EFRR z 

celami EFS+ możliwe będzie w ramach FEdKP ze środków EFS+  w cs 4(k)/4(h) lub 

ze środków EFS+ niepochodzących z FEdKP lub z innych środków publicznych lub 

prywatnych. 

5. Wsparta infrastruktura dostosowana będzie dla osób o szczególnych 

potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty będą 

uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do 

budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

6. Preferowane będą projekty zakładające wykorzystanie istniejącej infrastruktury. 

W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się jednak realizację projektów 

polegających na budowie nowych obiektów. 

7. Preferowane rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH: 

a) pożądane stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 
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b) preferowane zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu 

otoczenia; 

c) stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu 

zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach 

regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2686), Bez 

pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 
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0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne, Administracja 

publiczna, Przedsiębiorstwa 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

mieszkania_wspomagane, mieszkania_chronione, 

pozostała_infrastruktura_społeczna_przyczyniająca_się_do_włączenia_społeczneg

o 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Small mid caps, Nie dotyczy, Mikro, Mid caps, Małe, Duże, Średnie 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 
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WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO205 - Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi 

społeczne 

WLWK-RCO065 - Pojemność nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych 

PROG-FEKP-0026 - Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki 

społecznej (innych niż mieszkania) 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR067 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych 

lokali socjalnych 

PROG-FEKP-0027 - Roczna liczba  użytkowników nowych lub zmodernizowanych 

placówek opieki społecznej 

 

Działanie FEKP.06.09 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ ZDROWOTNĄ 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP4.V - Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie 

odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, 

oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i 

środowiskowej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

80 140 662,35 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

68 119 563,00 

Zakres interwencji 
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129 - Wyposażenie opieki zdrowotnej, 128 - Infrastruktura zdrowotna 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Rozwój AOS poprzez budowę, przebudowę i modernizację obiektów 

infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie.  

2.Wdrożenie standardów dostępności POZ w celu poprawy dostępności placówek 

POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze architektonicznym, 

cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. 

3. Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia 

i/lub  

ich wyposażenie w sprzęt medyczny w zakresie wdrażania nowego modelu 

zdrowia psychicznego w ramach Centrów Zdrowia Psychicznego oraz wsparcie 

podmiotów udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień w warunkach 

środowiskowych. 

4. Rozwój rehabilitacji medycznej w warunkach dziennych, ambulatoryjnych i 

domowych poprzez budowę, przebudowę i modernizację obiektów infrastruktury 

ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie.  

5. Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej, paliatywnej, hospicyjnej i 

geriatrycznej poprzez rozwój opieki w warunkach domowych i ambulatoryjnych.  

6. Inwestycje w infrastrukturę i sprzęt szpitali w zakresie rozwoju opieki jednego 

dnia i wzmocnienia AOS. 

7. Kontynuacja projektu rozpoczętego w perspektywie finansowej 2014-2020 

(fazowanie projektu) w zakresie opieki szpitalnej. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Warunkiem realizacji inwestycji będzie zgodność z: 
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- dokumentem Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony 

zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r., 

- Wojewódzkim planem transformacji województwa kujawsko-pomorskiego na 

lata 2022-2026, 

- właściwą Mapą potrzeb zdrowotnych, 

- Planem działań w sektorze zdrowia akceptowanym przez Komitet Sterujący ds. 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, 

- Polityką zdrowotną województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2030. 

2. Wsparcie zostanie skierowane na działania wspierające przejście z opieki 

szpitalnej/instytucjonalnej na przystępne cenowo i wysokiej jakości usługi w 

zakresie opieki dziennej i usługi środowiskowe, a także w celu koordynacji opieki 

zdrowotnej, opieki społecznej i opieki długoterminowej. 

3. Inwestycje infrastrukturalne w placówki świadczące całodobową opiekę 

długoterminową (całodobowe usługi opiekuńcze) w instytucjonalnych formach są 

niedozwolone. 

4. Wsparcie AOS w ponadregionalnych podmiotach leczniczych (dla których 

organem założycielskim lub prowadzącym jest minister lub wojewoda) nie będzie 

możliwe. 

5. W ramach POZ wsparcie kierowane będzie do podmiotów, które nie zostały 

wsparte z programu FEnIKS.   

6. Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia zostaną objęte 

wsparciem pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii o celowości inwestycji 

(OCI) w ramach systemu Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze 

Zdrowia (IOWISZ), zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, w zakresie określonym przez Komitet 

Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

7. Wszystkie podmioty lecznicze ubiegające się o wsparcie muszą funkcjonować w 

publicznym systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Warunek nie dotyczy spółek z 
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większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego realizujących 

przedsięwzięcia medyczne na rzecz ww. podmiotów leczniczych. 

8. Projekty finansowane ze środków EFRR nie mogą powielać zakresu, na który 

dany podmiot otrzymał wsparcie w ramach KPO. 

9. Projekty infrastrukturalne w zakresie reformy zdrowia psychicznego będą 

realizowane w oparciu o indywidualną zgodę wydaną przez Ministra Zdrowia. 

10. Wsparcie szpitali powiatowych, możliwe jest jedynie w zakresie wdrożenia 

nowego modelu zdrowia psychicznego w ramach Centrów Zdrowia Psychicznego. 

11. Inwestycje nie mogą prowadzić do zwiększenia ogólnej liczby łóżek szpitalnych 

w systemie ochrony zdrowia. 

12. Inwestycje zaplanowane do realizacji w perspektywie 2014-2020 w zakresie 

opieki szpitalnej będą miały możliwość kontynuacji w perspektywie 2021-2027, 

pod warunkiem spełnienia wymogów określonych przepisami rozporządzenia UE 

2021/1060.  

13. Preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

a) stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury, 

b) zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia, 

c) stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu 

zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki. 

Wydatki związane z zagospodarowaniem otoczenia nie mogą przekraczać 20% 

wartości projektu. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 
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Administracja publiczna, Partnerstwa, Osoby fizyczne, Organizacje społeczne i 

związki wyznaniowe, Instytucje ochrony zdrowia, Przedsiębiorstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Duże przedsiębiorstwa, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Osoby fizyczne, 

Kościoły i związki wyznaniowe, Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Niepubliczne 

zakłady opieki zdrowotnej, Partnerstwa Publiczno-Prywatne, MŚP 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

rehabilitacja_medyczna, opieka_długoterminowa, opieka_psychiatryczna, 

deinstytucjonalizacja, AOS, POZ 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Nie dotyczy 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO217 - Liczba wspartych istniejących Centrów Zdrowia Psychicznego 

WLWK-PLRO216 - Liczba wspartych nowych Centrów Zdrowia Psychicznego 

WLWK-PLRO215 - Liczba wspartych nowych i istniejących Centrów Zdrowia 

Psychicznego 

WLWK-PLRO202 - Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających 

świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) 

WLWK-PLRO204 - Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających 

świadczeń w zakresie innym niż POZ, AOS, psychiatrii na I i II poziomie 

referencyjnym 

WLWK-PLRO203 - Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających 

świadczeń w zakresie psychiatrii na I i II poziomie referencyjnym  



358 

WLWK-PLRO133 - Liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą  

WLWK-PLRO201 - Liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna  (POZ) 

WLWK-RCO069 - Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki 

zdrowotnej 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR073 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych 

placówek opieki zdrowotnej 

 

Działanie FEKP.06.10 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ ZDROWOTNĄ 

ZITY REGIONALNE 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP4.V - Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie 

odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, 

oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i 

środowiskowej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

8 468 435,29 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

7 198 170,00 

Zakres interwencji 

128 - Infrastruktura zdrowotna, 129 - Wyposażenie opieki zdrowotnej 
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Opis działania 

Typy projektów: 

1. Rozwój AOS poprzez budowę, przebudowę i modernizację obiektów 

infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie.  

2. Rozwój rehabilitacji medycznej w warunkach dziennych, ambulatoryjnych i 

domowych poprzez budowę, przebudowę i modernizację obiektów infrastruktury 

ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie. 

3. Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej, paliatywnej, hospicyjnej i 

geriatrycznej poprzez rozwój opieki w warunkach domowych i ambulatoryjnych.  

4. Inwestycje w infrastrukturę i sprzęt szpitali w zakresie rozwoju opieki jednego 

dnia i wzmocnienia AOS. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Warunkiem realizacji inwestycji będzie zgodność z: 

- dokumentem Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony 

zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r., 

- Wojewódzkim planem transformacji województwa kujawsko-pomorskiego na 

lata 2022-2026, 

- właściwą Mapą potrzeb zdrowotnych, 

- Planem działań w sektorze zdrowia akceptowanym przez Komitet Sterujący ds. 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, 

- Polityką zdrowotną województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2030. 

2. Wsparcie zostanie skierowane na działania wspierające przejście z opieki 

szpitalnej/instytucjonalnej na przystępne cenowo i wysokiej jakości usługi w 

zakresie opieki dziennej i usługi środowiskowe, a także w celu koordynacji opieki 

zdrowotnej, opieki społecznej i opieki długoterminowej.  
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3. Inwestycje infrastrukturalne w placówki świadczące całodobową opiekę 

długoterminową (całodobowe usługi opiekuńcze) w instytucjonalnych formach są 

niedozwolone. 

4. Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia zostaną objęte 

wsparciem pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii o celowości inwestycji 

(OCI) w ramach systemu Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze 

Zdrowia (IOWISZ), zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, w zakresie określonym przez Komitet 

Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

5. Wszystkie podmioty lecznicze ubiegające się o wsparcie muszą funkcjonować w 

publicznym systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Warunek nie dotyczy spółek z 

większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego realizujących 

przedsięwzięcia medyczne na rzecz ww. podmiotów leczniczych. 

6. Projekty finansowane ze środków EFRR nie mogą powielać zakresu, na który 

dany podmiot otrzymał wsparcie w ramach KPO. 

7. Inwestycje nie mogą prowadzić do zwiększenia ogólnej liczby łóżek szpitalnych 

w systemie ochrony zdrowia.  

8. Preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

a) stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury, 

b) zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia, 

c) stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu 

zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki. 

Wydatki związane z zagospodarowaniem otoczenia nie mogą przekraczać 20% 

wartości projektu. 

9. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej.  
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Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Inne narzędzia terytorialne 
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Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa, Instytucje ochrony zdrowia 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, 

Jednostki Samorządu Terytorialnego, MŚP, Duże przedsiębiorstwa 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

AOS, rehabilitacja_medyczna, opieka_długoterminowa, deinstytucjonalizacja 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Duże, Małe, Mid caps, Mikro, Nie dotyczy, Small mid caps, Średnie 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO202 - Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających 

świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) 

WLWK-PLRO204 - Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających 

świadczeń w zakresie innym niż POZ, AOS, psychiatrii na I i II poziomie 

referencyjnym 
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WLWK-PLRO133 - Liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą  

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO069 - Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki 

zdrowotnej 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR073 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych 

placówek opieki zdrowotnej 

 

Działanie FEKP.06.11 RESTAURACJA I ADAPTACJA OBIEKTÓW 

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP4.VI - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju 

gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

12 697 589,41 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

10 792 951,00 

Zakres interwencji 

166 - Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie 

kultury 
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Opis działania 

Typy projektów: 

1. Projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty 

budowlane w obiektach zabytkowych*, w otoczeniu zabytku** i na obszarach 

zabytkowych, obszarach poprzemysłowych o wartościach historycznych. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Projekt musi realizować cele określone w Strategii rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+, znajdować 

się w wykazie projektów kluczowych  lub jego zakres powinien zostać wyraźnie 

opisany w treści tej Strategii.  

2. Projekt musi przyczyniać się do osiągania wymiernych i trwałych korzyści 

społeczno-gospodarczych oraz do realizacji priorytetów rozwoju kultury (poprawa 

dostępności do kultury, zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych 

pokoleń, umożliwienie nowych form uczestnictwa w kulturze, podniesienie 

atrakcyjności turystycznej regionu). 

3. Renowacja, konserwacja, rewaloryzacja i restauracja obiektów zabytkowych (w 

tym pomników) nie będzie pojedynczą interwencją, tylko musi stanowić część 

projektu, który przede wszystkim wiąże rozwój kultury z rozwojem gospodarczym, 

włączeniem społecznym i innowacjami społecznymi w skali regionu lub lokalnej 

oraz opierać się na analizie popytu, której wykazanie będzie niezbędne na etapie 

aplikowania o środki.  

4. Preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

 - stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 

 - zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia; 
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 - stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu 

zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki. 

5. Inwestycje w obszarze kultury mające wpływ na dziedzictwo kulturowe powinny 

wykorzystywać zalecenia wynikające z dokumentu „Europejskie zasady jakości dla 

finansowanych przez UE interwencji o potencjalnym wpływie na dziedzictwo 

kulturowe” . 

6. Wsparta infrastruktura dostosowana będzie dla osób o szczególnych 

potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty będą 

uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do 

budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

7. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 

63 ust. 6 rozporzadzenia ne 2021/1060 (Rozporzadzenia ogólnego). 

 

*Wsparciem objęte będą projekty dotyczące zabytków wpisanych do rejestru 

zabytków na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora 

zabytków. Definicja zabytku w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

**Przez otoczenie należy rozumieć teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w 

decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony 

wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym 

oddziaływaniem czynników zewnętrznych 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 
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85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach 

regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2686), 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062), W przygotowaniu 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 
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Typ beneficjenta – ogólny 

Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Administracja 

publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje pozarządowe, Instytucje kultury, Jednostki Samorządu Terytorialnego, 

Podmioty ekonomii społecznej 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa, turyści 

Słowa kluczowe 

konserwacja, budynki_użyteczności_publicznej, muzealia, muzeum, renowacja, 

dziedzictwo_kulturowe, kultura, ochrona_zabytków, zabytki, infrastruktura 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO144 - Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa 

naturalnego 

WLWK-PLRO139 - Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 

WLWK-PLRO138 - Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem 

Wskaźniki rezultatu 
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WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne 

objęte wsparciem 

 

Działanie FEKP.06.12 WSPARCIE INSTYTUCJI KULTURY 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP4.VI - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju 

gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

81 423 418,82 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

69 209 906,00 

Zakres interwencji 

166 - Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie 

kultury 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Rozbudowa, przebudowa, remont istniejącej instytucji kultury*. 

2. Budowa nowego obiektu lub adaptacja istniejącego z przeznaczeniem do 

pełnienia funkcji instytucji kultury.  

3. Wyposażenie oraz wsparcie rozwoju i funkcjonowania (bez możliwości 

dofinansowania bieżącego funkcjonowania) instytucji kultury. 

4. Kontynuacja projektu rozpoczętego w perspektywie finansowej 2014-2020 

(fazowanie projektu) w zakresie wsparcia instytucji kultury. 
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Zasady realizacji wsparcia: 

1. Projekty wybierane w sposób niekonkurencyjny muszą realizować cele 

określone w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku 

– Strategia Przyspieszenia 2030+, znajdować się w wykazie projektów kluczowych, 

lub jego zakres powinien zostać wyraźnie opisany w treści tej Strategii. 

2. Ze wsparcia są wyłączone podmioty (instytucje kultury, jednostki samorządu 

terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki 

organizacyjne), które mogą być beneficjentami w ramach Działania 5.1, 5.2 i 5.12. 

Ograniczenie to nie dotyczy Samorządu Województwa i instytucji kultury 

znajdujących się w Rejestrze Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest 

Województwo Kujawsko-Pomorskie. 

3. Projekty muszą przyczyniać się do osiągania wymiernych i trwałych korzyści 

społeczno-gospodarczych oraz do realizacji priorytetów rozwoju kultury (poprawa 

dostępności do kultury, zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych 

pokoleń, umożliwienie nowych form uczestnictwa w kulturze, podniesienie 

atrakcyjności turystycznej regionu). 

4. Renowacja, konserwacja, rewaloryzacja i restauracja obiektów zabytkowych (w 

tym pomników) nie będzie pojedynczą interwencją, tylko musi stanowić część 

projektu, który przede wszystkim wiąże rozwój kultury z rozwojem gospodarczym, 

włączeniem społecznym i innowacjami społecznymi w skali regionu lub lokalnej 

oraz opierać się na analizie popytu, której wykazanie będzie niezbędne na etapie 

aplikowania o środki.  

5. Realizowane projekty muszą uwzględniać cele społeczne i wspierać ich 

realizację na danym obszarze. 

6. Preferowane będą przedsięwzięcia zakładające wykorzystanie istniejącej 

infrastruktury. Realizacja projektów polegających na budowie nowych obiektów 

będzie możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach. 
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7. Preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

  - stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 

  - zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia; 

  - stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu 

zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki. 

8. Inwestycje zaplanowane do realizacji w perspektywie 2014-2020 w zakresie 

wsparcia instytucji kultury będą miały możliwość kontynuacji w perspektywie 

2021-2027, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych przepisami 

rozporządzenia UE 2021/1060. 

9. Inwestycje w obszarze kultury mające wpływ na dziedzictwo kulturowe powinny 

wykorzystywać zalecenia wynikające z dokumentu „Europejskie zasady jakości dla 

finansowanych przez UE interwencji o potencjalnym wpływie na dziedzictwo 

kulturowe”.  

10. Wsparta infrastruktura dostosowana będzie dla osób o szczególnych 

potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty będą 

uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do 

budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

11. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 

63 ust. 6 rozporządzenia nr 2021/1060 (Rozporządzenia ogólnego). 

 

*za instytucję kultury w ramach tego celu szczegółowego uznane zostały wszystkie 

instytucje, w których prowadzona jest działalność kulturalna. Przy postrzeganiu 

obiektu jako instytucji kultury znaczenie ma zatem nie status, a rodzaj 

prowadzonych działań. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 



371 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach 

regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2686), 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062), W przygotowaniu 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 



372 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny, Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Administracja 

publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje pozarządowe, Instytucje kultury, Jednostki Samorządu Terytorialnego, 

Podmioty ekonomii społecznej 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa, turyści 

Słowa kluczowe 

centrum_kulturalno_edukacyjne, biblioteka, muzeum, teatr, renowacja, 

budynki_użyteczności_publicznej, kultura, zabytki, infrastruktura, 

instytucja_kultury 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO141 - Liczba instytucji kultury objętych wsparciem 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem 
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WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO140 - Liczba wspartych obiektów o charakterze niezabytkowym 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne 

objęte wsparciem 

 

Działanie FEKP.06.13 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ 

PRZEDSZKOLNĄ OPPT 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP4.II - 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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

1 921 008,24 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

1 632 857,00 

Zakres interwencji 

121 - Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem 

Opis działania 

Typy projektów: 

Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną: 
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- Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów na potrzeby świadczenia 

usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub innych formach edukacji 

przedszkolnej (z wyłączeniem specjalnych). 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

2. Wsparcie zostanie ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego. Inwestycje w tym zakresie realizowane będą wyłącznie na 

obszarach gmin charakteryzujących się słabym dostępem do usług wychowania 

przedszkolnego, tzn. o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 

poniżej 85% średniej dla województwa z roku 2020, tzn. 68,09%. 

3. Działania podnoszące jakość już funkcjonujących miejsc wychowania 

przedszkolnego podejmowane będą w uzasadnionych przypadkach, gdy stan 

techniczny obiektów, gdzie realizowane jest wychowanie przedszkolne, wymaga 

interwencji, bez której zagrożone jest ich dalsze funkcjonowanie. W takich 

sytuacjach dopuszczalne będą projekty mające na celu doprowadzenie tych 

obiektów do stanu, który nie zagraża bezpieczeństwu oraz ich zamknięciu. W razie 

braku takiej możliwości lub gdy koszty takiego przedsięwzięcia przekroczyłyby 

koszt utworzenia nowej infrastruktury możliwa będzie również budowa. Tego 

rodzaju inwestycje realizowane będą niezależnie od warunku związanego z 

odsetkiem dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. 

4. Dofinansowanie infrastruktury możliwe będzie jako 

komplementarne/uzupełniające do działań niezbędnych do osiągnięcia celów EFS+ 

określonych w cs 4(f). Finansowanie powiązania EFRR z celami EFS+ możliwe 

będzie w ramach FEdKP ze środków EFS+ w cs 4(f) lub ze środków EFS+ 

niepochodzących z FEdKP lub z innych środków publicznych lub prywatnych. 

5. Wsparta infrastruktura dostosowana będzie dla osób ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty będą 
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uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do 

budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

6. Preferowane będą projekty zakładające wykorzystanie istniejącej infrastruktury. 

W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się jednak realizację projektów 

polegających na budowie nowych obiektów. 

7. Preferowane rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH: 

a) pożądane stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 

b) preferowane zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu 

otoczenia; 

c) stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu 

zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 
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Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Inne narzędzia terytorialne 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby 

publiczne, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

strategia_terytorialna, infrastruktura_edukacji_przedszkolnej 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Nie dotyczy, Small mid caps, Mid caps, Duże, Średnie, Małe, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 
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WLWK-PLRO124 - Liczba doposażonych przedszkoli 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO123 - Liczba przebudowanych lub rozbudowanych przedszkoli 

WLWK-PLRO121 - Liczba wspartych przedszkoli 

WLWK-PLRO122 - Liczba wybudowanych przedszkoli 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO066 - Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach 

opieki nad dziećmi 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR070 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych 

placówek opieki nad dziećmi 

 

Działanie FEKP.06.14 INWESTYCJE W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ I 

PLACÓWEK, W TYM EDUKACYJNA BAZA SPORTOWA OPPT 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP4.II - 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 



378 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

3 239 896,47 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

2 753 912,00 

Zakres interwencji 

122 - Infrastruktura na potrzeby szkolnictwa podstawowego i średniego 

Opis działania 

Typy projektów: 

Działania z zakresu poprawy dostępności szkół/placówek dla osób ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi wraz z inwestycjami w przyszkolną bazę sportową 

polegającymi na utworzeniu pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w 

gminie lub bieżni tartanowej w powiecie (z wyłączeniem szkół specjalnych). 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej.  

2. Inwestycje w edukacyjną/przyszkolną bazę sportową realizowane będą jako 

element projektu z zakresu poprawy dostępności szkół/placówek dla osób ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

3. Inwestycje realizowane będą zgodnie z Diagnozą potrzeb przyszkolnej bazy 

sportowej w województwie kujawsko-pomorskim, opracowaną przez UM WK-P. 

4. Dofinansowanie infrastruktury możliwe będzie jako 

komplementarne/uzupełniające do działań niezbędnych do osiągnięcia celów EFS+ 

określonych w cs 4(f). Finansowanie powiązania EFRR z celami EFS+ możliwe 

będzie w ramach FEdKP ze środków EFS+ w cs 4(f) lub ze środków EFS+ 

niepochodzących z FEdKP lub z innych środków publicznych lub prywatnych. 
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5. W zakresie działań ukierunkowanych na poprawę dostępności szkół/placówek 

dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rekomendowane będą 

rozwiązania przewidziane w modelu dostępnej szkoły. Model dostępny na stronie 

https://model.dostepnaszkola.info/  

6. Preferowane będą projekty zakładające wykorzystanie istniejącej infrastruktury. 

W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się jednak realizację projektów 

polegających na budowie nowych obiektów. 

7. Preferowane rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH: 

a) pożądane stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 

b) preferowane zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu 

otoczenia; 

c) stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu 

zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

W przygotowaniu, Bez pomocy, Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej 
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na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2686) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Inne narzędzia terytorialne 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby 

publiczne, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

strategia_terytorialna, infrastruktura_sportowa, infrastruktura_edukacji_ogólnej 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 
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Nie dotyczy, Small mid caps, Mid caps, Duże, Mikro, Średnie, Małe 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO191 - Liczba doposażonych szkół 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO127 - Liczba przebudowanych lub rozbudowanych szkół 

WLWK-PLRO125 - Liczba wspartych szkół 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO067 - Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach 

oświatowych 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR071 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych 

placówek oświatowych 

 

Działanie FEKP.06.15 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO OPPT 

 

Cel szczegółowy 
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EFRR.CP4.II - 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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

3 152 745,88 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

2 679 834,00 

Zakres interwencji 

124 - Infrastruktura na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji 

dorosłych 

Opis działania 

Typy projektów: 

Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów 

i placówek prowadzących kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem 

specjalnych): 

- Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów ukierunkowane m.in. na 

tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach 

zgodnych z potrzebami rynku pracy. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej.  

2. Dofinansowanie uzyskają inwestycje obejmujące w szczególności infrastrukturę 

związaną z kształceniem w zawodach, na które istnieje regionalne lub lokalne 
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zapotrzebowanie, w tym zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami określonymi w 

RIS.  

3. Wsparcie w zakresie podstawowej bazy dydaktycznej, niezwiązanej z 

nauczaniem praktycznym lub zawodowym, nie będzie możliwe. 

4. Dofinansowanie infrastruktury możliwe będzie jako 

komplementarne/uzupełniające do działań niezbędnych do osiągnięcia celów EFS+ 

określonych w cs 4(f). Finansowanie powiązania EFRR z celami EFS+ możliwe 

będzie w ramach FEdKP ze środków EFS+ w cs 4(f) lub ze środków EFS+ 

niepochodzących z FEdKP lub z innych środków publicznych lub prywatnych. 

5. Wsparta infrastruktura dostosowana będzie dla osób ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty będą 

uwzględniać działania mające na celu poprawę dostępności do 

budynków/obiektów/przestrzeni dla osób ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

6. Preferowane będą projekty zakładające wykorzystanie istniejącej infrastruktury. 

W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się jednak realizację projektów 

polegających na budowie nowych obiektów. 

7. Preferowane rozwiązania wspierające zgodność z zasadą DNSH: 

a) pożądane stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury; 

b) preferowane zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu 

otoczenia; 

c) stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu 

zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Inne narzędzia terytorialne 

Typ beneficjenta – ogólny 
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Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby 

publiczne, Przedsiębiorstwa, Administracja publiczna 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

strategia_terytorialna, infrastruktura_kształcenia_ustawicznego, 

infrastruktura_kształcenia_zawodowego 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Nie dotyczy, Small mid caps, Mid caps, Duże, Średnie, Mikro, Małe 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO191 - Liczba doposażonych szkół 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO127 - Liczba przebudowanych lub rozbudowanych szkół 

WLWK-PLRO125 - Liczba wspartych szkół 

WLWK-PLRO126 - Liczba wybudowanych szkół 

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-RCO067 - Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach 

oświatowych 
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WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR071 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych 

placówek oświatowych 

 

Działanie FEKP.06.16 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ ZDROWOTNĄ 

OPPT 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP4.V - Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie 

odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, 

oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i 

środowiskowej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

5 651 564,71 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

4 803 830,00 

Zakres interwencji 

128 - Infrastruktura zdrowotna 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Rozwój AOS poprzez budowę, przebudowę i modernizację obiektów 

infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie.  
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2. Rozwój rehabilitacji medycznej w warunkach dziennych, ambulatoryjnych i 

domowych poprzez budowę, przebudowę i modernizację obiektów infrastruktury 

ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie. 

3. Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej, paliatywnej, hospicyjnej i 

geriatrycznej poprzez rozwój opieki w warunkach domowych i ambulatoryjnych.  

4. Inwestycje w infrastrukturę i sprzęt szpitali w zakresie rozwoju opieki jednego 

dnia i wzmocnienia AOS. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Warunkiem realizacji inwestycji będzie zgodność z: 

- dokumentem Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony 

zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r., 

- Wojewódzkim planem transformacji województwa kujawsko-pomorskiego na 

lata 2022-2026, 

- właściwą Mapą potrzeb zdrowotnych, 

- Planem działań w sektorze zdrowia akceptowanym przez Komitet Sterujący ds. 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, 

- Polityką zdrowotną województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2030. 

2. Wsparcie zostanie skierowane na działania wspierające przejście z opieki 

szpitalnej/instytucjonalnej na przystępne cenowo i wysokiej jakości usługi w 

zakresie opieki dziennej i usługi środowiskowe, a także w celu koordynacji opieki 

zdrowotnej, opieki społecznej i opieki długoterminowej.  

3. Inwestycje infrastrukturalne w placówki świadczące całodobową opiekę 

długoterminową (całodobowe usługi opiekuńcze) w instytucjonalnych formach są 

niedozwolone. 
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4. Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia zostaną objęte 

wsparciem pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii o celowości inwestycji 

(OCI) w ramach systemu Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze 

Zdrowia (IOWISZ), zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, w zakresie określonym przez Komitet 

Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

5. Wszystkie podmioty lecznicze ubiegające się o wsparcie muszą funkcjonować w 

publicznym systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Warunek nie dotyczy spółek z 

większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego realizujących 

przedsięwzięcia medyczne na rzecz ww. podmiotów leczniczych. 

6. Projekty finansowane ze środków EFRR nie mogą powielać zakresu, na który 

dany podmiot otrzymał wsparcie w ramach KPO. 

7. Inwestycje nie mogą prowadzić do zwiększenia ogólnej liczby łóżek szpitalnych 

w systemie ochrony zdrowia.  

8. Preferowane będą następujące rozwiązania wspierające zgodność z zasadą 

DNSH: 

a) stosowanie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury, 

b) zastosowanie gatunków rodzimych w zagospodarowywaniu otoczenia, 

c) stosowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony zieleni i drzew w celu 

zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na występujące siedliska i gatunki. 

Wydatki związane z zagospodarowaniem otoczenia nie mogą przekraczać 20% 

wartości projektu. 

9. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Inne narzędzia terytorialne 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa, Instytucje ochrony zdrowia 
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Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Duże przedsiębiorstwa, MŚP, Publiczne 

zakłady opieki zdrowotnej, Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 

Grupa docelowa 

mieszkańcy województwa 

Słowa kluczowe 

rehabilitacja_medyczna, opieka_długoterminowa, deinstytucjonalizacja, AOS 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Nie dotyczy, Small mid caps, Mid caps, Duże, Średnie, Małe, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO132 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO199 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

WLWK-PLRO202 - Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających 

świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) 

WLWK-PLRO204 - Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających 

świadczeń w zakresie innym niż POZ, AOS, psychiatrii na I i II poziomie 

referencyjnym 

WLWK-PLRO133 - Liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą  

WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 
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WLWK-RCO069 - Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki 

zdrowotnej 

WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR073 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych 

placówek opieki zdrowotnej 

 

Priorytet FEKP.07 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ LOKALNY 

 

Instytucja Zarządzająca 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Fundusz 

Europejski Fundusz Społeczny + 

Cel Polityki 

CP4 - Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu 

społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych 

Miejsce realizacji 

KUJAWSKO-POMORSKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

55 371 295,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

52 602 730,00 
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Działanie FEKP.07.01 PRZEŁAMYWANIE STEREOTYPÓW ZWIĄZANYCH 

Z PŁCIĄ 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

9 413 120,21 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

8 942 464,00 

Zakres interwencji 

142 - Działania na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz 

zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze względu na płeć 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Podnoszenie wiedzy i świadomości osób zajmujących się edukacją i pracą z 

dziećmi i młodzieżą nt. stereotypów płci i specyfiki potrzeb osób różnej płci w tym 

także przemocy rówieśniczej uwarunkowanej przekonaniami związanymi z płcią; 

2. kluby rodzica - miejsca spotkań rodziców, zależnie od potrzeb ukierunkowane 

na:  

- wsparcie dla kobiet (wymiana doświadczeń, warsztaty motywujące, 

psychologiczne, coaching, kręgi wsparcia) próbujących godzić życie zawodowe z 

rodzinnym, wzmacniające poczucie własnej wartości i motywację do 

przełamywania stereotypów dot. roli kobiet i rozwoju osobistego; 
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- wsparcie dla mężczyzn (wymiana doświadczeń, warsztaty motywujące, 

psychologiczne, coaching, kręgi wsparcia) próbujących przełamywać stereotypy 

związane z rolą mężczyzn w rodzinie i społeczeństwie, zachęcające do większego 

zaangażowania w obowiązki opiekuńcze. 

Kluby rodzica mogą przewidywać wspólne działania dla kobiet i mężczyzn, w 

zakresie wskazanym powyżej; 

3.Zwiększenie udziału oraz wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy poprzez 

działania wspierające rozpoczęcie, utrzymanie lub powrót do zatrudnienia, takie 

jak: wsparcie prawne, z zakresu rozwoju osobistego, motywujące, psychologiczne, 

wzmacniające poczucie własnej wartości. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. wsparcie będzie realizowane wyłącznie w formule grantowej; 

2. za wybór grantobiorców odpowiedzialna jest Lokalna Grupa Działania; 

3. protesty dotyczące wyboru potencjalnych grantobiorców rozpatrywane będą na 

poziomie Lokalnej Grupy Działania. W przypadku negatywnego rozpatrzenia 

protestu przez LGD będzie możliwość skierowania odwołania do Instytucji 

Zarządzającej; 

4. minimalna wartość grantu w ramach projektu grantowego wynosi 20 tys.zł; 

5. maksymalna wartość grantu nie może przekroczyć 100 tys. zł; 

6. koszty pośrednie w projekcie granowym będą dotyczyły kosztów, o których 

mowa w art. 34 ust. 1 pkt c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060, które są niezbędne dla realizacji celów projektu EFS+; 

7. w projektach grantowych będą miały zastosowanie wyłacznie stawki ryczałtowe 

określone w art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 (nie będą zastosowane stawki ryczałtowe określone w Wytycznych 

dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027); 
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8. Stawka ryczałtowa 7% będzie stosowana w wielofunduszowych LGD (które będą 

wspierane w zakresie zarządzania LSR również ze środków EFRROW w ramach PS 

WPR), a stawka do 25% będzie stosowana w miejskich LGD (wspieranych 

wyłącznie ze środków EFS+). 

9. zakres wsparcia w projektach grantowych będzie zgodny z LSR dla obszaru danej 

LGD; 

10. beneficjentami projektu objętego grantem mogą być wszystkie podmioty z 

wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów); 

11. w typie projektów 2 wsparcie dla dzieci do lat trzech może mieć wyłącznie 

charakter towarzyszący (opieka na czas uczestnictwa opiekuna w spotkaniu w 

klubie rodzica). 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

95 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR], do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w 

oparciu o metodykę IZ (podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 
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Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

RLKS 

Typ beneficjenta – ogólny 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Lokalne Grupy Działania 

Grupa docelowa 

wszyscy mieszkańcy (osoby dorosłe) obszaru objętego lokalną strategią rozwoju 

Słowa kluczowe 

niedyskryminacja, przełamywanie_stereotypów, równość_szans, 

lokalne_inicjatywy 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 
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WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLCCO01 - Liczba osób objętych wsparciem w zakresie równości kobiet i 

mężczyzn 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PL0CO03 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-PL0CO04 - Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLCCR01 - Liczba osób, które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości 

kobiet i mężczyzn dzięki wsparciu w programie 
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Działanie FEKP.07.02 WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY POZA EDUKACJĄ 

FORMALNĄ 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.F - 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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

14 119 680,30 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

13 413 696,00 

Zakres interwencji 

152 - Działania na rzecz promowania równości szans i aktywnego udziału w życiu 

społecznym, 136 - Wsparcie szczególne na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i 

integracji społeczno-gospodarczej ludzi młodych 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania edukacyjnych klubów 

młodzieżowych, w ramach których możliwa jest realizacja różnorodnego obszaru 

tematycznego, uwzględniającego zainteresowania, zdolności, potrzeby, 

predyspozycje dzieci i młodzieży w tym zajęcia filmowe, muzyczne, artystyczne, 

sportowe, z robotyki, programowania, nt. lokalnej tożsamości i kultury, wsparcie 

edukacji społecznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży m.in. poprzez realizację 

spotkań, warsztatów i wizyt studyjnych,  
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2.wsparcie na realizację projektów edukacyjnych, umożliwiających rozwijanie 

uzdolnień dzieci oraz młodzieży i ukierunkowanych na osiągniecie konkretnego 

celu edukacyjnego (np. przygotowanie i udział w krajowym lub międzynarodowym 

konkursie naukowym); 

3. warsztaty w obszarze ginących zawodów (np. w ramach organizacji wioski 

ginących zawodów) przyczyniające się do wzrostu wiedzy nt. tradycji regionu i 

nabywania umiejętności przydatnych w wyborze ścieżek kształcenia i w przyszłym 

życiu zawodowym. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. wsparcie będzie realizowane wyłącznie w formule grantowej; 

2. warunkiem wsparcia w typie projektów 2 jest dodatkowość, co oznacza, że 

środki EFS+ mają charakter dodatkowy w stosunku do działań już realizowanych 

przez kluby/podmioty (brak finansowania bieżącej działalności). 

2. za wybór grantobiorców odpowiedzialna jest Lokalna Grupa Działania; 

3. protesty dotyczące wyboru potencjalnych grantobiorców rozpatrywane będą na 

poziomie Lokalnej Grupy Działania. W przypadku negatywnego rozpatrzenia 

protestu przez LGD będzie możliwość skierowania odwołania do Instytucji 

Zarządzającej; 

4. minimalna wartość grantu w ramach projektu grantowego wynosi 20 tys.zł: 

5. maksymalna wartość grantu nie może przekroczyć 100 tys. zł; 

6. koszty pośrednie w projekcie granowym będą dotyczyły kosztów, o których 

mowa w art. 34 ust. 1 pkt c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060, które są niezbędne dla realizacji celów projektu EFS+; 

7. w projektach grantowych będą miały zastosowanie wyłącznie stawki ryczałtowe 

określone w art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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2021/1060 (nie będą zastosowane stawki ryczałtowe określone w Wytycznych 

dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027); 

8. Stawka ryczałtowa 7% będzie stosowana w wielofunduszowych LGD (które będą 

wspierane w zakresie zarządzania LSR również ze środków EFRROW w ramach PS 

WPR), a stawka do 25% będzie stosowana w miejskich LGD (wspieranych 

wyłącznie ze środków EFS+). 

9.Projekty w typie projektów 1 będą realizowane zgodnie ze standardem 

dotyczącym klubów młodzieżowych opracowanym przez IZ; 

10. zakres wsparcia w projektach grantowych będzie zgodny z LSR dla obszaru 

danej LGD; 

11.każdy projekt objęty grantem musi zakładać wsparcie obejmujące co najmniej 

trzy obszary tematyczne. Niedopuszczalne jest wspieranie klubów, które w ofercie 

mają tylko jeden zakres, przy czym za zakres uważa się dziedzinę na poziomie 

ogólnym (zajęcia z piłki nożnej, siatkówki, lekkoatletyki będą uznawane za jeden 

obszar sportowy; zajęcia z malarstwa, grafiki, rzeźby będą uznawane za jeden 

obszar artystyczny etc.); 

12. beneficjentami projektu objętego grantem mogą być wszystkie podmioty z 

wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów); 

13. za dzieci i młodzież uczące się należy rozumieć osoby posiadają status ucznia 

(są uczniami szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w trakcie roku szkolnego); 

12. liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu będzie 

mierzona w oparciu o zaświadczenia. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

95 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 
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95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR], do 7% stawka 

ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 

54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

RLKS 

Typ beneficjenta – ogólny 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – szczegółowy 
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Lokalne Grupy Działania 

Grupa docelowa 

dzieci i młodzież uczące się w wieku od 6 do 24 lat z obszaru objętego lokalną 

strategią rozwoju 

Słowa kluczowe 

integracja_społeczna, tożsamość_lokalna, tradycyjne_rzemiosło, ginące_zawody, 

wsparcie_dla_młodych, równość_szans, włączenie_społeczne, lokalne_inicjatywy, 

kwalifikacje 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLFCO08 - Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i 

edukacyjnych, objętych wsparciem 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 



402 

WLWK-PLFCO04 - Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia 

zawodowego objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie ogólne objętych wsparciem 

WLWK-PL0CO03 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-PL0CO04 - Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność 

PROG-FEKP-0041 - Liczba osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji objętych 

wsparciem w ramach edukacji pozaformalnej 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLFCR01 - Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 

 

Działanie FEKP.07.03 AKTYWIZACJA EDUKACYJNA OSÓB DOROSŁYCH 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.G - 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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

9 413 120,21 

Wysokość alokacji UE (EUR) 
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8 942 464,00 

Zakres interwencji 

151 - Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury) 

Opis działania 

Typy projektów:  

 1. tworzenie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji, które angażują mieszkańców 

lokalnej społeczności w rozwijanie kompetencji życiowych, społecznych i 

zawodowych. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. wsparcie będzie realizowane wyłącznie w formule grantowej; 

2. za wybór grantobiorców odpowiedzialna jest Lokalna Grupa Działania; 

3. protesty dotyczące wyboru potencjalnych grantobiorców rozpatrywane będą na 

poziomie Lokalnej Grupy Działania. W przypadku negatywnego rozpatrzenia 

protestu przez LGD będzie możliwość skierowania odwołania do Instytucji 

Zarządzającej; 

4. maksymalna wartość grantu w ramach projektu grantowego wynosi 250 tys. zł; 

5. wsparciem nie mogą być objęte istniejące już Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji 

(LOWE); 

6.tworzenie i funkcjonowanie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji odbywa się w 

oparciu o model wypracowany w ramach POWER 2014-2020; 

7. koszty pośrednie w projekcie granowym będą dotyczyły kosztów, o których 

mowa w art. 34 ust. 1 pkt c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060, które są niezbędne dla realizacji celów projektu EFS+; 
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8. w projektach grantowych będą miały zastosowanie wyłącznie stawki ryczałtowe 

określone w art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 (nie będą zastosowane stawki ryczałtowe określone w Wytycznych 

dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027); 

9. Stawka ryczałtowa 7% będzie stosowana w wielofunduszowych LGD (które będą 

wspierane w zakresie zarządzania LSR również ze środków EFRROW w ramach PS 

WPR), a stawka do 25% będzie stosowana w miejskich LGD (wspieranych 

wyłącznie ze środków EFS+).  

10. zakres wsparcia w projektach grantowych będzie zgodny z LSR dla obszaru 

danej LGD; 

11. beneficjentami projektu objętego grantem może być podmiot publiczny lub 

prywatny będący organem prowadzącym szkołę w rozumieniu ust. z dn. 

07.09.1991 r. o systemie oświaty (ze zm. tj. ust. z dn. 14.12.2016 r. prawo 

oświatowe); 

12. Organ prowadzący szkołę jest zobowiązany wskazać we wniosku o powierzenie 

grantu szkołę, wyznaczoną do pełnienia roli Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji 

(LOWE); 

13. Na daną szkołę może zostać przyznany tylko jeden grant. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

95 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 
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Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR], do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w 

oparciu o metodykę IZ (podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

RLKS 

Typ beneficjenta – ogólny 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Lokalne Grupy Działania 

Grupa docelowa 

wszyscy mieszkańcy (osoby dorosłe) obszaru objętego lokalną strategią rozwoju 

Słowa kluczowe 
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lokalne_ośrodki_wiedzy_i_edukacji, kwalifikacje, lokalne_inicjatywy 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-PLGCO03 - Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w zakresie 

umiejętności lub kompetencji podstawowych, realizowanym poza Bazą Usług 

Rozwojowych  

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLGCO02 - Liczba podmiotów przygotowanych do pełnienia funkcji 

lokalnego ośrodka kształcenia osób dorosłych 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PL0CO03 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-PL0CO04 - Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność 
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Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLGCR02 - Liczba lokalnych ośrodków kształcenia osób dorosłych 

funkcjonujących 12 miesięcy po zakończeniu projektu 

 

Działanie FEKP.07.04 WSPIERANIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.L - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

22 425 374,28 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

21 304 106,00 

Zakres interwencji 

163 - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci, 169 - 

Inicjatywy na rzecz rozwoju terytorialnego, w tym przygotowanie strategii 

terytorialnych 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Działania na rzecz integracji seniorów, pozwalające uchronić tę grupę społeczną 

przed izolacją i wykluczeniem społecznym: 

a) tworzenie i funkcjonowanie klubów seniora; 

b) funkcjonowanie uniwersytetów trzeciego wieku; 
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c) zajęcia aktywizacyjne w gospodarstwach opiekuńczych; 

d) uzupełniająco, w ramach klubów seniora oraz gospodarstw opiekuńczych: inne 

działania mające na celu wsparcie i integrację osób starszych, uwzględniające 

udział rodziny i całego środowiska w tworzeniu lokalnych sieci integracji i 

samopomocy obejmujące: 

- organizację wydarzeń włączających środowisko lokalne w problemy osób 

starszych: np. dnia sąsiada, pikników i wigilii sąsiedzkich;  

- spotkania o charakterze międzypokoleniowym, np. z młodzieżą szkolną lub 

grupami przedszkolnymi, mające na celu wymianę doświadczeń, wzajemną 

edukację i pomoc;  

- spotkania klubów wolontariackich, których celem jest pomoc osobom starszym i 

samopomoc, w tym organizacja banków wolnego czasu; 

- akcje proekologiczne organizowane wspólnie z młodzieżą zwiększające udział 

młodych i starszych w kształtowaniu środowiska życia, estetyki dzielnicy, osiedla; 

- przedstawienia grup teatralnych, zespołów pieśni i tańca z klubów seniora w 

szkole/przedszkolu lub odwiedziny grup przedszkolnych/szkolnych/ognisk 

kulturalnych w klubie seniora. 

 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. wsparcie będzie realizowane wyłącznie w formule grantowej; 

2. za wybór grantobiorców odpowiedzialna jest Lokalna Grupa Działania; 

3. protesty dotyczące wyboru potencjalnych grantobiorców rozpatrywane będą na 

poziomie Lokalnej Grupy Działania. W przypadku negatywnego rozpatrzenia 

protestu przez LGD będzie możliwość skierowania odwołania do Instytucji 

Zarządzającej; 
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4. minimalna wartość grantu w ramach projektu grantowego wynosi 20 tys.zł; 

5. maksymalna wartość grantu nie może przekroczyć 100 tys. zł; 

6. koszty pośrednie w projekcie granowym będą dotyczyły kosztów, o których 

mowa w art. 34 ust. 1 pkt c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060; 

7.Projekty w typie projektów 1.a) oraz 1.c) będą realizowane zgodnie ze 

standardem dotyczącym klubów seniora oraz standardem dotyczącym zajęć 

aktywizacyjnych w gospodarstwach opiekuńczych opracowanymi przez IZ; 

8. zakres wsparcia w projektach grantowych będzie zgodny z LSR dla obszaru danej 

LGD; 

9. beneficjentami projektu objętego grantem mogą być wszystkie podmioty z 

wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów); 

10. za osobę starszą należy rozumieć osobę, która ukończyła 60. rok życia. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

95 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 



410 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR], do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w 

oparciu o metodykę IZ (podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

RLKS 

Typ beneficjenta – ogólny 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Lokalne Grupy Działania 

Grupa docelowa 

wszyscy mieszkańcy (osoby dorosłe) obszaru objętego lokalną strategią rozwoju 

Słowa kluczowe 

lokalne_inicjatywy, kluby_seniora, gospodarstwa_opiekuńcze, 

Uniwersytety_Trzeciego_Wieku 

Kryteria wyboru projektów 
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https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-EECO01 - Całkowita liczba osób objętych wsparciem 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PL0CO03 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

WLWK-PL0CO04 - Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność 

PROG-FEKP-0044 - Liczba osób starszych objętych wsparciem w klubach seniora, 

gospodarstwach opiekuńczych i Uniwersytetach Trzeciego Wieku 

Wskaźniki rezultatu 
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WLWK-PLHILCR01 - Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po 

opuszczeniu programu 

WLWK-PLKLCR03 - Liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę wsparcia lub 

podniosły jakość oferowanych usług 

 

Priorytet FEKP.08 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA WSPARCIE W 

OBSZARZE RYNKU PRACY, EDUKACJI I WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO 

 

Instytucja Zarządzająca 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Fundusz 

Europejski Fundusz Społeczny + 

Cel Polityki 

CP4 - Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu 

społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych 

Miejsce realizacji 

KUJAWSKO-POMORSKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

513 369 516,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

436 364 088,00 
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Działanie FEKP.08.01 PODNIESIENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 

KLIENTÓW PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.A - 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 

Instytucja Pośrednicząca 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

83 480 138,82 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

70 958 118,00 

Zakres interwencji 

136 - Wsparcie szczególne na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i integracji 

społeczno-gospodarczej ludzi młodych, 134 - Działania na rzecz poprawy dostępu 

do zatrudnienia 

Opis działania 

Typy projektów: 

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z właściwych przepisów, z 

wyłączeniem robót publicznych obejmujące m.in.: 

1. Działania związane z identyfikacją potrzeb uczestników projektów. 
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2. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. 

3. Działania ukierunkowane na podnoszenie i rozwijanie kompetencji oraz 

podnoszenie i nabywanie kwalifikacji, w tym kwalifikacji rynkowych 

funkcjonujących w ZSK (w tym, np.: rozwijanie kompetencji kluczowych, 

społecznych). 

4. Działania ukierunkowane na nabywanie doświadczenia zawodowego. 

5. Działania związane z udzielaniem wsparcia na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. 

6. Działania z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej (dodatki/granty 

relokacyjne, itp.). 

7. Działania ukierunkowane na tworzenie miejsc pracy, w tym refundacja części 

kosztów wynagrodzenia oraz pokrycie kosztów utworzenia miejsca pracy. 

8. Działania mające na celu niwelowanie barier jakie napotykają osoby z 

niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. 

poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca 

spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. W szczególności zaplanowanymi działaniami będą obejmowane osoby będące w 

szczególnej sytuacji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, w tym:  kobiety, 

osoby młode, osoby długotrwale bezrobotne, osoby starsze, z 

niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach i/lub kompetencjach. 

2. Wsparcie skierowane do osób młodych będzie realizowane z uwzględnieniem 

zasad określonych w Zaleceniach Rady z dnia 30 października 2020 r. w sprawie 

pomostu do zatrudnienia - wzmocnienia Gwarancji dla młodzieży oraz zasad 

określonych w “Planie realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce. Aktualizacja 

2022”. 
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3. Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie. 

4. Działania skierowane do klientów publicznych służb zatrudnienia muszą być 

zgodne z ustawą i innymi przepisami obowiązującymi w przedmiotowym zakresie. 

5. Wymagane jest w trakcie tworzenia Indywidualnego Planu Działań, czy innego 

etapu poradnictwa/doradztwa zawodowego, przekazywanie uczestnikom 

informacji na temat możliwości rozwoju umiejętności ekologicznych czy innych 

działań w tym zakresie. 

6. Proces rekrutacji będzie opierał się również na wykorzystaniu potencjału 

innowacji technologicznych (m.in. mediów społecznościowych, programów, 

aplikacji, komunikatorów) oraz przestrzeni wirtualnej jako narzędzia w działaniach 

aktywizacyjnych oraz usprawniających rynek pracy. 

7. Kompetencje czy kwalifikacje należy rozumieć jak w załączniku 2 do Wytycznych 

dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 

2021-2027. 

8. Kompetencje kluczowe należy rozumieć jak w Zaleceniu Rady z dnia 22 maja 

2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 

9. Kompetencje podstawowe -podstawowe zdolności w zakresie rozumienia i 

tworzenia informacji, rozwijania i wykorzystania myślenia matematycznego oraz 

korzystania z technologii cyfrowych (Zalecenia Rady z dnia 19 grudnia 2016 r. w 

sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych). 

10. Kompetencje społeczne czy społeczno-emocjonalne należy rozumieć jak w ZSU 

2030 (część ogólna). 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis, Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782), Bez pomocy, Rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac 

interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu 

opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, Rozporządzenie Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z 

Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 
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Minimalny wkład własny beneficjenta 

0% 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Służby publiczne 

Grupa docelowa 

klienci publicznych służb zatrudnienia 

Słowa kluczowe 

kompetencje, rownosc_szans, dostępność, doradztwo_zawodowe, 

doświadczenie_zawodowe, aktywizacja_zawodowa, działalność_gospodarcza, 

szkolenia, staże, kwalifikacje 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 
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WLWK-EECO02 - Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, 

objętych wsparciem w programie 

WLWK-PLACO01 - Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 

działalności gospodarczej w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO07 - Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

PROG-FEKP-0028 - Wartość wydatków UE przeznaczonych na wdrażanie 

„Gwarancji dla Młodzieży” 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-EECR03 - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 

WLWK-EECR04 - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, po opuszczeniu programu 
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Działanie FEKP.08.02 WSPARCIE INDYWIDUALNEJ I KOMPLEKSOWEJ 

AKTYWIZACJI ZAWODOWO-EDUKACYJNEJ OSÓB MŁODYCH 

REALIZOWANE PRZEZ OHP 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.A - 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 

Instytucja Pośrednicząca 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

1 764 705,88 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

1 500 000,00 

Zakres interwencji 

136 - Wsparcie szczególne na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i integracji 

społeczno-gospodarczej ludzi młodych 

Opis działania 

Typy projektów: 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób 

młodych, poprzez zastosowanie właściwych instrumentów i usług służących m.in.: 

1.  identyfikacji potrzeb w zakresie określenia ścieżki zawodowej, 
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2.  wsparciu w aktywnym poszukiwaniu pracy, 

3.  rozwijaniu kompetencji kluczowych, społecznych, 

4.  uzupełnieniu lub zdobyciu nowych kwalifikacji/kompetencji, 

5.  zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Wsparcie będzie realizowane z uwzględnieniem zasad określonych w 

Zaleceniach Rady z dnia 30 października 2020 r. w sprawie pomostu do 

zatrudnienia - wzmocnienia Gwarancji dla młodzieży oraz zasad określonych w 

“Planie realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce. Aktualizacja 2022”. 

2. Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie. 

3. Działania realizowane przez OHP muszą być zgodne z ustawą i innymi 

przepisami obowiązującymi w przedmiotowym zakresie. 

4. Wymagane jest w trakcie tworzenia Indywidualnego Planu Działań, czy innego 

etapu poradnictwa/doradztwa zawodowego, przekazywanie uczestnikom 

informacji na temat możliwości rozwoju umiejętności ekologicznych czy innych 

działań w tym zakresie. 

5. Proces rekrutacji będzie opierał się również na wykorzystaniu potencjału 

innowacji technologicznych (m.in. mediów społecznościowych, programów, 

aplikacji, komunikatorów) oraz przestrzeni wirtualnej jako narzędzia w działaniach 

aktywizacyjnych oraz usprawniających rynek pracy. 

6. Kompetencje czy kwalifikacje należy rozumieć jak w załączniku 2 do Wytycznych 

dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 

2021-2027. 
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7. Kompetencje kluczowe należy rozumieć jak w Zaleceniu Rady z dnia 22 maja 

2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 

8. Kompetencje podstawowe -podstawowe zdolności w zakresie rozumienia i 

tworzenia informacji, rozwijania i wykorzystania myślenia matematycznego oraz 

korzystania z technologii cyfrowych (Zalecenia Rady z dnia 19 grudnia 2016 r. w 

sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych). 

9. Kompetencje społeczne czy społeczno-emocjonalne należy rozumieć jak w ZSU 

2030 (część ogólna). 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis, Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782), Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 
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do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

5 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

0% 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna 

Grupa docelowa 

osoby młode, w wieku od 15 roku życia, wspierane przez ochotnicze hufce pracy 

Słowa kluczowe 

kompetencje, dostępność, doradztwo_zawodowe, dopasowanie_do_rynku_pracy, 

aktywizacja_zawodowa, wsparcie_dla_młodych, szkolenia, staże, rownosc_szans, 

kwalifikacje 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 
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WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO07 - Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO06 - Liczba osób w wieku poniżej 18 lat objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

PROG-FEKP-0028 - Wartość wydatków UE przeznaczonych na wdrażanie 

„Gwarancji dla Młodzieży” 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-EECR03 - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 
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Działanie FEKP.08.03 WSPARCIE OSÓB PRACUJĄCYCH ZNAJDUJĄCYCH 

SIĘ W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.A - 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 

Instytucja Pośrednicząca 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

6 932 553,66 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

5 892 670,00 

Zakres interwencji 

134 - Działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia 

Opis działania 

Typy projektów: 

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 obejmujące m.in.: 
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1. doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem i wdrożeniem Indywidualnych 

Planów Działań; 

2. działania z zakresu pośrednictwa pracy świadczone na rzecz uczestników 

projektu; 

3. działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji i kompetencji poprzez m.in. 

organizację szkoleń, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów 

podyplomowych, studiów uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji poprzez 

finansowanie nauki na studiach niestacjonarnych). 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie (z 

wyłączeniem zapisów dot. realizacji Gwarancji dla młodzieży). 

2. Wymagane jest w trakcie tworzenia Indywidualnego Planu Działań, czy innego 

etapu poradnictwa/doradztwa zawodowego, przekazywanie uczestnikom 

informacji na temat możliwości rozwoju umiejętności ekologicznych czy innych 

działań w tym zakresie. 

3. Proces rekrutacji będzie opierał się również na wykorzystaniu potencjału 

innowacji technologicznych (m.in. mediów społecznościowych, programów, 

aplikacji, komunikatorów) oraz przestrzeni wirtualnej jako narzędzia w działaniach 

aktywizacyjnych oraz usprawniających rynek pracy. 

4. Kompetencje czy kwalifikacje należy rozumieć jak w załączniku 2 do Wytycznych 

dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 

2021-2027. 

5. Kompetencje kluczowe należy rozumieć jak w Zaleceniu Rady z dnia 22 maja 

2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 
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6. Kompetencje podstawowe -podstawowe zdolności w zakresie rozumienia i 

tworzenia informacji, rozwijania i wykorzystania myślenia matematycznego oraz 

korzystania z technologii cyfrowych (Zalecenia Rady z dnia 19 grudnia 2016 r. w 

sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych). 

7. Kompetencje społeczne czy społeczno-emocjonalne należy rozumieć jak w ZSU 

2030 (część ogólna). 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

90 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis, Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782), Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 
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Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

10% 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Instytucje 

nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje ochrony 

zdrowia, Osoby fizyczne, Przedsiębiorstwa, Partnerzy społeczni, Instytucje 

wspierające biznes, Partnerstwa, Służby publiczne 

Grupa docelowa 

osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub 

pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, osoby z niepełnosprawnościami lub 

o ograniczonej mobilności, osoby odchodzące z rolnictwa 

Słowa kluczowe 

kompetencje, szkolenia, rownosc_szans, rozwój_zawodowy, 

osoby_z_niepełnosprawnościami, dostępność, doradztwo_zawodowe, 

dopasowanie_do_rynku_pracy, kwalifikacje 
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Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Małe, Mikro, Nie dotyczy, Duże, Średnie 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO05 - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO07 - Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-EECR03 - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 
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PROG-FEKP-0029 - Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 

po opuszczeniu programu 

 

Działanie FEKP.08.04 MŁODZI-AKTYWNI POTENCJAŁEM 

REGIONALNEGO RYNKU PRACY 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.A - 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 

Instytucja Pośrednicząca 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

35 294 117,65 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

30 000 000,00 

Zakres interwencji 

134 - Działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia 

Opis działania 

Typy projektów: 
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Wsparcie osób młodych, bez względu na status na rynku pracy, obejmujące m.in. 

działania mające na celu zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia osób do 29 

roku życia, w szczególności poprzez zastosowanie form aktywizacji zawodowej 

dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb, w tym m.in. wysokiej jakości 

doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy,  programów stażowych, praktyk lub 

subsydiowanego zatrudnienia oraz doposażenia stanowiska pracy. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1.  Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie (z 

wyłączeniem zapisów dot. realizacji Gwarancji dla młodzieży). 

2. Wymagane jest w trakcie tworzenia Indywidualnego Planu Działań, czy innego 

etapu poradnictwa/doradztwa zawodowego, przekazywanie uczestnikom 

informacji na temat możliwości rozwoju umiejętności ekologicznych czy innych 

działań w tym zakresie. 

3. Proces rekrutacji będzie opierał się również na wykorzystaniu potencjału 

innowacji technologicznych (m.in. mediów społecznościowych, programów, 

aplikacji, komunikatorów) oraz przestrzeni wirtualnej jako narzędzia w działaniach 

aktywizacyjnych oraz usprawniających rynek pracy. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 
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Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis, Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782), Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

5 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 
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Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje ochrony zdrowia, Służby publiczne, Partnerzy społeczni, Instytucje nauki 

i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Osoby 

fizyczne, Przedsiębiorstwa, Instytucje wspierające biznes, Przedsiębiorstwa 

realizujące cele publiczne, Administracja publiczna 

Grupa docelowa 

osoby młode, w wieku 18-29 lat, bez względu na status na rynku pracy 

Słowa kluczowe 

zatrudnienie, dostępność, staże, rownosc_szans, 

osoby_z_niepełnosprawnościami, kwalifikacje, kompetencje, 

dopasowanie_do_rynku_pracy, aktywizacja_zawodowa 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Małe, Mikro, Nie dotyczy, Duże 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 
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WLWK-EECO07 - Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-EECR04 - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, po opuszczeniu programu 

 

Działanie FEKP.08.05 WSPARCIE DOSTĘPU DO USŁUG ROZWOJOWYCH 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.D - 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 

Instytucja Pośrednicząca 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

12 941 176,47 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

11 000 000,00 

Zakres interwencji 
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146 - Wsparcie na rzecz przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian 

Opis działania 

Typy projektów: 

Finansowanie i upowszechnianie usług rozwojowych  (szkolenia, doradztwo, 

studia) w systemie popytowym Bazy Usług Rozwojowych dla: 

a) pracowników zgodne z oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami 

przedsiębiorstw/pracodawców ukierunkowane na wzmocnienie ich potencjału i 

konkurencyjności; 

b) właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw/pracodawców wspomagające 

proces zmiany danego przedsiębiorstwa/pracodawcy, w tym przekształcenia 

profilu działalności czy optymalizacji procesów zarządzania. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Wymagane jest promowanie realizacji usług rozwojowych nakierowanych na 

zieloną gospodarkę i gospodarkę o obiegu zamkniętym. 

2. Wsparcie będzie komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach 

Programu krajowego: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 

(FERS). 

3. Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie.  

4. Realizacja usług rozwojowych będzie uzupełniana przez działania na rzecz 

zwiększenia liczby podmiotów świadczących usługi rozwojowe zarejestrowane w 

Bazie Usług Rozwojowych oraz działania mające na celu wzrost świadomości 

potrzeby uczenia się przez całe życie w regionie wśród 

przedsiębiorców/pracodawców i ich pracowników (w celu zapewnienia 
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komplementarności z FERS ww. działania będą konsultowane z podmiotem 

odpowiedzialnym za działania informacyjne promujące Bazę Usług Rozwojowych i 

jej wykorzystanie na poziomie krajowym). 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis, Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782), Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 
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Dopuszczalny cross-financing (%) 

5 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa, Osoby fizyczne, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa 

realizujące cele publiczne, Instytucje wspierające biznes, Służby publiczne, 

Instytucje ochrony zdrowia, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, 

Instytucje nauki i edukacji, Partnerstwa, Partnerzy społeczni 

Grupa docelowa 

pracodawcy, przedsiębiorcy, pracownicy 

Słowa kluczowe 

dopasowanie_do_rynku_pracy, baza_usług_rozwojowych, kompetencje, 

kształcenie_kadr, kwalifikacje, szkolenia, zielone_kompetencje, 

uczenie_się_przez_całe_życie, rozwój_zawodowy, 

gospodarka_o_obiegu_zamkniętym 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Małe, Średnie, Duże, Mikro, Nie dotyczy 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLDCO02 - Liczba dużych przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi 
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WLWK-PLDCO01 - Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym 

spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługami rozwojowymi 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLDCO03 - Liczba podmiotów innych niż przedsiębiorstwa objętych 

usługami rozwojowymi 

WLWK-PLDCO05 - Liczba pracowników dużych przedsiębiorstw objętych usługą 

rozwojową 

WLWK-PLDCO04 - Liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

(w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługą rozwojową 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 
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PROG-FEKP-0030 - Liczba pracowników podmiotów innych niż przedsiębiorstwa 

objętych usługami rozwojowymi 

PROG-FEKP-0039 - Wartość wydatków UE przeznaczonych na zielone kwalifikacje 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-EECR03 - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 

WLWK-PLDGCR04 - Liczba osób, które uzyskały zielone kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 

PROG-FEKP-0035 - Liczba pracowników, którzy uzyskali kwalifikacje w wyniku 

uczestnictwa w usłudze rozwojowej 

 

Działanie FEKP.08.06 WSPARCIE W OBSZARZE ADAPTACYJNOŚCI 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.D - 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 

Instytucja Pośrednicząca 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

8 596 035,29 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

7 306 630,00 

Zakres interwencji 
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146 - Wsparcie na rzecz przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników, w 

szczególności pracowników po 50 r. ż., obejmująca m.in.: 

a) wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie wprowadzania rozwiązań 

wynikających z adaptacji środowiska pracy do potrzeb pracowników, 

b) promowanie wraz z partnerami społecznymi przyjaznych form organizacji pracy, 

w szczególności dla osób po 50 r.ż., 

c) działania zachęcające pracowników po 50 r. ż. do pozostawania w zatrudnieniu 

poprzez dostosowanie warunków pracy do ich stanu zdrowia i potrzeb w zakresie 

dostępności, dostosowane miejsca pracy do bardziej zróżnicowanej wiekowo siły 

roboczej, w tym: 

- działania mające na celu utrzymanie zatrudnienia w obecnym miejscu pracy 

/obszarze zawodowym, np. wsparcie doradczo-szkoleniowe, finansowanie 

kosztów egzaminów uzyskania kwalifikacji/ uprawnień, finansowanie dodatku 

mentorskiego, wsparcie rehabilitacyjno-zdrowotne; wsparcie psychologiczne,  

- działania mające na celu utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zmianę 

miejsca/ obszaru zatrudnienia, np. wsparcie doradczo-szkoleniowe, finansowanie 

kosztów egzaminów uzyskania kwalifikacji/ uprawnień, finansowanie dodatku 

motywacyjnego, wsparcie rehabilitacyjno-zdrowotne, wsparcie psychologiczne, 

pośrednictwo pracy. 

d) działania poprawiające umiejętności pracowników po 50 r. ż poprzez 

zapewnienie lepszego dostępu do uczenia się przez całe życie, 

e) działania umożliwiające pracownikom łączenie nieformalnych obowiązków 

opiekuńczych z pracą (w tym finansowanie opieki dla osób zależnych), 
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f) promowanie korzyści z wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku 

emerytalnym oraz dobrych praktyk w tym zakresie. 

2. Wsparcie pracodawców i pracowników we wprowadzaniu elastycznych form 

zatrudnienia, w tym we wprowadzaniu pracy zdalnej, m.in. poprzez szkolenia i 

doradztwo oraz zastosowanie innych narzędzi niezbędnych do stworzenia 

właściwych warunków pracy we wskazanych formach. 

3. Outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do 

zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób 

odchodzących z rolnictwa. Działania ukierunkowane będą na przezwyciężanie 

negatywnych skutków wynikających z sytuacji gospodarczej i umożliwiające 

złagodzenie procesów restrukturyzacyjnych, obejmujący w szczególności: 

a) kompleksowe programy outplacementowe obejmujące m.in. szkolenia, 

poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże przygotowujące do podjęcia 

pracy w nowym zawodzie, studia podyplomowe, poradnictwo psychologiczne, 

subsydiowane zatrudnienie, dodatek relokacyjny, 

b) wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, 

doradztwo, wsparcie pomostowe. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie. 

2. Wsparcie będzie komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach 

FERS i KPO.  

3. Potrzeba zapewnienia działań wpływających na brak podwójnego finansowania 

tych samych podmiotów w analogicznym zakresie w PR i KPO.  

4. W związku z zakresem planowanej interwencji wspomagającej proces zmiany 

danego przedsiębiorstwa/pracodawcy w FERS wymagane jest zapewnienie 
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demarkacji w celu braku powielania się działań realizowanych na poziomie 

regionalnym i krajowym. 

5. Maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych dotyczących outplacementu dla pracowników zagrożonych 

zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn 

niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa wynosi 10%, 

natomiast w przypadku pozostałych projektów 0%. 

6. Kompetencje czy kwalifikacje należy rozumieć jak w załączniku 2 do Wytycznych 

dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 

2021-2027. 

7. Kompetencje kluczowe należy rozumieć jak w Zaleceniu Rady z dnia 22 maja 

2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 

8. Kompetencje podstawowe -podstawowe zdolności w zakresie rozumienia i 

tworzenia informacji, rozwijania i wykorzystania myślenia matematycznego oraz 

korzystania z technologii cyfrowych (Zalecenia Rady z dnia 19 grudnia 2016 r. w 

sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych). 

9. Kompetencje społeczne czy społeczno-emocjonalne należy rozumieć jak w ZSU 

2030 (część ogólna). 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
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107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis, Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782), Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% - TYP 3; 15% - TYP 1 i 2 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 
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Instytucje wspierające biznes, Przedsiębiorstwa, Osoby fizyczne, Administracja 

publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Partnerzy społeczni, 

Instytucje ochrony zdrowia, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, 

Instytucje nauki i edukacji, Partnerstwa, Służby publiczne 

Grupa docelowa 

przedsiębiorcy, pracodawcy, osoby odchodzące z rolnictwa, pracownicy, osoby 

zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, przewidziane do zwolnienia lub 

zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy 

Słowa kluczowe 

dopasowanie_do_rynku_pracy, adaptacyjność, rozwój_zawodowy, transformacja, 

outplacement, elastyczne_miejsca_pracy, poprawa_środowiska_pracy 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Duże, Nie dotyczy, Małe, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 
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WLWK-PLDCO06 - Liczba osób objętych wsparciem z zakresu outplacementu 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLDCO07 - Liczba pracodawców objętych wsparciem dotyczącym  poprawy 

środowiska pracy 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

PROG-FEKP-0031 - Liczba pracowników objętych wsparciem dotyczącym poprawy 

środowiska pracy 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-EECR03 - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 

WLWK-PLDGCR04 - Liczba osób, które uzyskały zielone kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 

WLWK-PLDCR02 - Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu  

outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały 

zatrudnienie 

 

Działanie FEKP.08.07 DZIAŁANIA W ZAKRESIE WZMOCNIENIA 

POTENCJAŁU PARTNERÓW SPOŁECZNYCH 

 

Cel szczegółowy 
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EFS+.CP4.D - 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 

Instytucja Pośrednicząca 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

705 882,35 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

600 000,00 

Zakres interwencji 

146 - Wsparcie na rzecz przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian 

Opis działania 

Typy projektów: 

Wsparcie budowania zdolności partnerów społecznych poprzez m.in.: 

1. zastosowanie działań wzmacniających ich potencjał w zakresie podnoszenia 

kwalifikacji/kompetencji kadr m.in. poprzez szkolenia, kursy, mentoring, wizyty 

studyjne, warsztaty, konferencje; 

2. zastosowanie działań wzmacniających potencjał techniczny i organizacyjny 

poprzez m.in. doradztwo, usługi prawne, zakup sprzętu i wyposażenia 

umożliwiającego lepszą komunikację i wymianę informacji; 

3. wzmocnienie współpracy w dialogu społecznym poprzez rozwój sieciowania 

partnerów społecznych; 

4. rozwijanie forum badań i analiz. 
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Zakres merytoryczny może dotyczyć budowy zdolności partnerów społecznych we 

wszystkich obszarach celów EFS+. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie. 

2. Kompetencje czy kwalifikacje należy rozumieć jak w załączniku 2 do Wytycznych 

dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 

2021-2027. 

3. Kompetencje kluczowe należy rozumieć jak w Zaleceniu Rady z dnia 22 maja 

2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 

4. Kompetencje społeczne czy społeczno-emocjonalne należy rozumieć jak w ZSU 

2030 (część ogólna). 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 
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Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Partnerzy społeczni 

Grupa docelowa 

partnerzy społeczni (ich członkowie i przedstawiciele) 

Słowa kluczowe 

dialog_społeczny, wzmacnianie_potencjału_społecznego, partnerstwo, 

adaptacyjność, dopasowanie_do_rynku_pracy, rozwój_zawodowy 

Kryteria wyboru projektów 
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https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

PROG-FEKP-0033 - Liczba członków lub przedstawicieli partnerów społecznych 

objętych wsparciem w programie 

PROG-FEKP-0032 - Liczba partnerów społecznych objętych działaniami 

ukierunkowanymi na budowanie ich zdolności organizacyjnych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-EECR03 - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 
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PROG-FEKP-0037 - Liczba członków lub przedstawicieli partnerów społecznych, 

którzy zdobyli nowe umiejętności, wiedzę lub uzyskali kwalifikacje 

PROG-FEKP-0036 - Liczba partnerów społecznych, którzy poprawili lub wprowadzili 

nowe metody działania lub rodzaje usług/ zwiększyli swój potencjał organizacyjny/ 

ich przedstawiciele zdobyli nowe umiejętności, wiedzę lub uzyskali kwalifikacje 

 

Działanie FEKP.08.08 WSPARCIE W OBSZARZE ZDROWIA 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.D - 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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

16 755 978,82 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

14 242 582,00 

Zakres interwencji 

147 - Działania zachęcające do aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Wspieranie dobrze dostosowanego środowiska pracy poprzez działania 

ukierunkowane na poprawę warunków pracy i eliminację zdrowotnych czynników 

ryzyka w miejscu pracy, w tym m.in.: 
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a) działania ukierunkowane na eliminowanie i minimalizowanie czynników ryzyka 

utraty zdrowia w miejscu pracy wynikających z uwarunkowań zawodowych i 

środowiskowych (np. narażenie na substancje zanieczyszczone, rakotwórcze i 

toksyczne), w tym działania szkoleniowe oraz rozwiązania organizacyjne, 

b) działania ograniczające i eliminujące szkodliwe dla zdrowia zachowania w 

miejscu pracy, 

c) działania promujące zdrowe i dobrze przystosowane środowisko pracy, 

d) działania polegające na przekwalifikowaniu pracowników długotrwale 

pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie,  

e) działania ukierunkowane na poprawę ergonomii pracy, środowiska pracy, 

f) finansowanie dodatkowych pakietów badań profilaktycznych nakierowanych na 

choroby związane z miejscem pracy, wykraczających poza minimalny zakres badań 

okresowych w ramach medycyny pracy, 

g) działania rehabilitacyjne dla pracodawców i pracowników w zakresie chorób 

wynikających z ryzyk w miejscu pracy, 

h) wzmocnienie potencjału zdrowia psychicznego pracowników, 

i) działania wspierające rekrutację i powrót do pracy osób z (przewlekłą lub 

rzadką) chorobą, niepełnosprawnością lub zaburzeniami zdrowia psychicznego, na 

przykład poprzez organizowanie etapów szkolenia zawodowego dla tych grup bez 

lub po obniżonych kosztach dla pracodawcy, 

2. Działania prewencyjne/ profilaktyczne w obszarze zdrowia obejmujące: 

a) opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem 

pracy skierowanych do osób zatrudnionych oraz programów rehabilitacji 

medycznej (zawierających komponent ścieżki powrotu na rynek pracy, w 

przypadku wsparcia osób bezrobotnych) - skierowanych do osób zatrudnionych i 

bezrobotnych, 
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b) wdrożenie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem 

pracy skierowanych do osób zatrudnionych oraz programów rehabilitacji 

medycznej (zawierających komponent ścieżki powrotu na rynek pracy, w 

przypadku wsparcia osób bezrobotnych) - skierowanych do osób zatrudnionych i 

bezrobotnych, 

c) uzupełniająco możliwe są działania zwiększające frekwencję w programach 

profilaktycznych i rehabilitacji medycznej oraz podnoszące świadomość na temat 

profilaktycznej opieki zdrowotnej obejmujące, np.: szkolenia w zakładach pracy 

obejmujące techniki wykonywania danej pracy w celu eliminowania czynników 

mających wpływ na daną chorobę (w zależności od zakresu programu), działania 

informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektów (ze szczególnym 

uwzględnieniem sposobów zapobiegania danym chorobom oraz zasad 

postępowania w przypadku ich wystąpienia) czy szkolenia dla personelu 

medycznego związane z realizacją danego wsparcia. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1.Określenie konkretnych kierunków inwestycji w obszarze zdrowia będzie 

odbywać się na podstawie map potrzeb zdrowotnych i zgodnie z Krajowym i 

Wojewódzkim planem transformacji na lata 2022-2026 (typ 2). 

2. Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie. 

3. Interwencje w obszarze ochrony zdrowia podlegają koordynacji w ramach 

Komitetu Sterującego. 

4. Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem 

pracy oraz programów rehabilitacji medycznej jest działaniem strategicznym w 

województwie kujawsko-pomorskim, w związku z tym zaplanowano realizację 

tego zadania z wykorzystaniem niekonkurencyjnego sposobu wyboru projektów 

(typ 2a). 
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5. Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w 

miejscu pracy dostosowane do potrzeb konkretnego pracodawcy i jego 

pracowników mogą być realizowane poza formułą RPZ i nie podlegają wymogom 

określonym dla RPZ w wytycznych. Niemniej jednak działania te muszą opierać się 

na pogłębionej analizie opracowanej w zakresie występowania niekorzystnych 

czynników zdrowotnych w miejscu pracy (typ 1). 

6. Wsparcie będzie komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach 

FERS i KPO. 

7. Świadczenia rehabilitacyjne udzielane w ramach projektów finansowanych ze 

środków EFS+ będą realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

8. Wzmocnienie potencjału zdrowia psychicznego pracowników (typ 1h) 

obejmować będzie w szczególności: 

- porady, konsultacje, warsztaty psychologiczne (stacjonarne, jak również z 

wykorzystaniem form zdalnych jeżeli wynika to z analizy potrzeb), 

- szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu 

zawodowemu, zdrowia psychicznego; work-life balance, 

- szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników zajmujących się kwestiami 

związanymi z zatrudnieniem, rozwijające umiejętności wspierania zdrowia 

psychicznego pracowników, zarządzania konfliktem w miejscu pracy, budowy 

zdrowego środowiska pracy. 

9. Kompetencje czy kwalifikacje należy rozumieć jak w załączniku 2 do Wytycznych 

dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 

2021-2027. 

10. Kompetencje kluczowe należy rozumieć jak w Zaleceniu Rady z dnia 22 maja 

2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 
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11. Kompetencje podstawowe -podstawowe zdolności w zakresie rozumienia i 

tworzenia informacji, rozwijania i wykorzystania myślenia matematycznego oraz 

korzystania z technologii cyfrowych (Zalecenia Rady z dnia 19 grudnia 2016 r. w 

sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych). 

12. Kompetencje społeczne czy społeczno-emocjonalne należy rozumieć jak w ZSU 

2030 (część ogólna). 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

90 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis, Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782), Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 
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Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

10% 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje wspierające biznes, Przedsiębiorstwa, Osoby fizyczne, Administracja 

publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Partnerstwa, Instytucje 

ochrony zdrowia, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje nauki i 

edukacji, Partnerzy społeczni, Służby publiczne 

Grupa docelowa 

pracodawcy, osoby bezrobotne biorące udział w projektach z zakresu rehabilitacji 

ułatwiającej powrót do pracy, pracownicy, przedsiębiorcy 

Słowa kluczowe 

profilaktyka, adaptacyjność, zdrowa_praca, usługi_zdrowotne, zdrowie 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Nie dotyczy, Mikro, Małe, Średnie, Duże 
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Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLDCO08  - Liczba osób objętych wsparciem w obszarze zdrowia 

WLWK-EECO05 - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLDKCO01 - Liczba wdrożonych programów polityki zdrowotnej 

PROG-FEKP-0034 - Liczba opracowanych programów polityki zdrowotnej 

Wskaźniki rezultatu 
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WLWK-PLDCR03 - Liczba osób, które dzięki wsparciu w obszarze zdrowia podjęły 

pracę lub kontynuowały zatrudnienie 

PROG-FEKP-0038 - Liczba programów polityki zdrowotnej przekazanych do 

wdrożenia 

 

Działanie FEKP.08.09 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE BYDOF-IP 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.F - 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 

Instytucja Pośrednicząca 

Miasto Bydgoszcz 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

641 322,35 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

545 124,00 

Zakres interwencji 

148 - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (z wyłączeniem 

infrastruktury) 

Opis działania 

Typy projektów: 
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1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i ich bieżące 

funkcjonowanie; 

2. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej lub specjalistycznej dla dzieci w 

zakresie poprawy jakości świadczenia usług edukacyjnych oraz edukacji 

włączającej (np. asystent dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych, udzielanie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami; 

4. Wsparcie dla przedstawicieli kadry ośrodka wychowania przedszkolnego (dalej: 

OWP) ukierunkowane m.in. na podnoszenie kompetencji lub nabywanie 

kwalifikacji (w tym związanych z zieloną lub cyfrową transformacją) lub udzielanie 

pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym wsparcie 

metodyczne) lub wychowawczych; 

5. Uzupełniająco działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji 

OWP, w tym profilaktyki problemów (np. działania prozdrowotne lub 

proekologiczne). 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Wsparcie jest udzielane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania OWP. Diagnoza musi być zatwierdzona przez dyrektora OWP 

(lub osobę go zastępującą), a wnioski z diagnozy stanowią element wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2. Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie.  

3. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 
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4. Preferencje we wsparciu na rzecz wychowania przedszkolnego jest zapewnione 

obszarom zmarginalizowanym. 

5. Wykorzystanie rozwiązań i narzędzi wypracowanych w PO WER i FERS jest 

preferowane w projektach. 

6. Preferencje we wsparciu dotyczą projektów partnerskich, w tym z NGO. 

7. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego jest preferowane na 

obszarach, na których poziom upowszechnienia wychowania przedszkolnego 

kształtuje się poniżej średniej wojewódzkiej (tzw. białe plamy), w szczególności na 

obszarach wiejskich. 

8. Wsparcie kadr OWP jest: 

a) obligatoryjne w projekcie (chyba, że charakter wsparcia nie uzasadnia takich 

działań); 

b) komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach FERS i KPO; 

c) zgodne z potrzebami OWP. 

9. Dodatkowa oferta edukacyjna – działania, które będą realizowane jako 

uzupełnienie działań realizowanych w ramach podstawy programowej OWP lub 

rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia językowe lub specjalistyczne, zgodnie z 

obowiązującymi rozporządzeniami lub działaniami z zakresu edukacji włączającej. 

10. Wsparcie integracji dzieci (w tym ich umiejętności językowych i adaptacji 

kulturowej), których opiekunowie są migrantami lub powracają z zagranicy, oraz 

przygotowanie kadr oświaty do pracy z ww. dziećmi jest preferowane w 

projektach. 

11. Poprawa jakości warunków kształcenia OWP jest jedynie elementem 

kompleksowego projektu tzn. realizowany jest więcej niż jeden typ projektu.  

12. Wsparcie w projekcie jest uzupełnieniem przedsięwzięć szkół lub placówek 

oraz nie obejmuje działań w tym samym zakresie (co do uczestników i form 

wsparcia) realizowanych poza projektem i finansowanych z innych źródeł.  
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13. Dostępność należy rozumieć jak w Wytycznych dotyczących realizacji zasad 

równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. 

14. Edukację włączająca należy rozumieć jak w „Raport merytoryczny. Edukacja 

włączająca w Polsce – bilans otwarcia 2020”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

Warszawa 2021. 

15. Funkcję wychowawczą lub wspierająca OWP należy rozumieć zgodnie z art. 1 

pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe. 

16. Indywidualne potrzeby rozwojowe lub edukacyjne czy pomoc psychologiczno-

pedagogiczna należy rozumieć jak potrzeby i pomoc, o których mowa w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

17. Kompetencje czy kwalifikacje należy rozumieć jak w załączniku 2 do 

Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów na lata 2021-2027. 

18. Obszar zmarginalizowany należy rozumieć zgodnie z listą stanowiącą załącznik 

do Polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

90 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 
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Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

20 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

10% 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 

200 000,00 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Rybacy, 

Rolnicy, Instytucje ochrony zdrowia, Służby publiczne, Partnerstwa, Instytucje 
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wspierające biznes, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Administracja 

publiczna, Osoby fizyczne, Przedsiębiorstwa 

Grupa docelowa 

OWP (z wyłączeniem specjalnych), przedstawiciele kadry OWP, inne podmioty 

funkcjonujące w systemie oświaty oraz ich uczestnicy lub przedstawiciele kadry, 

dzieci w wieku przedszkolnym (zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe) i ich 

opiekunowie 

Słowa kluczowe 

zintegrowana_strategia_umiejętności, wyrownywanie_szans, 

wychowanie_przedszkolne, Zintegrowane_Inwestycje_Terytorialne, 

szkolenie_nauczycieli, opieka_nad_dziećmi, edukacja, kompetencje, 

kadra_pedagogiczna, edukacja_włączająca 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Nie dotyczy, Mikro, Małe, Duże 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLFCO02 - Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego 

WLWK-PLFCO09 - Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych 

i edukacyjnych, którzy zostali objęci usługami asystenta 

WLWK-PLFCO01 - Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji 

przedszkolnej 

WLWK-PLFCO08 - Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i 

edukacyjnych, objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO11 - Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do 

potrzeb dzieci z niepełnosprawnością 
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WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-PLFCO10 - Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLFCO12 - Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLFCO06 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem 

Wskaźniki rezultatu 
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WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, 

którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu 

 

Działanie FEKP.08.10 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE ZITY REGIONALNE 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.F - 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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

4 556 341,18 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

3 872 890,00 

Zakres interwencji 

148 - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (z wyłączeniem 

infrastruktury) 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i ich bieżące 

funkcjonowanie; 

2. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej lub specjalistycznej dla dzieci w 

zakresie poprawy jakości świadczenia usług edukacyjnych oraz edukacji 
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włączającej (np. asystent dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych, udzielanie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami; 

4. Wsparcie dla przedstawicieli kadry ośrodka wychowania przedszkolnego (dalej: 

OWP) ukierunkowane m.in. na podnoszenie kompetencji lub nabywanie 

kwalifikacji (w tym związanych z zieloną lub cyfrową transformacją) lub udzielanie 

pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym wsparcie 

metodyczne) lub wychowawczych; 

5. Uzupełniająco działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji 

OWP, w tym profilaktyki problemów (np. działania prozdrowotne lub 

proekologiczne). 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Wsparcie jest udzielane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania OWP. Diagnoza musi być zatwierdzona przez dyrektora OWP 

(lub osobę go zastępującą), a wnioski z diagnozy stanowią element wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2. Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie.  

3. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

4. Preferencje we wsparciu na rzecz wychowania przedszkolnego jest zapewnione 

obszarom zmarginalizowanym. 

5. Wykorzystanie rozwiązań i narzędzi wypracowanych w PO WER i FERS jest 

preferowane w projektach. 
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6. Preferencje we wsparciu dotyczą projektów partnerskich, w tym z NGO. 

7. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego jest preferowane na 

obszarach, na których poziom upowszechnienia wychowania przedszkolnego 

kształtuje się poniżej średniej wojewódzkiej (tzw. białe plamy), w szczególności na 

obszarach wiejskich. 

8. Wsparcie kadr OWP jest: 

a) obligatoryjne w projekcie (chyba, że charakter wsparcia nie uzasadnia takich 

działań); 

b) komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach FERS i KPO; 

c) zgodne z potrzebami OWP. 

9. Dodatkowa oferta edukacyjna – działania, które będą realizowane jako 

uzupełnienie działań realizowanych w ramach podstawy programowej OWP lub 

rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia językowe lub specjalistyczne, zgodnie z 

obowiązującymi rozporządzeniami lub działaniami z zakresu edukacji włączającej. 

10. Wsparcie integracji dzieci (w tym ich umiejętności językowych i adaptacji 

kulturowej), których opiekunowie są migrantami lub powracają z zagranicy, oraz 

przygotowanie kadr oświaty do pracy z ww. dziećmi jest preferowane w 

projektach. 

11. Poprawa jakości warunków kształcenia OWP jest jedynie elementem 

kompleksowego projektu tzn. realizowany jest więcej niż jeden typ projektu.  

12. Wsparcie w projekcie jest uzupełnieniem przedsięwzięć szkół lub placówek 

oraz nie obejmuje działań w tym samym zakresie (co do uczestników i form 

wsparcia) realizowanych poza projektem i finansowanych z innych źródeł.  

13. Dostępność należy rozumieć jak w Wytycznych dotyczących realizacji zasad 

równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. 
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14. Edukację włączająca należy rozumieć jak w „Raport merytoryczny. Edukacja 

włączająca w Polsce – bilans otwarcia 2020”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

Warszawa 2021. 

15. Funkcję wychowawczą lub wspierająca OWP należy rozumieć zgodnie z art. 1 

pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe. 

16. Indywidualne potrzeby rozwojowe lub edukacyjne czy pomoc psychologiczno-

pedagogiczna należy rozumieć jak potrzeby i pomoc, o których mowa w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

17. Kompetencje czy kwalifikacje należy rozumieć jak w załączniku 2 do 

Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów na lata 2021-2027. 

18. Obszar zmarginalizowany należy rozumieć zgodnie z listą stanowiącą załącznik 

do Polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

90 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 
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Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

20 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

10% 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 

200 000,00 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Rybacy, Rolnicy, Instytucje ochrony zdrowia, Służby publiczne, Instytucje nauki i 

edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Osoby fizyczne, 

Przedsiębiorstwa, Partnerstwa, Instytucje wspierające biznes, Przedsiębiorstwa 

realizujące cele publiczne, Administracja publiczna 

Grupa docelowa 



468 

inne podmioty funkcjonujące w systemie oświaty oraz ich uczestnicy lub 

przedstawiciele kadry, OWP (z wyłączeniem specjalnych), dzieci w wieku 

przedszkolnym (zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe) i ich opiekunowie, 

przedstawiciele kadry OWP 

Słowa kluczowe 

zintegrowana_strategia_umiejętności, wyrownywanie_szans, 

wychowanie_przedszkolne, szkolenie_nauczycieli, strategia_terytorialna, 

edukacja, opieka_nad_dziećmi, Zintegrowane_Inwestycje_Terytorialne, 

kadra_pedagogiczna, edukacja_włączająca 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Małe, Nie dotyczy, Mikro, Duże 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLFCO02 - Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego 

WLWK-PLFCO09 - Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych 

i edukacyjnych, którzy zostali objęci usługami asystenta 

WLWK-PLFCO01 - Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji 

przedszkolnej 

WLWK-PLFCO08 - Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i 

edukacyjnych, objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO11 - Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do 

potrzeb dzieci z niepełnosprawnością 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 
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WLWK-PLFCO10 - Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLFCO12 - Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLFCO06 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, 

którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu 
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Działanie FEKP.08.11 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.F - 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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

7 188 641,18 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

6 110 345,00 

Zakres interwencji 

148 - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (z wyłączeniem 

infrastruktury) 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i ich bieżące 

funkcjonowanie; 

2. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej lub specjalistycznej dla dzieci w 

zakresie poprawy jakości świadczenia usług edukacyjnych oraz edukacji 

włączającej (np. asystent dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych, udzielanie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
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3. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami; 

4. Wsparcie dla przedstawicieli kadry ośrodka wychowania przedszkolnego (dalej: 

OWP) ukierunkowane m.in. na podnoszenie kompetencji lub nabywanie 

kwalifikacji (w tym związanych z zieloną lub cyfrową transformacją) lub udzielanie 

pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym wsparcie 

metodyczne) lub wychowawczych; 

5. Uzupełniająco działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji 

OWP, w tym profilaktyki problemów (np. działania prozdrowotne lub 

proekologiczne). 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Wsparcie jest udzielane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania OWP. Diagnoza musi być zatwierdzona przez dyrektora OWP 

(lub osobę go zastępującą), a wnioski z diagnozy stanowią element wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2. Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie.  

3. Preferencje we wsparciu na rzecz wychowania przedszkolnego jest zapewnione 

obszarom zmarginalizowanym. 

4. Wykorzystanie rozwiązań i narzędzi wypracowanych w PO WER i FERS jest 

preferowane w projektach. 

5. Preferencje we wsparciu dotyczą projektów partnerskich, w tym z NGO. 

6. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego jest preferowane na 

obszarach, na których poziom upowszechnienia wychowania przedszkolnego 

kształtuje się poniżej średniej wojewódzkiej (tzw. białe plamy), w szczególności na 

obszarach wiejskich. 
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7. Wsparcie kadr OWP jest: 

a) obligatoryjne w projekcie (chyba, że charakter wsparcia nie uzasadnia takich 

działań); 

b) komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach FERS i KPO; 

c) zgodne z potrzebami OWP. 

8. Dodatkowa oferta edukacyjna – działania, które będą realizowane jako 

uzupełnienie działań realizowanych w ramach podstawy programowej OWP lub 

rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia językowe lub specjalistyczne, zgodnie z 

obowiązującymi rozporządzeniami lub działaniami z zakresu edukacji włączającej. 

9. Wsparcie integracji dzieci (w tym ich umiejętności językowych i adaptacji 

kulturowej), których opiekunowie są migrantami lub powracają z zagranicy, oraz 

przygotowanie kadr oświaty do pracy z ww. dziećmi jest preferowane w 

projektach. 

10. Poprawa jakości warunków kształcenia OWP jest jedynie elementem 

kompleksowego projektu tzn. realizowany jest więcej niż jeden typ projektu.  

11. Wsparcie w projekcie jest uzupełnieniem przedsięwzięć szkół lub placówek 

oraz nie obejmuje działań w tym samym zakresie (co do uczestników i form 

wsparcia) realizowanych poza projektem i finansowanych z innych źródeł.  

12. Dostępność należy rozumieć jak w Wytycznych dotyczących realizacji zasad 

równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. 

13. Edukację włączająca należy rozumieć jak w „Raport merytoryczny. Edukacja 

włączająca w Polsce – bilans otwarcia 2020”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

Warszawa 2021. 

14. Funkcję wychowawczą lub wspierająca OWP należy rozumieć zgodnie z art. 1 

pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe. 
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15. Indywidualne potrzeby rozwojowe lub edukacyjne czy pomoc psychologiczno-

pedagogiczna należy rozumieć jak potrzeby i pomoc, o których mowa w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

16. Kompetencje czy kwalifikacje należy rozumieć jak w załączniku 2 do 

Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów na lata 2021-2027. 

17. Obszar zmarginalizowany należy rozumieć zgodnie z listą stanowiącą załącznik 

do Polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

90 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 
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Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

20 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

10% 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 

200 000,00 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny, Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje ochrony zdrowia, Służby publiczne, Instytucje nauki i edukacji, 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Rybacy, Rolnicy, Administracja 

publiczna, Osoby fizyczne, Przedsiębiorstwa, Partnerstwa, Instytucje wspierające 

biznes, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne 

Grupa docelowa 

OWP (z wyłączeniem specjalnych), przedstawiciele kadry OWP, dzieci w wieku 

przedszkolnym (zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe) i ich opiekunowie, inne 

podmioty funkcjonujące w systemie oświaty oraz ich uczestnicy lub 

przedstawiciele kadry 

Słowa kluczowe 
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wychowanie_przedszkolne, dostępność, zintegrowana_strategia_umiejętności, 

wyrownywanie_szans, szkolenie_nauczycieli, opieka_nad_dziećmi, kompetencje, 

kadra_pedagogiczna, edukacja_włączająca, edukacja 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Duże, Nie dotyczy, Mikro, Małe 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLFCO02 - Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego 

WLWK-PLFCO09 - Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych 

i edukacyjnych, którzy zostali objęci usługami asystenta 

WLWK-PLFCO01 - Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji 

przedszkolnej 

WLWK-PLFCO08 - Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i 

edukacyjnych, objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO11 - Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do 

potrzeb dzieci z niepełnosprawnością 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-PLFCO10 - Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 
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WLWK-PLFCO12 - Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLFCO06 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, 

którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu 

 

Działanie FEKP.08.12 KSZTAŁCENIE OGÓLNE BYDOF-IP 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.F - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego 

kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w 
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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 

Instytucja Pośrednicząca 

Miasto Bydgoszcz 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

10 528 164,71 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

8 948 940,00 

Zakres interwencji 

149 - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem 

infrastruktury) 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Wsparcie dla uczniów, przyczyniające się do wyrównywania szans edukacyjnych 

poprzez podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego oraz poprzez 

zwiększenie dostępności i włączenia społecznego, w szczególności:  

a. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społecznych, 

społeczno-emocjonalnych, podstawowych, przekrojowych lub związanych z 

zieloną lub cyfrową transformacją;  

b. staże; 

c. edukacji włączającej, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych lub edukacyjnych lub udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej (w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających 

umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć 
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specjalistycznych, porad i konsultacji lub warsztatów), w tym przeciwdziałającej 

przedwczesnemu opuszczeniu systemu oświaty; 

d. działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji szkoły, lub 

profilaktyki problemów (m.in. edukacja prozdrowotna lub ekologiczna);   

e. doradztwa edukacyjno-zawodowego;  

 

2. Wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do podniesienia jakości 

kształcenia ogólnego, w szczególności:   

a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem;  

b. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społeczno-

emocjonalnych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową 

transformacją;  

c. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym 

wsparcie metodyczne) lub wychowawczych;  

d. realizacji zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego;  

e. przygotowanie do realizacji edukacji włączającej;  

f. tworzenie sieci współpracy, wzajemnego uczenia się lub programów mentoringu 

(np. model szkoły ćwiczeń).  

 

3. Wsparcie dla szkół i placówek przyczyniające się do podniesienia efektywności i 

jakości kształcenia ogólnego, w szczególności:  

a. zewnętrzne wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;  

b. poprawę jakości warunków kształcenia;  

c. dostosowanie do wymogów zielonej lub cyfrowej transformacji, w tym 

wzmocnienie cyfryzacji;  
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d. edukacji włączającej (np. asystent ucznia o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, w tym poprawę dostępności (np. model dostępnej szkoły);  

e. wdrażanie nowatorskich metod nauczania.  

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Wsparcie jest udzielane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkoły/placówki. Diagnoza musi być zatwierdzona przez 

dyrektora szkoły lub placówki (lub osobę go zastępującą), a wnioski z diagnozy 

stanowią element wniosku o dofinansowanie projektu. 

2. Preferencje we wsparciu na rzecz kształcenia ogólnego dotyczą szkół/placówek 

osiągających najniższe wyniki egzaminacyjne w skali regionu lub z obszarów 

zmarginalizowanych. 

3. Wsparcie szkół podstawowych z obszarów wiejskich uwzględnia podnoszenie 

kompetencji uczniów z języka angielskiego (chyba, że charakter wsparcia nie 

uzasadnia takich działań). 

4. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

5. Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie. 

6. Wsparcie kadr szkół/placówek jest: 

a) obligatoryjne w projekcie (chyba, że charakter wsparcia nie uzasadnia takich 

działań); 

b) komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach FERS i KPO; 

c) zgodne z potrzebami szkoły/placówki. 
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7. Wsparcie integracji uczniów (w tym ich umiejętności językowych i adaptacji 

kulturowej), których opiekunowie są migrantami lub powracają z zagranicy oraz 

przygotowanie kadr oświaty do pracy z ww. uczniami jest preferowane w 

projektach. 

8. Poprawa jakości warunków kształcenia szkół/placówek jest jedynie elementem 

kompleksowego projektu tzn. realizowany jest więcej niż jeden typ projektu.  

9. Wsparcie w projekcie jest uzupełnieniem przedsięwzięć szkół lub placówek oraz 

nie obejmuje działań w tym samym zakresie (co do uczestników i form wsparcia) 

realizowanych poza projektem i finansowanych z innych źródeł.  

10. Wykorzystanie rozwiązań i narzędzi wypracowanych w PO WER i FERS jest 

preferowane w projektach. 

11. Preferencje we wsparciu dotyczą projektów partnerskich, w tym z NGO. 

12. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów dotyczy realizacji działań z 

zakresu doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków 

kształcenia oraz uwzględnieniem aktualnych potrzeb rynku pracy. 

13. Doradztwo edukacyjno-zawodowe na każdym poziomie edukacyjnym będzie 

uwzględniać perspektywę płci i przeciwdziałanie dyskryminacji płci, w tym 

stereotypom (np. zawody utożsamiane z płcią) w wyborze ścieżki edukacyjno-

zawodowej oraz będzie wspierać wybór kariery w obszarze STEM, w tym przez 

kobiety.  

14. Dostępność należy rozumieć jak w Wytycznych dotyczących realizacji zasad 

równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. 

15. Edukację włączająca należy rozumieć jak w „Raport merytoryczny. Edukacja 

włączająca w Polsce – bilans otwarcia 2020”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

Warszawa 2021. 

16. Funkcję wychowawcza lub wspierająca szkoły należy rozumieć zgodnie z art. 1 

pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe. 
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17. Indywidualne potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, pomoc psychologiczno-

pedagogiczna należy rozumieć jak potrzeby i pomoc, o których mowa w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

18. Kompetencje czy kwalifikacje należy rozumieć jak w załączniku 2 do 

Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów na lata 2021-2027. 

19. Kompetencje kluczowe należy rozumieć jak w Zaleceniu Rady z dnia 22 maja 

2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 

20. Kompetencje podstawowe czy przekrojowe należy rozumieć jak w 

Zintegrowanej Strategii Umiejętności (część szczegółowa) 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-

2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow. 

21. Kompetencje społeczne czy społeczno-emocjonalne należy rozumieć jak w 

Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (część ogólna) 

https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/ 

22. Model dostępnej szkoły – https://model.dostepnaszkola.info/ 

23. Model szkoły ćwiczeń – https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-

wer/szkola-cwiczen/ 

24. Obszar zmarginalizowany należy rozumieć zgodnie z listą stanowiącą załącznik 

do Polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego. 

25. Otoczenie społeczno-gospodarcze – pracodawcy, organizacje pracodawców, 

przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły 

wyższe, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, samorządy gospodarcze 

lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, inni 

interesariusze zidentyfikowani w przeprowadzonej przez wnioskodawcę diagnozie, 

a także inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 1a Prawa oświatowego. 
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Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

90 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

20 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

10% 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 

200 000,00 
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Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Instytucje wspierające biznes, 

Partnerstwa, Przedsiębiorstwa, Osoby fizyczne, Administracja publiczna, 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje 

ochrony zdrowia, Służby publiczne, Rolnicy, Rybacy 

Grupa docelowa 

uczniowie lub wychowankowie szkół lub placówek kształcenia ogólnego, w 

szczególności w niekorzystnej sytuacji , szkoły lub placówki kształcenia ogólnego (z 

wyłączeniem specjalnych), przedstawiciele kadry szkół lub placówek kształcenia 

ogólnego, opiekunowie stażystów lub praktykantów lub instruktorzy praktycznej 

nauki zawodu u podmiotów przyjmujących na staż, opiekunowie wychowanków, 

uczniów i słuchaczy, inne podmioty funkcjonujące w systemie oświaty oraz ich 

uczestnicy lub przedstawiciele kadry 

Słowa kluczowe 

doradztwo_zawodowe, edukacja, edukacja_włączająca, kompetencje, liceum, 

szkolenie_nauczycieli, szkoła_podstawowa, wyrownywanie_szans, 

zintegrowana_strategia_umiejętności, Zintegrowane_Inwestycje_Terytorialne 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Duże, Średnie, Małe, Mikro, Nie dotyczy 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 
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WLWK-PLFCO09 - Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych 

i edukacyjnych, którzy zostali objęci usługami asystenta 

WLWK-PLFCO08 - Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i 

edukacyjnych, objętych wsparciem 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-PLFCO10 - Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLFCO12 - Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 
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WLWK-PLFCO14 - Liczba przedstawicieli kadr szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem świadczonym przez szkoły ćwiczeń 

WLWK-PLFCO06 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie ogólne objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO13 - Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, 

którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu 

WLWK-PLFCR01 - Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 

 

Działanie FEKP.08.13 KSZTAŁCENIE OGÓLNE ZITY REGIONALNE 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.F - 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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

11 390 649,41 
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Wysokość alokacji UE (EUR) 

9 682 052,00 

Zakres interwencji 

149 - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem 

infrastruktury) 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Wsparcie dla uczniów, przyczyniające się do wyrównywania szans edukacyjnych 

poprzez podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego oraz poprzez 

zwiększenie dostępności i włączenia społecznego, w szczególności:  

a. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społecznych, 

społeczno-emocjonalnych, podstawowych, przekrojowych lub związanych z 

zieloną lub cyfrową transformacją;  

b. staże; 

c. edukacji włączającej, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych lub edukacyjnych lub udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej (w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających 

umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć 

specjalistycznych, porad i konsultacji lub warsztatów), w tym przeciwdziałającej 

przedwczesnemu opuszczeniu systemu oświaty; 

d. działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji szkoły, lub 

profilaktyki problemów (m.in. edukacja prozdrowotna lub ekologiczna);   

e. doradztwa edukacyjno-zawodowego;  

 

2. Wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do podniesienia jakości 

kształcenia ogólnego, w szczególności:   



487 

a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem;  

b. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społeczno-

emocjonalnych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową 

transformacją;  

c. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym 

wsparcie metodyczne) lub wychowawczych;  

d. realizacji zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego;  

e. przygotowanie do realizacji edukacji włączającej;  

f. tworzenie sieci współpracy, wzajemnego uczenia się lub programów mentoringu 

(np. model szkoły ćwiczeń).  

 

3. Wsparcie dla szkół i placówek przyczyniające się do podniesienia efektywności i 

jakości kształcenia ogólnego, w szczególności:  

a. zewnętrzne wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;  

b. poprawę jakości warunków kształcenia;  

c. dostosowanie do wymogów zielonej lub cyfrowej transformacji, w tym 

wzmocnienie cyfryzacji;  

d. edukacji włączającej (np. asystent ucznia o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, w tym poprawę dostępności (np. model dostępnej szkoły);  

e. wdrażanie nowatorskich metod nauczania.  

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Wsparcie jest udzielane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkoły/placówki. Diagnoza musi być zatwierdzona przez 
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dyrektora szkoły lub placówki (lub osobę go zastępującą), a wnioski z diagnozy 

stanowią element wniosku o dofinansowanie projektu. 

2. Preferencje we wsparciu na rzecz kształcenia ogólnego dotyczą szkół/placówek 

osiągających najniższe wyniki egzaminacyjne w skali regionu lub z obszarów 

zmarginalizowanych. 

3. Wsparcie szkół podstawowych z obszarów wiejskich uwzględnia podnoszenie 

kompetencji uczniów z języka angielskiego (chyba, że charakter wsparcia nie 

uzasadnia takich działań). 

4. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

5. Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie. 

6. Wsparcie kadr szkół/placówek jest: 

a) obligatoryjne w projekcie (chyba, że charakter wsparcia nie uzasadnia takich 

działań); 

b) komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach FERS i KPO; 

c) zgodne z potrzebami szkoły/placówki. 

7. Wsparcie integracji uczniów (w tym ich umiejętności językowych i adaptacji 

kulturowej), których opiekunowie są migrantami lub powracają z zagranicy oraz 

przygotowanie kadr oświaty do pracy z ww. uczniami jest preferowane w 

projektach. 

8. Poprawa jakości warunków kształcenia szkół/placówek jest jedynie elementem 

kompleksowego projektu tzn. realizowany jest więcej niż jeden typ projektu.  

9. Wsparcie w projekcie jest uzupełnieniem przedsięwzięć szkół lub placówek oraz 

nie obejmuje działań w tym samym zakresie (co do uczestników i form wsparcia) 

realizowanych poza projektem i finansowanych z innych źródeł.  
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10. Wykorzystanie rozwiązań i narzędzi wypracowanych w PO WER i FERS jest 

preferowane w projektach. 

11. Preferencje we wsparciu dotyczą projektów partnerskich, w tym z NGO. 

12. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów dotyczy realizacji działań z 

zakresu doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków 

kształcenia oraz uwzględnieniem aktualnych potrzeb rynku pracy. 

13. Doradztwo edukacyjno-zawodowe na każdym poziomie edukacyjnym będzie 

uwzględniać perspektywę płci i przeciwdziałanie dyskryminacji płci, w tym 

stereotypom (np. zawody utożsamiane z płcią) w wyborze ścieżki edukacyjno-

zawodowej oraz będzie wspierać wybór kariery w obszarze STEM, w tym przez 

kobiety.  

14. Dostępność należy rozumieć jak w Wytycznych dotyczących realizacji zasad 

równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. 

15. Edukację włączająca należy rozumieć jak w „Raport merytoryczny. Edukacja 

włączająca w Polsce – bilans otwarcia 2020”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

Warszawa 2021. 

16. Funkcję wychowawcza lub wspierająca szkoły należy rozumieć zgodnie z art. 1 

pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe. 

17. Indywidualne potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, pomoc psychologiczno-

pedagogiczna należy rozumieć jak potrzeby i pomoc, o których mowa w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

18. Kompetencje czy kwalifikacje należy rozumieć jak w załączniku 2 do 

Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów na lata 2021-2027. 

19. Kompetencje kluczowe należy rozumieć jak w Zaleceniu Rady z dnia 22 maja 

2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 
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20. Kompetencje podstawowe czy przekrojowe nalezy rozumieć jak w 

Zintegrowanej Strategii Umiejętności (część szczegółowa) 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-

2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow. 

21. Kompetencje społeczne czy społeczno-emocjonalne należy rozumieć jak w 

Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (część ogólna) 

https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/ 

22. Model dostępnej szkoły – https://model.dostepnaszkola.info/ 

23. Model szkoły ćwiczeń – https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-

wer/szkola-cwiczen/ 

24. Obszar zmarginalizowany nalezy rozumieć zgodnie z listą stanowiącą załącznik 

do Polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego. 

25. Otoczenie społeczno-gospodarcze – pracodawcy, organizacje pracodawców, 

przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły 

wyższe, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, samorządy gospodarcze 

lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, inni 

interesariusze zidentyfikowani w przeprowadzonej przez wnioskodawcę diagnozie, 

a także inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 1a Prawa oświatowego. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

90 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 
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Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

20 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

10% 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 

200 000,00 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Przedsiębiorstwa, Osoby fizyczne, 

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Instytucje 

wspierające biznes, Partnerstwa, Służby publiczne, Instytucje ochrony zdrowia, 
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Rolnicy, Rybacy, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje nauki i 

edukacji 

Grupa docelowa 

uczniowie lub wychowankowie szkół lub placówek kształcenia ogólnego, w 

szczególności w niekorzystnej sytuacji , przedstawiciele kadry szkół lub placówek 

kształcenia ogólnego, opiekunowie stażystów lub praktykantów lub instruktorzy 

praktycznej nauki zawodu u podmiotów przyjmujących na staż, inne podmioty 

funkcjonujące w systemie oświaty oraz ich uczestnicy lub przedstawiciele kadry, 

opiekunowie wychowanków, uczniów i słuchaczy, szkoły lub placówki kształcenia 

ogólnego (z wyłączeniem specjalnych) 

Słowa kluczowe 

szkolenie_nauczycieli, Zintegrowane_Inwestycje_Terytorialne, 

szkoła_podstawowa, doradztwo_zawodowe, kompetencje, wyrownywanie_szans, 

zintegrowana_strategia_umiejętności, liceum, edukacja_włączająca, edukacja 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Małe, Duże, Mikro, Nie dotyczy 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLFCO09 - Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych 

i edukacyjnych, którzy zostali objęci usługami asystenta 

WLWK-PLFCO08 - Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i 

edukacyjnych, objętych wsparciem 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 
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WLWK-PLFCO10 - Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLFCO12 - Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLFCO14 - Liczba przedstawicieli kadr szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem świadczonym przez szkoły ćwiczeń 

WLWK-PLFCO06 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie ogólne objętych wsparciem 



494 

WLWK-PLFCO13 - Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, 

którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu 

WLWK-PLFCR01 - Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 

 

Działanie FEKP.08.14 KSZTAŁCENIE OGÓLNE 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.F - 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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

7 574 036,47 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

6 437 931,00 

Zakres interwencji 

149 - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem 

infrastruktury) 

Opis działania 

Typy projektów: 
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1. Wsparcie dla uczniów, przyczyniające się do wyrównywania szans edukacyjnych 

poprzez podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego oraz poprzez 

zwiększenie dostępności i włączenia społecznego, w szczególności:  

a. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społecznych, 

społeczno-emocjonalnych, podstawowych, przekrojowych lub związanych z 

zieloną lub cyfrową transformacją;  

b. staże; 

c. edukacji włączającej, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych lub edukacyjnych lub udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej (w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających 

umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć 

specjalistycznych, porad i konsultacji lub warsztatów), w tym przeciwdziałającej 

przedwczesnemu opuszczeniu systemu oświaty; 

d. działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji szkoły, lub 

profilaktyki problemów (m.in. edukacja prozdrowotna lub ekologiczna);   

e. doradztwa edukacyjno-zawodowego;  

 

2. Wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do podniesienia jakości 

kształcenia ogólnego, w szczególności:   

a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem;  

b. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społeczno-

emocjonalnych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową 

transformacją;  

c. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym 

wsparcie metodyczne) lub wychowawczych;  

d. realizacji zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego;  

e. przygotowanie do realizacji edukacji włączającej;  
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f. tworzenie sieci współpracy, wzajemnego uczenia się lub programów mentoringu 

(np. model szkoły ćwiczeń).  

 

3. Wsparcie dla szkół i placówek przyczyniające się do podniesienia efektywności i 

jakości kształcenia ogólnego, w szczególności:  

a. zewnętrzne wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;  

b. poprawę jakości warunków kształcenia;  

c. dostosowanie do wymogów zielonej lub cyfrowej transformacji, w tym 

wzmocnienie cyfryzacji;  

d. edukacji włączającej (np. asystent ucznia o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, w tym poprawę dostępności (np. model dostępnej szkoły);  

e. wdrażanie nowatorskich metod nauczania.  

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Wsparcie jest udzielane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkoły/placówki. Diagnoza musi być zatwierdzona przez 

dyrektora szkoły lub placówki (lub osobę go zastępującą), a wnioski z diagnozy 

stanowią element wniosku o dofinansowanie projektu. 

2. Preferencje we wsparciu na rzecz kształcenia ogólnego dotyczą szkół/placówek 

osiągających najniższe wyniki egzaminacyjne w skali regionu lub z obszarów 

zmarginalizowanych. 

3. Wsparcie szkół podstawowych z obszarów wiejskich uwzględnia podnoszenie 

kompetencji uczniów z języka angielskiego (chyba, że charakter wsparcia nie 

uzasadnia takich działań). 
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4. Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie. 

5. Wsparcie kadr szkół/placówek jest: 

a) obligatoryjne w projekcie (chyba, że charakter wsparcia nie uzasadnia takich 

działań); 

b) komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach FERS i KPO; 

c) zgodne z potrzebami szkoły/placówki. 

6. Wsparcie integracji uczniów (w tym ich umiejętności językowych i adaptacji 

kulturowej), których opiekunowie są migrantami lub powracają z zagranicy oraz 

przygotowanie kadr oświaty do pracy z ww. uczniami jest preferowane w 

projektach. 

7. Poprawa jakości warunków kształcenia szkół/placówek jest jedynie elementem 

kompleksowego projektu tzn. realizowany jest więcej niż jeden typ projektu.  

8. Wsparcie w projekcie jest uzupełnieniem przedsięwzięć szkół lub placówek oraz 

nie obejmuje działań w tym samym zakresie (co do uczestników i form wsparcia) 

realizowanych poza projektem i finansowanych z innych źródeł.  

9. Wykorzystanie rozwiązań i narzędzi wypracowanych w PO WER i FERS jest 

preferowane w projektach. 

10. Preferencje we wsparciu dotyczą projektów partnerskich, w tym z NGO. 

11. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów dotyczy realizacji działań z 

zakresu doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków 

kształcenia oraz uwzględnieniem aktualnych potrzeb rynku pracy. 

12. Doradztwo edukacyjno-zawodowe na każdym poziomie edukacyjnym będzie 

uwzględniać perspektywę płci i przeciwdziałanie dyskryminacji płci, w tym 

stereotypom (np. zawody utożsamiane z płcią) w wyborze ścieżki edukacyjno-
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zawodowej oraz będzie wspierać wybór kariery w obszarze STEM, w tym przez 

kobiety.  

13. Dostępność należy rozumieć jak w Wytycznych dotyczących realizacji zasad 

równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. 

14. Edukację włączająca należy rozumieć jak w „Raport merytoryczny. Edukacja 

włączająca w Polsce – bilans otwarcia 2020”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

Warszawa 2021. 

15. Funkcję wychowawcza lub wspierająca szkoły należy rozumieć zgodnie z art. 1 

pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe. 

16. Indywidualne potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, pomoc psychologiczno-

pedagogiczna należy rozumieć jak potrzeby i pomoc, o których mowa w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

17. Kompetencje czy kwalifikacje należy rozumieć jak w załączniku 2 do 

Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów na lata 2021-2027. 

18. Kompetencje kluczowe należy rozumieć jak w Zaleceniu Rady z dnia 22 maja 

2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 

19. Kompetencje podstawowe czy przekrojowe nalezy rozumieć jak w 

Zintegrowanej Strategii Umiejętności (część szczegółowa) 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-

2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow. 

20. Kompetencje społeczne czy społeczno-emocjonalne należy rozumieć jak w 

Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (część ogólna) 

https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/ 

21. Model dostępnej szkoły – https://model.dostepnaszkola.info/ 
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22. Model szkoły ćwiczeń – https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-

wer/szkola-cwiczen/ 

23. Obszar zmarginalizowany nalezy rozumieć zgodnie z listą stanowiącą załącznik 

do Polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego. 

24. Otoczenie społeczno-gospodarcze – pracodawcy, organizacje pracodawców, 

przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły 

wyższe, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, samorządy gospodarcze 

lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, inni 

interesariusze zidentyfikowani w przeprowadzonej przez wnioskodawcę diagnozie, 

a także inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 1a Prawa oświatowego. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

90 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 
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Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

20 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

10% 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 

200 000,00 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny, Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i 

związki wyznaniowe, Rybacy, Rolnicy, Służby publiczne, Partnerstwa, Instytucje 

wspierające biznes, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Administracja 

publiczna, Osoby fizyczne, Przedsiębiorstwa 

Grupa docelowa 

opiekunowie wychowanków, uczniów i słuchaczy, opiekunowie stażystów lub 

praktykantów lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu u podmiotów 

przyjmujących na staż, przedstawiciele kadry szkół lub placówek kształcenia 

ogólnego, szkoły lub placówki kształcenia ogólnego (z wyłączeniem specjalnych), 

uczniowie lub wychowankowie szkół lub placówek kształcenia ogólnego, w 
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szczególności w niekorzystnej sytuacji , inne podmioty funkcjonujące w systemie 

oświaty oraz ich uczestnicy lub przedstawiciele kadry 

Słowa kluczowe 

doradztwo_zawodowe, edukacja, edukacja_włączająca, szkolenie_nauczycieli, 

liceum, kompetencje, szkoła_podstawowa, wyrownywanie_szans, 

zintegrowana_strategia_umiejętności, dostępność 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Duże, Średnie, Małe, Nie dotyczy, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLFCO09 - Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych 

i edukacyjnych, którzy zostali objęci usługami asystenta 

WLWK-PLFCO08 - Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i 

edukacyjnych, objętych wsparciem 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-PLFCO10 - Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLFCO12 - Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej 
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WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLFCO14 - Liczba przedstawicieli kadr szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem świadczonym przez szkoły ćwiczeń 

WLWK-PLFCO06 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie ogólne objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO13 - Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, 

którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu 

WLWK-PLFCR01 - Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 
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Działanie FEKP.08.15 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE BYDOF-IP 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.F - 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 

Instytucja Pośrednicząca 

Miasto Bydgoszcz 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

9 773 709,41 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

8 307 653,00 

Zakres interwencji 

149 - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem 

infrastruktury) 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. wsparcie dla uczniów przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości 

kształcenia zawodowego, w szczególności:  

a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem lub 

zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy; 
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b. zdobywanie doświadczenia zawodowego, w tym kształcenie praktyczne na 

rzeczywistych stanowiskach pracy; 

c. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społecznych, 

społeczno-emocjonalnych, podstawowych, przekrojowych lub związanych z 

zieloną lub cyfrową transformacją;  

d. wsparcie w zakresie edukacji włączającej, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych lub udzielanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej (w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających 

umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć 

specjalistycznych, porad i konsultacji lub warsztatów); 

e. działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji szkoły, w tym 

profilaktyka problemów (np. działania prozdrowotne lub proekologiczne);  

f. doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

 

2. wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do zwiększenia 

efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności: 

a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem; 

b. pogłębianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; 

c. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społeczno-

emocjonalnych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową 

transformacją; 

d. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym 

wsparcie metodyczne) lub wychowawczych;  

e. wsparcie w realizacji zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

f. przygotowanie do realizacji edukacji włączającej; 
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g. tworzenie sieci współpracy, wzajemnego uczenia się lub programów 

mentoringu. 

 

3. wsparcie dla szkół lub placówek przyczyniające się do zwiększenia efektywności 

i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności: 

a. dostosowanie do wymogów zielonej lub cyfrowej transformacji, w tym 

wzmocnienie cyfryzacji;  

b. poprawa jakości warunków kształcenia, w tym tworzenie warunków 

odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy;  

c. zewnętrzne wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;  

d. realizacja edukacji włączającej (np. asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi), w tym poprawa dostępności;  

e. wdrażanie nowatorskich metod nauczania; 

f. promowanie kształcenia zawodowego jako wysokiej jakości i integracyjnej 

ścieżki kariery wymagającej wysokich kwalifikacji. 

 

4. wsparcie dla otoczenia społeczno-gospodarczego przyczyniające się do 

zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności: 

a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji pedagogicznych 

opiekunów stażystów lub praktykantów lub instruktorów praktycznej nauki 

zawodu;  

b. włączenie w system egzaminów zawodowych. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 
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1. Preferencje we wsparciu dotyczą zawodów, na które istnieje regionalne lub 

lokalne zapotrzebowanie. 

2. Wsparcie jest udzielane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkół lub placówek. Diagnoza musi być zatwierdzona przez 

dyrektora szkoły lub placówki (lub osobę go zastępującą), a wnioski z diagnozy 

stanowią element wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. Wsparcie przedstawicieli kadr szkół lub placówek jest (dot. typ 2): 

a. obligatoryjne w projekcie (chyba, że charakter wsparcia nie uzasadnia takich 

działań);  

b. komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach FERS i KPO.  

c. zgodne z potrzebami szkoły lub placówki. 

4. Wykorzystanie rozwiązań i narzędzi wypracowanych w PO WER i FERS jest 

preferowane w projektach.  

5. Poprawa jakości warunków kształcenia szkół lub placówek jest elementem 

kompleksowego projektu. W projekcie kompleksowym realizowany jest więcej niż 

jeden typ projektu (dot. typ 3b).  

6. Wsparcie integracji uczniów (w tym ich umiejętności językowych i adaptacji 

kulturowej), których opiekunowie są migrantami lub powracają z zagranicy, oraz 

przygotowanie kadr oświaty do pracy z ww. uczniami jest preferowane w 

projektach (dot. typ 1d, 2f). 

7. Preferencje we wsparciu dotyczą projektów partnerskich, w tym z NGO. 

8. Wsparcie w projekcie jest uzupełnieniem przedsięwzięć szkół lub placówek oraz 

nie obejmuje działań w tym samym zakresie (co do grup docelowych i form 

wsparcia) realizowanych poza projektem i finansowanych z innych źródeł.  

9. Wsparcie musi być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z 

udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021–2027. 
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10. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

11. Zakup wyposażenia dla danego zawodu jest konsultowany i opiniowany przez 

przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, z którymi współpracuje szkoła 

lub placówka prowadząca kształcenie zawodowe (dot. typ 3). 

12. Doradztwo edukacyjno-zawodowe na każdym poziomie edukacyjnym będzie 

uwzględniać perspektywę płci i przeciwdziałanie dyskryminacji płci, w tym 

stereotypom (np. zawody utożsamiane z płcią) w wyborze ścieżki edukacyjno-

zawodowej oraz będzie wspierać wybór kariery w obszarze STEM, w tym przez 

kobiety (dot. 1f, 2e, 3c). 

13. Dostępność należy rozumieć jak w Wytycznych dotyczących realizacji zasad 

równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. 

14. Edukację włączającą należy rozumieć jak w „Raporcie merytorycznym. 

Edukacja włączająca w Polsce – bilans otwarcia 2020” (Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

Warszawa 2021). 

15. Egzamin zawodowy należy rozumieć jak w art. 3 pkt 21 Ustawy o systemie 

oświaty. 

16. Funkcję wychowawcza lub wspierającą szkoły należy rozumieć jak zgodnie z 

art. 1 pkt 3 Ustawy – Prawo oświatowe. 

17. Indywidualne potrzeby rozwojowe czy edukacyjne i pomoc psychologiczno-

pedagogiczną należy rozumieć jak potrzeby i pomoc, o których mowa w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

18. Kompetencje czy kwalifikacje należy rozumieć jak w załączniku 2 do 

Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów na lata 2021-2027. 
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19. Kompetencje kluczowe należy rozumieć jak w Zaleceniu Rady z dnia 22 maja 

2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 

20. Kompetencje podstawowe należy rozumieć jak w Zaleceniu Rady z dnia 19 

grudnia 2016 r. w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla 

dorosłych. 

21. Kompetencje przekrojowe należy rozumieć jak w ZSU 2030 (część 

szczegółowa). 

22. Kompetencje społeczne czy społeczno-emocjonalne należy rozumieć jak w ZSU 

2030 (część ogólna). 

23. Obszar zmarginalizowany to obszar z listy stanowiącej załącznik do Polityki 

terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego. 

24. Otoczenie społeczno-gospodarcze to podmioty wymienione w art. 3 ust. 1a 

Ustawy - Prawo oświatowe, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje 

pozarządowe, partnerzy społeczni, a także inni interesariusze zidentyfikowani w 

przeprowadzonej przez wnioskodawcę diagnozie. 

25. Staż uczniowski należy rozumieć jak w art. 121a Ustawy – Prawo oświatowe. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

90 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 
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Uproszczone metody rozliczania 

stawka jednostkowa w oparciu o metodykę IZ [art. 53(3)(a) CPR], do 25% stawka 

ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ (podstawa wyliczenia: 

koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

20 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

10% 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 

200 000,00 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Instytucje wspierające biznes, 

Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje 

społeczne i związki wyznaniowe, Administracja publiczna, Osoby fizyczne, 

Przedsiębiorstwa, Służby publiczne, Instytucje ochrony zdrowia, Rolnicy, Rybacy 

Grupa docelowa 
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inne podmioty funkcjonujące w systemie oświaty oraz ich uczestnicy lub 

przedstawiciele kadry, opiekunowie wychowanków, uczniów i słuchaczy, 

otoczenie społeczno-gospodarcze współpracujące ze szkołami lub placówkami 

kształcenia zawodowego, opiekunowie stażystów lub praktykantów lub 

instruktorzy praktycznej nauki zawodu u podmiotów przyjmujących na staż, szkoły 

lub placówki kształcenia zawodowego (z wyłączeniem specjalnych), 

przedstawiciele kadry szkół lub placówek kształcenia zawodowego, uczniowie lub 

słuchacze szkół lub placówek kształcenia zawodowego 

Słowa kluczowe 

edukacja_włączająca, kształcenie_praktyczne, kształcenie_zawodowe, 

Zintegrowane_Inwestycje_Terytorialne, staże, doradztwo_zawodowe, 

szkolenie_nauczycieli, szkoła_zawodowa, wyrownywanie_szans, 

zintegrowana_strategia_umiejętności 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Duże, Średnie, Nie dotyczy, Mikro, Małe 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLFCO09 - Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych 

i edukacyjnych, którzy zostali objęci usługami asystenta 

WLWK-PLFCO08 - Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i 

edukacyjnych, objętych wsparciem 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-PLFCO10 - Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami 
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WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLFCO12 - Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLFCO06 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO04 - Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia 

zawodowego objętych wsparciem 

WLWK-PLEFCO05 - Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 

uczestniczących w stażach uczniowskich 

WLWK-PLFCO13 - Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym 

Wskaźniki rezultatu 
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WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, 

którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu 

WLWK-PLFCR01 - Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 

 

Działanie FEKP.08.16 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZITY REGIONALNE 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.F - 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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

17 110 178,82 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

14 543 652,00 

Zakres interwencji 

149 - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem 

infrastruktury) 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. wsparcie dla uczniów przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości 

kształcenia zawodowego, w szczególności:  
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a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem lub 

zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy; 

b. zdobywanie doświadczenia zawodowego, w tym kształcenie praktyczne na 

rzeczywistych stanowiskach pracy; 

c. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społecznych, 

społeczno-emocjonalnych, podstawowych, przekrojowych lub związanych z 

zieloną lub cyfrową transformacją;  

d. wsparcie w zakresie edukacji włączającej, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych lub udzielanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej (w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających 

umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć 

specjalistycznych, porad i konsultacji lub warsztatów); 

e. działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji szkoły, w tym 

profilaktyka problemów (np. działania prozdrowotne lub proekologiczne);  

f. doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

 

2. wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do zwiększenia 

efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności: 

a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem; 

b. pogłębianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; 

c. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społeczno-

emocjonalnych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową 

transformacją; 

d. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym 

wsparcie metodyczne) lub wychowawczych;  

e. wsparcie w realizacji zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego; 
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f. przygotowanie do realizacji edukacji włączającej; 

g. tworzenie sieci współpracy, wzajemnego uczenia się lub programów 

mentoringu. 

 

3. wsparcie dla szkół lub placówek przyczyniające się do zwiększenia efektywności 

i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności: 

a. dostosowanie do wymogów zielonej lub cyfrowej transformacji, w tym 

wzmocnienie cyfryzacji;  

b. poprawa jakości warunków kształcenia, w tym tworzenie warunków 

odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy;  

c. zewnętrzne wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;  

d. realizacja edukacji włączającej (np. asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi), w tym poprawa dostępności;  

e. wdrażanie nowatorskich metod nauczania; 

f. promowanie kształcenia zawodowego jako wysokiej jakości i integracyjnej 

ścieżki kariery wymagającej wysokich kwalifikacji. 

 

4. wsparcie dla otoczenia społeczno-gospodarczego przyczyniające się do 

zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności: 

a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji pedagogicznych 

opiekunów stażystów lub praktykantów lub instruktorów praktycznej nauki 

zawodu;  

b. włączenie w system egzaminów zawodowych. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 
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1. Preferencje we wsparciu dotyczą zawodów, na które istnieje regionalne lub 

lokalne zapotrzebowanie. 

2. Wsparcie jest udzielane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkół lub placówek. Diagnoza musi być zatwierdzona przez 

dyrektora szkoły lub placówki (lub osobę go zastępującą), a wnioski z diagnozy 

stanowią element wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. Wsparcie przedstawicieli kadr szkół lub placówek jest (dot. typ 2): 

a. obligatoryjne w projekcie (chyba, że charakter wsparcia nie uzasadnia takich 

działań);  

b. komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach FERS i KPO.  

c. zgodne z potrzebami szkoły lub placówki. 

4. Wykorzystanie rozwiązań i narzędzi wypracowanych w PO WER i FERS jest 

preferowane w projektach.  

5. Poprawa jakości warunków kształcenia szkół lub placówek jest elementem 

kompleksowego projektu. W projekcie kompleksowym realizowany jest więcej niż 

jeden typ projektu (dot. typ 3b).  

6. Wsparcie integracji uczniów (w tym ich umiejętności językowych i adaptacji 

kulturowej), których opiekunowie są migrantami lub powracają z zagranicy, oraz 

przygotowanie kadr oświaty do pracy z ww. uczniami jest preferowane w 

projektach (dot. typ 1d, 2f). 

7. Preferencje we wsparciu dotyczą projektów partnerskich, w tym z NGO. 

8. Wsparcie w projekcie jest uzupełnieniem przedsięwzięć szkół lub placówek oraz 

nie obejmuje działań w tym samym zakresie (co do grup docelowych i form 

wsparcia) realizowanych poza projektem i finansowanych z innych źródeł.  

9. Wsparcie musi być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z 

udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021–2027. 
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10. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

11. Zakup wyposażenia dla danego zawodu jest konsultowany i opiniowany przez 

przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, z którymi współpracuje szkoła 

lub placówka prowadząca kształcenie zawodowe (dot. typ 3). 

12. Doradztwo edukacyjno-zawodowe na każdym poziomie edukacyjnym będzie 

uwzględniać perspektywę płci i przeciwdziałanie dyskryminacji płci, w tym 

stereotypom (np. zawody utożsamiane z płcią) w wyborze ścieżki edukacyjno-

zawodowej oraz będzie wspierać wybór kariery w obszarze STEM, w tym przez 

kobiety (dot. 1f, 2e, 3c). 

13. Dostępność należy rozumieć jak w Wytycznych dotyczących realizacji zasad 

równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. 

14. Edukację włączającą należy rozumieć jak w „Raporcie merytorycznym. 

Edukacja włączająca w Polsce – bilans otwarcia 2020” (Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

Warszawa 2021). 

15. Egzamin zawodowy należy rozumieć jak w art. 3 pkt 21 Ustawy o systemie 

oświaty. 

16. Funkcję wychowawcza lub wspierającą szkoły należy rozumieć jak zgodnie z 

art. 1 pkt 3 Ustawy – Prawo oświatowe. 

17. Indywidualne potrzeby rozwojowe czy edukacyjne i pomoc psychologiczno-

pedagogiczną należy rozumieć jak potrzeby i pomoc, o których mowa w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

18. Kompetencje czy kwalifikacje należy rozumieć jak w załączniku 2 do 

Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów na lata 2021-2027. 
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19. Kompetencje kluczowe należy rozumieć jak w Zaleceniu Rady z dnia 22 maja 

2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 

20. Kompetencje podstawowe należy rozumieć jak w Zaleceniu Rady z dnia 19 

grudnia 2016 r. w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla 

dorosłych. 

21. Kompetencje przekrojowe należy rozumieć jak w ZSU 2030 (część 

szczegółowa). 

22. Kompetencje społeczne czy społeczno-emocjonalne należy rozumieć jak w ZSU 

2030 (część ogólna). 

23. Obszar zmarginalizowany to obszar z listy stanowiącej załącznik do Polityki 

terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego. 

24. Otoczenie społeczno-gospodarcze to podmioty wymienione w art. 3 ust. 1a 

Ustawy - Prawo oświatowe, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje 

pozarządowe, partnerzy społeczni, a także inni interesariusze zidentyfikowani w 

przeprowadzonej przez wnioskodawcę diagnozie. 

25. Staż uczniowski należy rozumieć jak w art. 121a Ustawy – Prawo oświatowe. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

90 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 
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Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR], stawka jednostkowa 

w oparciu o metodykę IZ [art. 53(3)(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

20 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

10% 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 

200 000,00 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

ZIT 

Typ beneficjenta – ogólny 

Rolnicy, Instytucje ochrony zdrowia, Służby publiczne, Przedsiębiorstwa, Osoby 

fizyczne, Administracja publiczna, Rybacy, Organizacje społeczne i związki 

wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, Partnerzy społeczni, Partnerstwa, 

Instytucje wspierające biznes, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne 

Grupa docelowa 
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uczniowie lub słuchacze szkół lub placówek kształcenia zawodowego, szkoły lub 

placówki kształcenia zawodowego (z wyłączeniem specjalnych), przedstawiciele 

kadry szkół lub placówek kształcenia zawodowego, opiekunowie stażystów lub 

praktykantów lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu u podmiotów 

przyjmujących na staż, otoczenie społeczno-gospodarcze współpracujące ze 

szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego, opiekunowie wychowanków, 

uczniów i słuchaczy, inne podmioty funkcjonujące w systemie oświaty oraz ich 

uczestnicy lub przedstawiciele kadry 

Słowa kluczowe 

Zintegrowane_Inwestycje_Terytorialne, doradztwo_zawodowe, 

edukacja_włączająca, kształcenie_praktyczne, kształcenie_zawodowe, staże, 

szkolenie_nauczycieli, szkoła_zawodowa, zintegrowana_strategia_umiejętności, 

wyrownywanie_szans 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Duże, Małe, Mikro, Nie dotyczy 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLFCO09 - Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych 

i edukacyjnych, którzy zostali objęci usługami asystenta 

WLWK-PLFCO08 - Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i 

edukacyjnych, objętych wsparciem 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-PLFCO10 - Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami 
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WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLFCO12 - Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLFCO06 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO04 - Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia 

zawodowego objętych wsparciem 

WLWK-PLEFCO05 - Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 

uczestniczących w stażach uczniowskich 

WLWK-PLFCO13 - Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym 

Wskaźniki rezultatu 
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WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, 

którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu 

WLWK-PLFCR01 - Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 

 

Działanie FEKP.08.17 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.F - 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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

9 308 518,82 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

7 912 241,00 

Zakres interwencji 

149 - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem 

infrastruktury) 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. wsparcie dla uczniów przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości 

kształcenia zawodowego, w szczególności:  
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a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem lub 

zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy; 

b. zdobywanie doświadczenia zawodowego, w tym kształcenie praktyczne na 

rzeczywistych stanowiskach pracy; 

c. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społecznych, 

społeczno-emocjonalnych, podstawowych, przekrojowych lub związanych z 

zieloną lub cyfrową transformacją;  

d. wsparcie w zakresie edukacji włączającej, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych lub udzielanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej (w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających 

umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć 

specjalistycznych, porad i konsultacji lub warsztatów); 

e. działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji szkoły, w tym 

profilaktyka problemów (np. działania prozdrowotne lub proekologiczne);  

f. doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

 

2. wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do zwiększenia 

efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności: 

a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem; 

b. pogłębianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; 

c. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społeczno-

emocjonalnych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową 

transformacją; 

d. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym 

wsparcie metodyczne) lub wychowawczych;  

e. wsparcie w realizacji zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego; 
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f. przygotowanie do realizacji edukacji włączającej; 

g. tworzenie sieci współpracy, wzajemnego uczenia się lub programów 

mentoringu. 

 

3. wsparcie dla szkół lub placówek przyczyniające się do zwiększenia efektywności 

i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności: 

a. dostosowanie do wymogów zielonej lub cyfrowej transformacji, w tym 

wzmocnienie cyfryzacji;  

b. poprawa jakości warunków kształcenia, w tym tworzenie warunków 

odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy;  

c. zewnętrzne wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;  

d. realizacja edukacji włączającej (np. asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi), w tym poprawa dostępności;  

e. wdrażanie nowatorskich metod nauczania; 

f. promowanie kształcenia zawodowego jako wysokiej jakości i integracyjnej 

ścieżki kariery wymagającej wysokich kwalifikacji. 

 

4. wsparcie dla otoczenia społeczno-gospodarczego przyczyniające się do 

zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności: 

a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji pedagogicznych 

opiekunów stażystów lub praktykantów lub instruktorów praktycznej nauki 

zawodu;  

b. włączenie w system egzaminów zawodowych. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 
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1. Preferencje we wsparciu dotyczą zawodów, na które istnieje regionalne lub 

lokalne zapotrzebowanie. 

2. Wsparcie jest udzielane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkół lub placówek. Diagnoza musi być zatwierdzona przez 

dyrektora szkoły lub placówki (lub osobę go zastępującą), a wnioski z diagnozy 

stanowią element wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. Wsparcie przedstawicieli kadr szkół lub placówek jest (dot. typ 2): 

a. obligatoryjne w projekcie (chyba, że charakter wsparcia nie uzasadnia takich 

działań);  

b. komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach FERS i KPO.  

c. zgodne z potrzebami szkoły lub placówki. 

4. Wykorzystanie rozwiązań i narzędzi wypracowanych w PO WER i FERS jest 

preferowane w projektach.  

5. Poprawa jakości warunków kształcenia szkół lub placówek jest elementem 

kompleksowego projektu. W projekcie kompleksowym realizowany jest więcej niż 

jeden typ projektu (dot. typ 3b).  

6. Wsparcie integracji uczniów (w tym ich umiejętności językowych i adaptacji 

kulturowej), których opiekunowie są migrantami lub powracają z zagranicy, oraz 

przygotowanie kadr oświaty do pracy z ww. uczniami jest preferowane w 

projektach (dot. typ 1d, 2f). 

7. Preferencje we wsparciu dotyczą projektów partnerskich, w tym z NGO. 

8. Wsparcie w projekcie jest uzupełnieniem przedsięwzięć szkół lub placówek oraz 

nie obejmuje działań w tym samym zakresie (co do grup docelowych i form 

wsparcia) realizowanych poza projektem i finansowanych z innych źródeł.  

9. Wsparcie musi być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z 

udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021–2027. 
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10. Zakup wyposażenia dla danego zawodu jest konsultowany i opiniowany przez 

przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, z którymi współpracuje szkoła 

lub placówka prowadząca kształcenie zawodowe (dot. typ 3). 

11. Doradztwo edukacyjno-zawodowe na każdym poziomie edukacyjnym będzie 

uwzględniać perspektywę płci i przeciwdziałanie dyskryminacji płci, w tym 

stereotypom (np. zawody utożsamiane z płcią) w wyborze ścieżki edukacyjno-

zawodowej oraz będzie wspierać wybór kariery w obszarze STEM, w tym przez 

kobiety (dot. 1f, 2e, 3c). 

12. Dostępność należy rozumieć jak w Wytycznych dotyczących realizacji zasad 

równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. 

13. Edukację włączającą należy rozumieć jak w „Raporcie merytorycznym. 

Edukacja włączająca w Polsce – bilans otwarcia 2020” (Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

Warszawa 2021). 

14. Egzamin zawodowy należy rozumieć jak w art. 3 pkt 21 Ustawy o systemie 

oświaty. 

15. Funkcję wychowawcza lub wspierającą szkoły należy rozumieć jak zgodnie z 

art. 1 pkt 3 Ustawy – Prawo oświatowe. 

16. Indywidualne potrzeby rozwojowe czy edukacyjne i pomoc psychologiczno-

pedagogiczną należy rozumieć jak potrzeby i pomoc, o których mowa w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

17. Kompetencje czy kwalifikacje należy rozumieć jak w załączniku 2 do 

Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów na lata 2021-2027. 

18. Kompetencje kluczowe należy rozumieć jak w Zaleceniu Rady z dnia 22 maja 

2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 
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19. Kompetencje podstawowe należy rozumieć jak w Zaleceniu Rady z dnia 19 

grudnia 2016 r. w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla 

dorosłych. 

20. Kompetencje przekrojowe należy rozumieć jak w ZSU 2030 (część 

szczegółowa). 

21. Kompetencje społeczne czy społeczno-emocjonalne należy rozumieć jak w ZSU 

2030 (część ogólna). 

22. Obszar zmarginalizowany to obszar z listy stanowiącej załącznik do Polityki 

terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego. 

23. Otoczenie społeczno-gospodarcze to podmioty wymienione w art. 3 ust. 1a 

Ustawy - Prawo oświatowe, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje 

pozarządowe, partnerzy społeczni, a także inni interesariusze zidentyfikowani w 

przeprowadzonej przez wnioskodawcę diagnozie. 

24. Staż uczniowski należy rozumieć jak w art. 121a Ustawy – Prawo oświatowe. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

90 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 
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do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR], stawka jednostkowa 

w oparciu o metodykę IZ [art. 53(3)(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

20 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

10% 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 

200 000,00 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Instytucje wspierające biznes, 

Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje 

społeczne i związki wyznaniowe, Administracja publiczna, Osoby fizyczne, 

Przedsiębiorstwa, Służby publiczne, Instytucje ochrony zdrowia, Rolnicy, Rybacy 

Grupa docelowa 



528 

opiekunowie wychowanków, uczniów i słuchaczy, otoczenie społeczno-

gospodarcze współpracujące ze szkołami lub placówkami kształcenia 

zawodowego, opiekunowie stażystów lub praktykantów lub instruktorzy 

praktycznej nauki zawodu u podmiotów przyjmujących na staż, przedstawiciele 

kadry szkół lub placówek kształcenia zawodowego, szkoły lub placówki kształcenia 

zawodowego (z wyłączeniem specjalnych), uczniowie lub słuchacze szkół lub 

placówek kształcenia zawodowego, inne podmioty funkcjonujące w systemie 

oświaty oraz ich uczestnicy lub przedstawiciele kadry 

Słowa kluczowe 

wyrownywanie_szans, kompetencje, zintegrowana_strategia_umiejętności, 

szkoła_zawodowa, szkolenie_nauczycieli, staże, kształcenie_zawodowe, 

kształcenie_praktyczne, edukacja_włączająca, doradztwo_zawodowe 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Duże, Nie dotyczy, Mikro, Małe 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLFCO09 - Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych 

i edukacyjnych, którzy zostali objęci usługami asystenta 

WLWK-PLFCO08 - Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i 

edukacyjnych, objętych wsparciem 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-PLFCO10 - Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 
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WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLFCO12 - Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLFCO06 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO04 - Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia 

zawodowego objętych wsparciem 

WLWK-PLEFCO05 - Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 

uczestniczących w stażach uczniowskich 

WLWK-PLFCO13 - Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, 

którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu 
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WLWK-PLFCR01 - Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 

 

Działanie FEKP.08.18 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.F - 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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

8 275 862,35 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

7 034 483,00 

Zakres interwencji 

149 - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem 

infrastruktury) 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne lub 

zawodowe. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 
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1. Stypendia w ramach kształcenia ogólnego będą przyznawane uczniom zdolnym 

w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. 

2. Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021–

2027. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

90 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

10% 
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Minimalna wartość projektu 

4 000 000,00 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 

4 000 000,00 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Grupa docelowa 

uczniowie lub wychowankowie szkół lub placówek kształcenia ogólnego, w 

szczególności w niekorzystnej sytuacji , uczniowie lub słuchacze szkół lub placówek 

kształcenia zawodowego 

Słowa kluczowe 

zintegrowana_strategia_umiejętności, wyrownywanie_szans, szkoła_zawodowa, 

liceum, szkoła_podstawowa, kompetencje, edukacja_włączająca, edukacja 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 
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WLWK-PLFCO08 - Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i 

edukacyjnych, objętych wsparciem 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLFCO04 - Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia 

zawodowego objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie ogólne objętych wsparciem 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLFCR01 - Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 

PROG-FEKP-0040 - Liczba uczniów szkół lub placówek systemu oświaty, którzy 

zrealizowali indywidualny plan rozwoju edukacyjnego 
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Działanie FEKP.08.19 UCZENIE SIĘ DOROSŁYCH 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.G - 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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

31 770 588,24 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

27 005 000,00 

Zakres interwencji 

151 - Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury) 

Opis działania 

Typy projektów: 

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.  

 

2. Realizacja wsparcia służącego podnoszeniu umiejętności lub kompetencji 

podstawowych, w tym cyfrowych (wdrażanie Upskilling Pathways zgodne z 

modelami wsparcia wypracowanymi w ramach PO WER).  
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Zasady realizacji wsparcia: 

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe jest niezbędnym elementem 

poprzedzającym realizację usług rozwojowych (dot. typ 1). 

2. Realizacja usług rozwojowych będzie uzupełniana przez działania na rzecz 

zwiększenia liczby podmiotów świadczących usługi rozwojowe zarejestrowane w 

Bazie Usług Rozwojowych (w tym posiadających ofertę kształcenia w zawodach 

robotniczych, tj. dotyczącą robotników, rzemieślników, operatorów, monterów i 

pracowników wykonujących prace proste) oraz działania mające na celu wzrost 

świadomości potrzeby uczenia się przez całe życie wśród mieszkańców regionu (w 

celu zapewnienia komplementarności z FERS ww. działania będą konsultowane 

przez beneficjenta z podmiotem odpowiedzialnym za działania informacyjne 

promujące Bazę Usług Rozwojowych i jej wykorzystanie na poziomie krajowym) 

(dot. typ 1).  

3. Preferowane będzie podnoszenie kompetencji związanych z zieloną lub cyfrową 

transformacją (dot. typ 1). 

4. Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021–

2027 (dot. typ 1 i 2). 

5. Umiejętności lub kompetencje podstawowe należy rozumieć jak w Zaleceniu 

Rady z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe 

możliwości dla dorosłych (dot. typ 1 i 2). 

6. Kompetencje czy kwalifikacje należy rozumieć jak w załączniku 2 do Wytycznych 

dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 

2021-2027 (dot. typ 1 i 2). 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

5 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 

200 000,00 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny, Konkurencyjny 
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Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Rybacy, Rolnicy, Służby publiczne, 

Partnerzy społeczni, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Osoby 

fizyczne, Przedsiębiorstwa, Partnerstwa, Instytucje wspierające biznes, 

Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Administracja publiczna 

Grupa docelowa 

osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy chcą nabywać kompetencje lub 

kwalifikacje, osoby dorosłe o niskich umiejętnościach lub kompetencjach 

podstawowych 

Słowa kluczowe 

zintegrowany_system_kwalifikacji, zintegrowana_strategia_umiejętności, 

upskilling_pathways, kształcenie_ustawiczne, uczenie_się_przez_całe_życie, 

kwalifikacje, kształcenie_dorosłych, kompetencje, doradztwo_zawodowe, 

baza_usług_rozwojowych 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mikro, Nie dotyczy, Duże, Średnie, Małe 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 
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WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLGCO01 - Liczba osób dorosłych objętych usługami rozwojowymi 

WLWK-PLGCO03 - Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w zakresie 

umiejętności lub kompetencji podstawowych, realizowanym poza Bazą Usług 

Rozwojowych  

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

PROG-FEKP-0039 - Wartość wydatków UE przeznaczonych na zielone kwalifikacje 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLGCR01 - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje cyfrowe po opuszczeniu 

programu 

WLWK-EECR03 - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 

WLWK-PLDGCR04 - Liczba osób, które uzyskały zielone kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 
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Działanie FEKP.08.20 AKTYWNE WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.H - Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania 

równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie 

zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

17 060 457,65 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

14 501 389,00 

Zakres interwencji 

163 - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci, 154 - 

Działania na rzecz poprawy dostępu grup marginalizowanych, takich jak Romowie, 

do edukacji, zatrudnienia, a także na rzecz wspierania ich włączenia społecznego 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Aktywna integracja:  

a. usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, 

zdrowotnym, zawodowym dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym realizowane w ramach programów lokalnych 

obejmujących wsparcie całych środowisk marginalizowanych; 

b. kompleksowe działania oparte o indywidualną ścieżkę reintegracji osób 

biernych zawodowo z wykorzystaniem usług aktywnej integracji ukierunkowane 

na ich wejście lub powrót na rynek pracy; 
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c. aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników istniejących podmiotów 

reintegracyjnych ukierunkowana na ich wejście lub powrót na otwarty rynek 

pracy; 

d. tworzenie nowych podmiotów reintegracyjnych lub nowych miejsc w 

istniejących podmiotach w ramach kompleksowych projektów zakładających 

aktywizację społeczną i zawodową;  

e. programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami 

dostosowane do osobistych preferencji tych osób oraz rodzaju 

niepełnosprawności, w tym z wykorzystaniem usług zatrudnienia wspomaganego 

takich jak trener pracy; 

f. uzupełniająco do typów a-e niezbędne usługi społeczne, działania skutkujące 

poprawą warunków mieszkaniowych uczestników projektów (bez przekazywania 

im środków finansowych), wzmocnienie kompetencji w zakresie spędzania czasu 

wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze kierowane głównie do dzieci i ich 

rodziców/opiekunów w celu wzmacniania więzi.; 

 

2. Wspieranie integracji społeczno-ekonomicznej społeczności 

zmarginalizowanych, takich jak Romowie:  

a. usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, 

zdrowotnym, zawodowym dla członków społeczności zmarginalizowanych, 

umożliwiające ich włączenie w życie społeczne i zawodowe; 

b. kompleksowe programy integracji społeczności zmarginalizowanych (w tym w 

szczególności kobiet oraz dzieci) ze społecznością lokalną, z uwzględnieniem 

działań mających na celu przezwyciężenie segregacji, uprzedzeń i dyskryminacji; 

c. tworzenie partnerstw (z władzami lokalnymi, partnerami społecznymi, 

organizacjami reprezentującymi społeczność romską) oraz sieci network (np. sieci 

społeczne i zawodowe). 
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Zasady realizacji wsparcia: 

1. Wsparcie w podmiotach reintegracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami 

(WTZ, ZAZ) będzie możliwe pod warunkiem opracowania indywidualnej ścieżki 

reintegracji, w tym uwzględniającej wejście na rynek pracy. Wsparcie w ramach 

WTZ i ZAZ może być zapewnione przez ograniczony czas dla konkretnego 

uczestnika (1 do 2 lata). Warunkiem wsparcia w ramach WTZ jest zaoferowanie 

uczestnikom realnej ścieżki dojścia do ZAZ (lub innej formy zatrudnienia). 

Wsparcie w ramach ZAZ jest możliwe pod warunkiem, że co najmniej 5% 

uczestników ZAZ wejdzie na otwarty rynek pracy/zarejestruje się w Urzędzie Pracy 

(dotyczy typu nr 1). 

2. Preferencje we wsparciu będą dotyczyć projektów partnerskich, w tym 

realizowane we współpracy z podmiotami ekonomii społecznej. 

3. Preferowanie osób zagrożonych wykluczeniem komunikacyjnym w dostępie do 

wsparcia (dotyczy typu nr 1 i 2). 

4. W zakresie udzielanego wsparcia ze środków EFS+ nie ma możliwości 

finansowania kosztów leczenia. 

5. Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 
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Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Partnerstwa, Służby publiczne, Organizacje społeczne i 

związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje pozarządowe, Lokalne Grupy Działania, Niepubliczne podmioty 

integracji i pomocy społecznej, Podmioty ekonomii społecznej, Kościoły i związki 
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wyznaniowe, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Instytucje integracji i pomocy 

społecznej, Partnerstwa Publiczno-Prywatne, Instytucje rynku pracy, Centra 

aktywności lokalnej 

Grupa docelowa 

otoczenie osób ze społeczności marginalizowanych, w tym Romów, w tym osoby 

pełniące obowiązki opiekuńcze, osoby należące do społeczności 

marginalizowanych, w tym Romowie oraz ich dzieci, osoby zagrożone ubóstwem 

lub wykluczeniem, osoby bierne zawodowo, osoby wykluczone komunikacyjnie, 

oraz otoczenie tych osób, w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze 

Słowa kluczowe 

kompetencje_zawodowe, centra_integracji_społecznej_CIS, integracja_społeczna, 

kluby_integracji_społecznej_KIS, kompetencje_społeczne, lokalne_inicjatywy, 

osoby_z_niepełnosprawnościami, terapia_zajęciowa, włączenie_społeczne, 

zakłady_aktywności_zawodowej_ZAZ 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO03 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO02+04  - Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 
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WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-EECR03 - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 

WLWK-PLHILCR01 - Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po 

opuszczeniu programu 

WLWK-EECR01 - Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu 

WLWK-EECR04 - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, po opuszczeniu programu 

 

Działanie FEKP.08.21 DZIAŁANIA NA RZECZ BUDOWANIA ZDOLNOŚCI 

ORGANIZACJI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.H - Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania 

równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie 

zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

823 529,41 



545 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

700 000,00 

Zakres interwencji 

163 - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci 

Opis działania 

Typy projektów: 

Wspieranie działań ukierunkowanych na budowanie zdolności organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego 

Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym w formie szkoleń, 

działań służących tworzeniu sieci kontaktów i wzmacniania ich potencjału 

(organizacyjnego, technicznego, jak i finansowego), w celu rozwoju, a także na 

rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw z innymi podmiotami funkcjonującymi w 

ich otoczeniu. Pomimo zawarcia działań w zakresie budowy zdolności organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego w celu (h), zakres merytoryczny tych działań będzie 

szerszy i będzie mógł dotyczyć budowy zdolności organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego we wszystkich obszarach celów EFS+. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 
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Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Organizacje pozarządowe 

Grupa docelowa 

organizacje pozarządowe i ich pracownicy, jak i osoby z nimi współpracujące (w 

tym wolontariusze) 

Słowa kluczowe 

integracja_społeczna, włączenie_społeczne, dialog_obywatelski 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-PL0CO05 - Liczba organizacji społeczeństwa obywatelskiego wspartych w 

co najmniej jednym z następujących obszarów: standardy i procedury zarządzania, 

refleksyjność, wydolność finansowa, rzecznictwo, jakość usług, współpraca 

międzysektorowa 

WLWK-PL0CO06 - Liczba organizacji społeczeństwa obywatelskiego wspartych w 

zakresie wdrażania nowych metod działania lub rodzajów usług 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 
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WLWK-PL0CO07 - Liczba przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

(w tym wolontariuszy) objętych wsparciem w programie 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PL0CR02 - Liczba organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które 

poprawiły lub wprowadziły nowe metody działania lub rodzaje usług 

WLWK-PL0CR01 - Liczba organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które 

zwiększyły swój potencjał organizacyjny w co najmniej jednym z następujących 

obszarów: standardy i procedury zarządzania, refleksyjność, wydolność finansowa, 

rzecznictwo, jakość usług, współpraca międzysektorowa 

WLWK-PL0CR03 - Liczba przedstawicieli organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego, którzy zdobyli nowe umiejętności, wiedzę lub uzyskali kwalifikacje 

 

Działanie FEKP.08.22 EKONOMIA SPOŁECZNA 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.H - Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania 

równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie 

zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

17 678 457,65 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

15 026 689,00 

Zakres interwencji 

138 - Wsparcie na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych 

Opis działania 
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Typy projektów: 

Ekonomia społeczna 

1. Tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcie procesu ich 

rozwoju i ekonomizacji obejmujące m.in: 

a) działania w zakresie animacji i inkubacji nowych PES i PS, 

b) wsparcie w zakresie szkoleń, doradztwa oraz innych form służących nabyciu 

wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w 

sektorze ekonomii społecznej w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną, 

prawną i marketingową, 

c) promocję podmiotów ekonomii społecznej jako istotnej dla konstytuowania się 

społeczeństwa obywatelskiego alternatywy dla zlecenia usług przedsiębiorstwom 

działającym komercyjnie, 

d) działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii 

społecznej, 

e) wsparcie PES w pozyskiwaniu wsparcia zewnętrznego, w szczególności w 

zakresie rozwoju umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji.  

2. Tworzenie nowych miejsc pracy* w przedsiębiorstwach społecznych powiązane 

z usługami towarzyszącymi, wskazanymi w art. 29 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. 

o ekonomii społecznej. 

3.  Realizacja indywidualnych planów reintegracyjnych dla pracowników 

przedsiębiorstw społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

4. Finansowanie usług rozwojowych dla PS, obejmujących m.in.  

a) wsparcie doradcze i szkoleniowe dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw 

społecznych wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia profilu 

działalności przedsiębiorstwa,  

b) optymalizację procesów zarządzania oraz budowania strategii rozwoju 

przedsiębiorstwa,  



550 

c) działania szkoleniowe, doradcze oraz studia podyplomowe zaprojektowane 

zgodnie z oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw 

społecznych ukierunkowane na wzmocnienie ich potencjału i konkurencyjności. 

 

*dotacje na utworzenie miejsc pracy w PS będą rozliczane wyłącznie w oparciu o 

stawkę jednostkową. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Przedsięwzięcia w tym działaniu mają przyczynić się do dalszego rozwoju i 

wzmocnienia potencjału sektora ekonomii społecznej zgodnie z założeniami KPRES 

oraz ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. 

2. Wkład własny stanowi minimum 5% wydatków kwalifikowalnych, dotyczących 

wyłącznie części budżetu projektu pomniejszonego o środki przekazywane przez 

beneficjentów na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy (objęte stawką 

jednostkową). 

3. Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 
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Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na 

lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782) 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR], stawka jednostkowa 

w oparciu o metodykę IZ [art. 53(3)(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

5 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 
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Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Podmioty ekonomii społecznej, Organizacje pozarządowe 

Grupa docelowa 

osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej, 

podmioty ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstwa społeczne), pracownicy i 

wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej, podmioty, o których mowa w art. 

4, ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych 

Słowa kluczowe 

integracja_społeczna, włączenie_społeczne, przedsiębiorczość_społeczna, 

ekonomia_społeczna 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO03 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO02+04  - Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem w 

programie 
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WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLHCO01 - Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLHCR01 - Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach 

społecznych 

WLWK-EECR03 - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 

WLWK-PLHILCR01 - Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po 

opuszczeniu programu 

WLWK-EECR01 - Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu 

WLWK-EECR05 - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu programu 

WLWK-EECR04 - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, po opuszczeniu programu 

 

Działanie FEKP.08.23 WSPIERANIE INTEGRACJI OBYWATELI PAŃSTW 

TRZECICH 

 

Cel szczegółowy 



554 

EFS+.CP4.I - Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw 

trzecich, w tym migrantów 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

14 117 647,06 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

12 000 000,00 

Zakres interwencji 

157 - Działania na rzecz integracji społecznej obywateli państw trzecich 

Opis działania 

Typy projektów: 

Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym 

migrantów  

1. Kompleksowe działania na rzecz aktywizacji społecznej i integracji OPT, w 

szczególności: 

a) wsparcie w nauce języka polskiego, także dla osób OPT o szczególnych 

potrzebach, np. osób niepiśmiennych, osób starszych, młodzieży,  

b) działania wspierające integrację dzieci OPT, także we współpracy ze szkołami - 

kierowane zarówno do dzieci OPT oraz ich rodziców, jak i szeroko rozumianej 

społeczności szkolnej/lokalnej, 

c) poradnictwo psychologiczne, obywatelskie, prawne, antydyskryminacyjne - 

tworzenie oferty poradniczej lub poszerzanie istniejącego poradnictwa o aspekty 

kluczowe dla OPT, w tym uchodźców, 

d) poradnictwo, warsztaty i asysta kulturowa mająca na celu wprowadzenie w 

polski system pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, w tym pomoc w 

pozyskaniu i wynajmie mieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy 

osobom ze specjalnymi potrzebami i z niepełnosprawnościami, 
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e) tworzenie miejsc spotkań lokalnych społeczności połączone z programami 

wspierającymi integrację kulturową, przybliżającymi polską kulturę i 

pozwalającymi na integrowanie się społeczności lokalnej z jej nowymi członkami – 

obywatelami państw trzecich, 

f) działania obejmujące integrację społeczno-ekonomiczną i wsparcie 

mieszkaniowe OPT wraz ze wsparciem integracji ze społecznością 

lokalną/przyjmującą. 

 

2. Utworzenie i bieżące finansowanie funkcjonowania Centrum Integracji 

Cudzoziemców. 

 

3. Budowanie potencjału instytucjonalnego dla wsparcia OPT, w szczególności 

poprzez: 

a) tworzenie partnerstw (z władzami lokalnymi, partnerami społecznymi, 

organizacjami reprezentującymi obywateli państw trzecich oraz migrantów) oraz 

sieci network (np. sieci społecznych i zawodowych),  

b) wspieranie rozwoju kadr, w tym prowadzenie szkoleń dla osób pracujących z 

obywatelami państw trzecich z instytucji publicznych (szkół, instytucji pomocy i 

integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia) oraz niepublicznych (np. 

organizacji pozarządowych, placówek służby zdrowia), by wzmacniać je w zakresie 

prowadzenia profesjonalnych działań na rzecz tej grupy osób,  

c) inne działania mające na celu wspieranie OPT w podejmowaniu aktywności 

obywatelskiej, w tym zakładania nowych organizacji; wyłanianie lokalnych liderów, 

reprezentujących społeczność przed instytucjami, urzędami.    

 

4. Kompleksowe działania na rzecz aktywizacji zawodowej OPT (wsparcie w 

wejściu i obecności na rynku pracy), w szczególności: 
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a) doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, 

b) uzupełnienie (w tym w formie kursów) i potwierdzenie kwalifikacji 

zawodowych, 

c) wsparcie w procesie legalizacji pobytu i pracy, 

d) wsparcie w obszarze polskiego rynku pracy, prawa pracy, relacji w środowisku 

pracy, w tym napięć w miejscu w pracy na tle kulturowym, 

e) kursy języka polskiego, w tym specjalistyczne i dostosowane do potrzeb kursy 

językowe wspierające konkretne grupy zawodowe lub osoby OPT wykonujące 

konkretny rodzaj pracy, 

f) staże zawodowe, 

g) uzupełniająco: wsparcie pracodawców, w tym doradztwo i szkolenia dotyczące 

zmian prawnych dotyczących legalizacji pobytu i zatrudniania obywateli państw 

trzecich oraz warsztaty w obszarze wielokulturowości.    

    

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Przedmiotowe wsparcie będzie zgodne z komunikatem komisji w zakresie Planu 

działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021–2027; 

2. Dodatkowym elementem jest wsparcie mieszkaniowe poprzez np. tworzenie 

mieszkań wspomaganych, mieszkań chronionych, mieszkań w ramach najmu 

społecznego; 

3. Komplementarność w działaniach mających na celu integrację społeczno-

gospodarczą obywateli państw trzecich finansowanych ze środków EFS+ i 

programu FAMI jest zapewniona. Działania finansowane ze środków EFS+ w tym 

obszarze mają charakter kompleksowy, mający na celu skuteczną i trwałą 

integrację obywateli państw trzecich w Polsce. Działania z zakresu integracji 

społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich w ramach EFS+ będą stanowić 
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uzupełnienie i wzmocnienie skali oddziaływania interwencji planowanej do 

realizacji w ramach programu krajowego FAMI; 

4. Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie. 

5. Typ projektu nr 3 nie może być realizowany samodzielnie, a jedynie w 

połączeniu z pozostałymi typami projektu nr 1 lub 2 lub 4.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

15 
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Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny, Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne, Partnerstwa, 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej, Podmioty ekonomii 

społecznej, Organizacje pozarządowe, Kościoły i związki wyznaniowe, Centra 

aktywności lokalnej, Lokalne Grupy Działania, Instytucje rynku pracy, Instytucje 

integracji i pomocy społecznej, Partnerstwa Publiczno-Prywatne, Jednostki 

Samorządu Terytorialnego 

Grupa docelowa 

obywatele państw trzecich 

Słowa kluczowe 

osoby_z_niepełnosprawnościami, włączenie_społeczne, terapia_zajęciowa, 

lokalne_inicjatywy, kompetencje_zawodowe, kompetencje_społeczne, 

integracja_społeczna, centra_integracji_społecznej_CIS, 

kluby_integracji_społecznej_KIS 

Kryteria wyboru projektów 
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https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLICO05 - Liczba utworzonych Centrów Integracji Cudzoziemców 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-EECR02 - Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po 

opuszczeniu programu 

WLWK-EECR03 - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 

WLWK-PLHILCR01 - Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po 

opuszczeniu programu 

WLWK-EECR01 - Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu 

WLWK-EECR05 - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu programu 
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WLWK-EECR04 - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, po opuszczeniu programu 

 

Działanie FEKP.08.24 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.K - 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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

124 865 894,12 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

106 136 010,00 

Zakres interwencji 

160 - Działania na rzecz poprawy dostępności, efektywności i odporności 

systemów opieki zdrowotnej (z wyłączeniem infrastruktury), 161 - Działania na 

rzecz poprawy dostępu do opieki długoterminowej (z wyłączeniem infrastruktury), 

158 - Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości 

trwałych i przystępnych cenowo usług 

Opis działania 
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Poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, w tym kompleksowe 

działania przyczyniające się do przejścia od usług świadczonych w formie 

instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności. 

Typy projektów: 

1. Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych; 

2. Wsparcie opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu; 

3. Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

świadczonych w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia dziennego; 

4. Rozwój usług opiekuńczych świadczonych w ośrodkach wsparcia i opieki 

całodobowej, takich jak: rodzinne domy pomocy, placówki krótkookresowego 

pobytu przeznaczone na cele opieki wytchnieniowej; 

5. Rozwój usług asystencji osobistej wspierających aktywność w szczególności 

osób z niepełnosprawnościami;                                                                                    

6. Rozwój usług w  mieszkaniach chronionych i wspomaganych; 

7. Wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w całodobowych 

placówkach opieki; 

8. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji całodobowych placówek opieki o 

charakterze długoterminowym; 

9. Poprawa dostępu do usług opieki długoterminowej; 

10. Usługi dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem 

mieszkaniowym; 

11. Uzupełniająco do typów 2-10 działania zwiększające mobilność, autonomię, 

bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

takie jak: utworzenie wypożyczalni (lub sfinansowanie kosztów wypożyczenia) 

sprzętu niezbędnego do opieki i rehabilitacji (na obszarach o jego niskiej 

dostępności), likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania 
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(mieszkania adaptowalne), dowożenie posiłków, zapewnienie transportu door-to-

door, usługi zdrowotne;  

12. Usługi interwencji kryzysowej;  

13. Usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie; 

14. Poprawa dostępu do nowoczesnych form świadczenia usług opiekuńczych, np. 

teleopieki, telemedycyny, systemów przywoławczych;  

15. Działania upowszechniające zawody pomocowe w zakresie opieki 

długoterminowej uwzględniające szkolenie kadr świadczących usługi; 

16. Rozwój usług środowiskowych w centrach zdrowia psychicznego i innych 

formach środowiskowego wsparcia psychicznego dla dorosłych;  

17. Opracowanie i wdrożenie programów polityki zdrowotnej. 

 

Zasady realizacji wsparcia:  

1. Interwencja związana z usługami społecznymi i opieką długoterminową będzie 

zgodna z Regionalnym Planem Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji 

(RPDI). 

2. Warunkiem koniecznym dla podejmowania interwencji w sektorze zdrowia jest 

ich zgodność z uzgodnionym przez Komitet Sterujący ds. koordynacji wsparcia w 

sektorze zdrowia planem działań. 

3. Realizacja wsparcia w obszarze usług społecznych musi być zgodna ze Strategią  

rozwoju usług społecznych - polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 

2035 r.) oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 

Społecznemu. 

4. Realizacja wsparcia w obszarze usług zdrowotnych musi być zgodna z mapą 

potrzeb zdrowotnych, Strategią „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju 

systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”, oraz  

stanowiącymi jej załącznik strategiami dot. opieki zdrowotnej nad osobami 
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starszymi i osobami z zaburzeniami psychicznymi, „Siecią Centrów Zdrowia 

Psychicznego w Woj. Kuj-Pom” jako elementem Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2022 oraz  

Krajowym i Wojewódzkim planem transformacji 2022-2026,  

5. Wsparcie skierowane do osób z niepełnosprawnością musi być zgodne z 

Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 

6. Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie. 

7. Tworzenie CUS w ramach 1 typu projektu będzie realizowane zgodnie z ustawą 

z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług 

społecznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1818). Koszty utworzenia i funkcjonowania CUS 

będą kwalifikowalne tylko jako element szerszego projektu obejmującego rozwój 

usług. Złożenie wniosku i realizacja projektu powinny być poprzedzone 

uzgodnioną z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu koncepcją 

funkcjonowania CUS. 

8. Wsparcie opiekunów faktycznych, w ramach 2 typu projektu, w szczególności 

powinno obejmować usługi opiekuńcze w formule wytchnieniowej, poradnictwo 

psychologiczne, warsztaty i szkolenia. 

9. W ramach 3 typu projektu usługi opiekuńcze mogą być realizowane również w 

formie usługi dziennych opiekunów, wolontariatu opiekuńczego, pomocy 

sąsiedzkiej i innych form samopomocy. 

10.  W ramach 4 typu projektu, wsparcie może być realizowane w placówkach, w 

których liczba miejsc jest nie większa niż 8 a wsparcie jest udzielane zgodnie z 

zasadami deinstytucjonalizacji. 

11.  Realizowane w ramach 7 typu projektu wsparcie procesu usamodzielniania, 

może być realizowane na podstawie indywidualnych planów usamodzielniania z 

wykorzystaniem mieszkalnictwa wspomaganego, usług opiekuńczych, asystentury 

osobistej, kręgów wsparcia i innych usług specjalistycznych. 
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12.  W ramach 8 typu projektu wsparcie całodobowych placówek opieki może być 

realizowane wyłącznie poprzez rozwój nierezydencjonalnych i nieizolacyjnych 

form wsparcia dziennego, środowiskowego, wsparcia wytchnieniowego, 

wspomagania w domu oraz tworzenia partnerstw z innymi dostawcami usług w 

celu deinstytucjonalizacji. 

13.  Wsparcie w ramach 9 typu projektu może obejmować w szczególności: 

pielęgniarską opiekę długoterminową w domu pacjenta, środowiskową opiekę 

hospicyjną i paliatywną oraz usługi świadczone w dziennych domach opieki 

medycznej. 

14.  Wsparcie w ramach 10 typu projektu może obejmować wsparcie 

środowiskowe, usługi w mieszkaniach chronionych i wspomaganych oraz inne 

rozwiązania łączące wsparcie społeczne i mieszkaniowe wdrażane na bazie modelu 

„Najpierw mieszkanie” i uzupełniająco usługi aktywnej integracji. 

15.   Wskazane w 11 typie projektu usługi zdrowotne, realizowane uzupełniająco 

do usług społecznych, możliwe będą do sfinansowania jedynie w ramach 

diagnostyki oraz opieki długoterminowej. 

16.  Usługi interwencji kryzysowej (12 typ projektu) mogą obejmować m.in. 

tworzenie i rozwój ośrodków i punktów interwencji kryzysowej, zapewnienie 

dostępu do usług dla osób w sytuacjach kryzysowych, w tym m.in. poradnictwo 

psychologiczne, poradnictwo socjalne, konsultacje z terapeutą lub innymi 

specjalistami, grupy wsparcia, konsultacje prawne, telefony zaufania/telefoniczna 

interwencja kryzysowa, mieszkania interwencyjne lub inne miejsca noclegowe. 

17.  Działania wymienione w 12 i 13 typie projektu mogą być realizowane 

wyłącznie z działaniami opisanymi w typie pierwszym, w ramach centrów usług 

społecznych. 

18.  Upowszechnianie zawodów opieki długoterminowej, w ramach 15 typu 

projektu, uwzględnia m.in. promocję zawodów, podnoszenie kwalifikacji i 

kompetencji kadr na potrzeby realizacji usług społecznych oraz usług opieki 

długoterminowej w społeczności lokalnej, w tym zapewnienie dostępu do 

superwizji. 
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19.  Finansowanie ze środków EFS+ działań wymienionych w ramach 16 typu 

projektu, uwarunkowane jest identyfikacją grup wrażliwych i ich szczególnych 

potrzeb. W pierwszej kolejności interwencja powinna być podejmowana na 

obszarach, gdzie świadczenie takich usług jest najniższe, uwzględniać współpracę 

podmiotów z obszaru opieki zdrowotnej oraz koordynację usług zdrowotnych i 

społecznych. Co do zasady finansowanie ze środków EFS+ nie powinno obejmować 

kosztów leczenia.  

20.  W ramach 17 typu projektu mogą być realizowane wyłącznie programy 

profilaktyczne zapobiegające chorobom stanowiącym poważny problem w 

regionie (zdefiniowanym w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych dla 

województwa). Programy powinny zawierać identyfikację grup wrażliwych i ich 

szczególnych potrzeb. W pierwszej kolejności powinny być realizowane na 

obszarach, gdzie aktywność w zakresie zapobiegania chorobom jest najniższa. 

Powinny uwzględniać współpracę podmiotów z obszaru opieki zdrowotnej oraz 

koordynację usług zdrowotnych i społecznych. Co do zasady programy nie 

powinny obejmować kosztów leczenia i zabiegów medycznych innych, niż na 

potrzeby diagnostyki. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 
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do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

40 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 

200 000,00 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny, Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje ochrony zdrowia, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, 

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa, Służby publiczne 

Grupa docelowa 

osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu 

wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) i ich otoczenie, osoby sprawujące 

opiekę nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 

osoby doświadczające przemocy domowej, osoby w kryzysie bezdomności i 
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zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym, osoby z ograniczonym dostępem do 

opieki zdrowotnej, w tym do profilaktyki zdrowotnej oraz opieki psychiatrycznej, 

kadry realizujące usługi społeczne, w tym usługi opieki długoterminowej, 

pracownicy innych podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, pracownicy i wolontariusze JST oraz ich jednostek 

organizacyjnych, osoby wykluczone komunikacyjnie, pracownicy instytucji pomocy 

i integracji społecznej, pracownicy i wolontariusze PES, w tym NGO 

Słowa kluczowe 

usługi_zdrowotne, usługi_społeczne, włączenie_społeczne, deinstytucjonalizacja, 

dzienny_dom_opieki_medycznej_DDOM, opieka_długoterminowa, 

mieszkania_chronione, mieszkania_wspomagane, centra_zdrowia_psychicznego 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Nie dotyczy, Średnie, Duże, Mikro, Małe 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLKLCO03 - Liczba opiekunów faktycznych/nieformalnych objętych 

wsparciem w programie 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 
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WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLKCO02 - Liczba osób objętych programem polityki zdrowotnej 

WLWK-PLKLCO02 - Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności 

lokalnej w programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLDKCO01 - Liczba wdrożonych programów polityki zdrowotnej 

PROG-FEKP-0034 - Liczba opracowanych programów polityki zdrowotnej 

PROG-FEKP-0042 - Liczba osób, które wzięły udział w formach szkoleniowych z 

zakresu usług opieki długoterminowej świadczonych w społeczności lokalnej 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLKLCR05 - Liczba osób, które opuściły opiekę instytucjonalną dzięki 

wsparciu w programie 

WLWK-PLKLCR04 - Liczba osób świadczących usługi w społeczności lokalnej dzięki 

wsparciu w programie (osoby) 

WLWK-PLKLCR03 - Liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę wsparcia lub 

podniosły jakość oferowanych usług 

WLWK-PLKLCR02 - Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności 

lokalnej 
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PROG-FEKP-0043 - Liczba osób, które nabyły kwalifikacje z zakresu usług opieki 

długoterminowej świadczonych w społeczności lokalnej 

PROG-FEKP-0038 - Liczba programów polityki zdrowotnej przekazanych do 

wdrożenia 

 

Działanie FEKP.08.25 USŁUGI WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.K - 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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

32 941 176,47 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

28 000 000,00 

Zakres interwencji 

159 - Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i 

środowiskowej 

Opis działania 

Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym działania w zakresie przejścia od 

usług świadczonych w formie instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej 

społeczności zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji.  
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Typy projektów:  

1. Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej dla rodzin (naturalnych i 

zastępczych) przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, obejmujące:   

a) asystenturę rodzinną,  

b) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym: terapię i mediacje,  

c) pomoc rodzin wspierających, 

d) interwencję kryzysową,  

e) usługi w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej 

oraz w formie pracy podwórkowej, 

f) usługi w ośrodkach oferujących wsparcie całodobowe: turnusowe i 

krótkookresowe, w tym o charakterze specjalistycznym, 

g) usługi w mieszkaniach chronionych i wspomaganych,  

h) organizację wsparcia polegającego na wymianie doświadczeń oraz zapobieganiu 

izolacji poprzez „grupy wsparcia” lub „grupy samopomocowe”, 

i) inne modele i narzędzia pracy z rodziną mające na celu: prewencję umieszczania 

dzieci w pieczy zastępczej, czy innych całodobowych placówkach opieki lub powrót 

do rodziny naturalnej. 

2. Działania na rzecz dzieci i młodzieży wymagających wsparcia ze względu na 

trudności w funkcjonowaniu społecznym, w szczególności osób, wobec których 

zastosowano środki przeciwdziałania demoralizacji nieletnich i dopuszczaniu się 

przez nich czynów karalnych, jak i osób przebywających w całodobowych 

placówkach opieki m.in.: placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii, czy zakładach poprawczych, w zakresie: 

a) profilaktyki zaburzeń w sferze zdrowia psychicznego, 
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b) podnoszenia kompetencji funkcjonowania w społeczeństwie poprzez działania 

kompensacyjne, edukacyjne, aktywizujące, animacyjne oraz uzupełniająco 

działania z obszaru aktywizacji zawodowej, 

c) wykorzystania innych modeli i narzędzi pracy socjoterapeutycznej i 

wychowawczej, która nie ma na celu wzmacniania potencjału instytucjonalnego 

placówek, lecz prewencję w zakresie powrotu do nich dzieci i młodzieży, 

d) uzupełniająco wsparcie kadry w zakresie zgodnym z ideą deinstytucjonalizacji. 

3. Kompleksowe wsparcie osób opuszczających pieczę zastępczą i inne 

całodobowe placówki opieki w procesie usamodzielnienia, z zastosowaniem m.in:  

a) usług opiekunów lub asystentów usamodzielnienia, 

b) modelu kręgów wsparcia poprzez angażowanie osób gotowych do pomocy w 

środowisku lokalnym, w tym wolontariuszy, 

c) usług w mieszkaniach chronionych i wspomaganych i „usamodzielniania na 

próbę”, 

d) wsparcia w poszukiwaniu pracy. 

4. Rozwój i upowszechnienie rodzinnych form pieczy zastępczej i poszerzenie 

dostępu do usług wsparcia w szczególności poprzez: 

a) szkolenia, poradnictwo specjalistyczne dla kandydatów do prowadzenia lub 

pełnienia funkcji w jednej z rodzinnych form pieczy zastępczej,  

b) szkolenia, warsztaty, poradnictwo specjalistyczne doskonalące umiejętności i 

podnoszące wiedzę w zakresie zdrowia, opieki i wychowania dla osób 

sprawujących opiekę, w ramach rodzinnych form pieczy zastępczej, 

c) wsparcie wytchnieniowe dla rodzinnej pieczy zastępczej realizowane m.in. przez 

rodziny pomocowe, 

d) tworzenie i funkcjonowanie klubów i grup samopomocowych dla rodzinnych 

form pieczy zastępczej i kandydatów do pełnienia tych funkcji umożliwiające 

wsparcie i integrację rodzinnych form pieczy zastępczej. 
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5. Wsparcie preadopcyjne (np. diagnostyczne, szkoleniowe, doradcze) i 

postadopcyjne (np. diagnostyczne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, 

psychologiczne). 

 

Zasady realizacji wsparcia:  

1.Działania ukierunkowane na rozwój usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy 

zastępczej powinny być zgodne z Regionalnym Planem Rozwoju Usług Społecznych 

i Deinstytucjonalizacji (RPDI) 

2.Realizacja wsparcia w obszarze usług społecznych musi być zgodna ze Strategią  

rozwoju usług społecznych – polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 

2035 r.) oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 

Społecznemu. 

3. Wsparcie skierowane do osób z niepełnosprawnością musi być zgodne z 

Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 

4. Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie. 

5. Interwencja uwzględni Zalecenie Rady (UE) 2021/004 w sprawie ustanowienia 

europejskiej gwarancji dla dzieci, zakładającej działania na rzecz zapobiegania i 

zwalczania wykluczenia społecznego poprzez zapewnienie potrzebującym 

dzieciom dostępu do kluczowych usług, przyczyniając się do zapewnienia 

poszanowania ich praw poprzez zwalczanie ubóstwa i promowanie równości. 

6. „Usamodzielnianie na próbę” wskazane w typie projektu 3 lit. c polega na 

wsparciu osoby w doświadczeniu samodzielnego życia poza pieczą zastępczą lub 

całodobową placówką opieki, z możliwością powrotu do pieczy lub placówki w 

sytuacji kryzysu lub, żeby w bardziej dojrzały sposób budować plan 

usamodzielnienia. Może obejmować m.in. pobyt w mieszkaniu wspomaganym lub 

dofinansowanie najmu mieszkania, wsparcie w poszukiwaniu pracy, wsparcie 

opiekunów/asystentów usamodzielnienia. 
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7. W punkcie 2 osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki 

przeciwdziałania demoralizacji nieletnich i dopuszczaniu się przez nich czynów 

karalnych zostały zdefiniowane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o 

wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022 r. poz. 1700). 

8. Gdy w dokumencie mowa jest o "rodzinnych formach pieczy zastępczej”, 

rozumie się przez to: rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, 

w tym zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe 

specjalistyczne), rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu 

rodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U 2022 r. poz. 447 z późn. zm.).  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

95 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 
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40 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

5% 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 

200 000,00 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny, Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne, 

Administracja publiczna 

Grupa docelowa 

pracownicy innych podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, pracownicy i wolontariusze JST oraz ich jednostek 

organizacyjnych, osoby doświadczające przemocy domowej, osoby opuszczające 

pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają 

dzieci i młodzież, kandydaci do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej, jak i 

kandydaci na rodziców adopcyjnych oraz członkowie ich rodzin, dzieci, młodzież i 

młodzi dorośli wymagający wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z 

niepełnosprawnością i ich otoczenie, rodziny (naturalne, zastępcze, adopcyjne) z 

dziećmi i ich otoczenie, pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, 

pracownicy i wolontariusze PES, w tym NGO 
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Słowa kluczowe 

włączenie_społeczne, osoby_z_niepełnosprawnościami, mieszkania_wspomagane, 

mieszkania_chronione, piecza_zastępcza 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Duże, Średnie, Małe, Mikro, Nie dotyczy 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PLKLCO01 - Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i 

pieczy zastępczej 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 
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WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLKLCR01 - Liczba dzieci i młodzieży, które opuściły opiekę instytucjonalną 

dzięki wsparciu w programie 

WLWK-PLKLCR06 - Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu 

 

Działanie FEKP.08.26 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE OPPT 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.F - 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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

3 037 630,59 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

2 581 986,00 

Zakres interwencji 

148 - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (z wyłączeniem 

infrastruktury) 

Opis działania 
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Typy projektów: 

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i ich bieżące 

funkcjonowanie; 

2. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej lub specjalistycznej dla dzieci w 

zakresie poprawy jakości świadczenia usług edukacyjnych oraz edukacji 

włączającej (np. asystent dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych, udzielanie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami; 

4. Wsparcie dla przedstawicieli kadry ośrodka wychowania przedszkolnego (dalej: 

OWP) ukierunkowane m.in. na podnoszenie kompetencji lub nabywanie 

kwalifikacji (w tym związanych z zieloną lub cyfrową transformacją) lub udzielanie 

pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym wsparcie 

metodyczne) lub wychowawczych; 

5. Uzupełniająco działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji 

OWP, w tym profilaktyki problemów (np. działania prozdrowotne lub 

proekologiczne). 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Wsparcie jest udzielane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania OWP. Dignoza musi być zatwierdzona przez dyrektora OWP (lub 

osobę go zastępującą), a wnioski z diagnozy stanowią element wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2. Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie.  
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3. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

4. Preferencje we wsparciu na rzecz wychowania przedszkolnego jest zapewnione 

obszarom zmarginalizowanym. 

5. Wykorzystanie rozwiązań i narzędzi wypracowanych w PO WER i FERS jest 

preferowane w projektach. 

6. Preferencje we wsparciu dotyczą projektów partnerskich, w tym z NGO. 

7. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego jest preferowane na 

obszarach, na których poziom upowszechnienia wychowania przedszkolnego 

kształtuje się poniżej średniej wojewódzkiej (tzw. białe plamy), w szczególności na 

obszarach wiejskich. 

8. Wsparcie kadr OWP jest: 

a) obligatoryjne w projekcie (chyba, że charakter wsparcia nie uzasadnia takich 

działań); 

b) komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach FERS i KPO; 

c) zgodne z potrzebami OWP. 

9. Dodatkowa oferta edukacyjna – działania, które będą realizowane jako 

uzupełnienie działań realizowanych w ramach podstawy programowej OWP lub 

rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia językowe lub specjalistyczne, zgodnie z 

obowiązującymi rozporządzeniami lub działaniami z zakresu edukacji włączającej. 

10. Wsparcie integracji dzieci (w tym ich umiejętności językowych i adaptacji 

kulturowej), których opiekunowie są migrantami lub powracają z zagranicy, oraz 

przygotowanie kadr oświaty do pracy z ww. dziećmi jest preferowane w 

projektach. 

11. Poprawa jakości warunków kształcenia OWP jest jedynie elementem 

kompleksowego projektu tzn. realizowany jest więcej niż jeden typ projektu.  
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12. Wsparcie w projekcie jest uzupełnieniem przedsięwzięć szkół lub placówek 

oraz nie obejmuje działań w tym samym zakresie (co do uczestników i form 

wsparcia) realizowanych poza projektem i finansowanych z innych źródeł.  

13. Dostępność należy rozumieć jak w Wytycznych dotyczących realizacji zasad 

równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. 

14. Edukację włączająca należy rozumieć jak w „Raport merytoryczny. Edukacja 

włączająca w Polsce – bilans otwarcia 2020”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

Warszawa 2021. 

15. Funkcję wychowawczą lub wspierająca OWP należy rozumieć zgodnie z art. 1 

pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe. 

16. Indywidualne potrzeby rozwojowe lub edukacyjne czy pomoc psychologiczno-

pedagogiczna należy rozumieć jak potrzeby i pomoc, o których mowa w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

17. Kompetencje czy kwalifikacje należy rozumieć jak w załączniku 2 do 

Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów na lata 2021-2027. 

18. Obszar zmarginalizowany należy rozumieć zgodnie z listą stanowiącą załącznik 

do Polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

90 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 
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Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

20 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

10% 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 

200 000,00 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Inne narzędzia terytorialne 

Typ beneficjenta – ogólny 

Partnerstwa, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki 

wyznaniowe, Rybacy, Rolnicy, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające 
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biznes, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Administracja publiczna, 

Osoby fizyczne, Przedsiębiorstwa, Służby publiczne 

Grupa docelowa 

inne podmioty funkcjonujące w systemie oświaty oraz ich uczestnicy lub 

przedstawiciele kadry, OWP (z wyłączeniem specjalnych), przedstawiciele kadry 

OWP, dzieci w wieku przedszkolnym (zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe) i ich 

opiekunowie 

Słowa kluczowe 

strategia_terytorialna, kadra_pedagogiczna, 

zintegrowana_strategia_umiejętności, wyrownywanie_szans, 

wychowanie_przedszkolne, szkolenie_nauczycieli, opieka_nad_dziećmi, 

kompetencje, edukacja_włączająca, edukacja 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Nie dotyczy, Mikro, Duże, Średnie, Małe 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLFCO02 - Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego 

WLWK-PLFCO09 - Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych 

i edukacyjnych, którzy zostali objęci usługami asystenta 

WLWK-PLFCO01 - Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji 

przedszkolnej 

WLWK-PLFCO08 - Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i 

edukacyjnych, objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO11 - Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do 

potrzeb dzieci z niepełnosprawnością 
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WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-PLFCO10 - Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLFCO12 - Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLFCO06 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem 

Wskaźniki rezultatu 
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WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, 

którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu 

 

Działanie FEKP.08.27 KSZTAŁCENIE OGÓLNE OPPT 

 

Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.F - 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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

9 845 891,76 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

8 369 008,00 

Zakres interwencji 

149 - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem 

infrastruktury) 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. Wsparcie dla uczniów, przyczyniające się do wyrównywania szans edukacyjnych 

poprzez podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego oraz poprzez 

zwiększenie dostępności i włączenia społecznego, w szczególności:  
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a. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społecznych, 

społeczno-emocjonalnych, podstawowych, przekrojowych lub związanych z 

zieloną lub cyfrową transformacją;  

b. staże; 

c. edukacji włączającej, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych lub edukacyjnych lub udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej (w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających 

umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć 

specjalistycznych, porad i konsultacji lub warsztatów), w tym przeciwdziałającej 

przedwczesnemu opuszczeniu systemu oświaty; 

d. działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji szkoły, lub 

profilaktyki problemów (m.in. edukacja prozdrowotna lub ekologiczna);   

e. doradztwa edukacyjno-zawodowego;  

 

2. Wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do podniesienia jakości 

kształcenia ogólnego, w szczególności:   

a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem;  

b. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społeczno-

emocjonalnych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową 

transformacją;  

c. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym 

wsparcie metodyczne) lub wychowawczych;  

d. realizacji zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego;  

e. przygotowanie do realizacji edukacji włączającej;  

f. tworzenie sieci współpracy, wzajemnego uczenia się lub programów mentoringu 

(np. model szkoły ćwiczeń).  



585 

 

3. Wsparcie dla szkół i placówek przyczyniające się do podniesienia efektywności i 

jakości kształcenia ogólnego, w szczególności:  

a. zewnętrzne wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;  

b. poprawę jakości warunków kształcenia;  

c. dostosowanie do wymogów zielonej lub cyfrowej transformacji, w tym 

wzmocnienie cyfryzacji;  

d. edukacji włączającej (np. asystent ucznia o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, w tym poprawę dostępności (np. model dostępnej szkoły);  

e. wdrażanie nowatorskich metod nauczania.  

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Wsparcie jest udzielane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkoły/placówki. Diagnoza musi być zatwierdzona przez 

dyrektora szkoły lub placówki (lub osobę go zastępującą), a wnioski z diagnozy 

stanowią element wniosku o dofinansowanie projektu. 

2. Preferencje we wsparciu na rzecz kształcenia ogólnego dotyczą szkół/placówek 

osiągających najniższe wyniki egzaminacyjne w skali regionu lub z obszarów 

zmarginalizowanych. 

3. Wsparcie szkół podstawowych z obszarów wiejskich uwzględnia podnoszenie 

kompetencji uczniów z języka angielskiego (chyba, że charakter wsparcia nie 

uzasadnia takich działań). 

4. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 
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5. Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

regionalnych programach na lata 2021–2027 w przedmiotowym zakresie. 

6. Wsparcie kadr szkół/placówek jest: 

a) obligatoryjne w projekcie (chyba, że charakter wsparcia nie uzasadnia takich 

działań); 

b) komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach FERS i KPO; 

c) zgodne z potrzebami szkoły/placówki. 

7. Wsparcie integracji uczniów (w tym ich umiejętności językowych i adaptacji 

kulturowej), których opiekunowie są migrantami lub powracają z zagranicy oraz 

przygotowanie kadr oświaty do pracy z ww. uczniami jest preferowane w 

projektach. 

8. Poprawa jakości warunków kształcenia szkół/placówek jest jedynie elementem 

kompleksowego projektu tzn. realizowany jest więcej niż jeden typ projektu.  

9. Wsparcie w projekcie jest uzupełnieniem przedsięwzięć szkół lub placówek oraz 

nie obejmuje działań w tym samym zakresie (co do uczestników i form wsparcia) 

realizowanych poza projektem i finansowanych z innych źródeł.  

10. Wykorzystanie rozwiązań i narzędzi wypracowanych w PO WER i FERS jest 

preferowane w projektach. 

11. Preferencje we wsparciu dotyczą projektów partnerskich, w tym z NGO. 

12. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów dotyczy realizacji działań z 

zakresu doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków 

kształcenia oraz uwzględnieniem aktualnych potrzeb rynku pracy. 

13. Doradztwo edukacyjno-zawodowe na każdym poziomie edukacyjnym będzie 

uwzględniać perspektywę płci i przeciwdziałanie dyskryminacji płci, w tym 

stereotypom (np. zawody utożsamiane z płcią) w wyborze ścieżki edukacyjno-
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zawodowej oraz będzie wspierać wybór kariery w obszarze STEM, w tym przez 

kobiety.  

14. Dostępność należy rozumieć jak w Wytycznych dotyczących realizacji zasad 

równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. 

15. Edukację włączająca należy rozumieć jak w „Raport merytoryczny. Edukacja 

włączająca w Polsce – bilans otwarcia 2020”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

Warszawa 2021. 

16. Funkcję wychowawcza lub wspierająca szkoły należy rozumieć zgodnie z art. 1 

pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe. 

17. Indywidualne potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, pomoc psychologiczno-

pedagogiczna należy rozumieć jak potrzeby i pomoc, o których mowa w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

18. Kompetencje czy kwalifikacje należy rozumieć jak w załączniku 2 do 

Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów na lata 2021-2027. 

19. Kompetencje kluczowe należy rozumieć jak w Zaleceniu Rady z dnia 22 maja 

2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 

20. Kompetencje podstawowe czy przekrojowe nalezy rozumieć jak w 

Zintegrowanej Strategii Umiejętności (część szczegółowa) 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-

2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow. 

21. Kompetencje społeczne czy społeczno-emocjonalne należy rozumieć jak w 

Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (część ogólna) 

https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/ 

22. Model dostępnej szkoły – https://model.dostepnaszkola.info/ 
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23. Model szkoły ćwiczeń – https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-

wer/szkola-cwiczen/ 

24. Obszar zmarginalizowany nalezy rozumieć zgodnie z listą stanowiącą załącznik 

do Polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego. 

25. Otoczenie społeczno-gospodarcze – pracodawcy, organizacje pracodawców, 

przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły 

wyższe, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, samorządy gospodarcze 

lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, inni 

interesariusze zidentyfikowani w przeprowadzonej przez wnioskodawcę diagnozie, 

a także inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 1a Prawa oświatowego. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

90 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ 

(podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 
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Dopuszczalny cross-financing (%) 

20 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

10% 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 

200 000,00 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Inne narzędzia terytorialne 

Typ beneficjenta – ogólny 

Partnerstwa, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki 

wyznaniowe, Rybacy, Rolnicy, Instytucje ochrony zdrowia, Służby publiczne, 

Instytucje wspierające biznes, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, 

Administracja publiczna, Osoby fizyczne, Przedsiębiorstwa 

Grupa docelowa 

inne podmioty funkcjonujące w systemie oświaty oraz ich uczestnicy lub 

przedstawiciele kadry, opiekunowie wychowanków, uczniów i słuchaczy, 

opiekunowie stażystów lub praktykantów lub instruktorzy praktycznej nauki 

zawodu u podmiotów przyjmujących na staż, przedstawiciele kadry szkół lub 

placówek kształcenia ogólnego, szkoły lub placówki kształcenia ogólnego (z 

wyłączeniem specjalnych), uczniowie lub wychowankowie szkół lub placówek 

kształcenia ogólnego, w szczególności w niekorzystnej sytuacji  
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Słowa kluczowe 

strategia_terytorialna, edukacja_włączająca, 

zintegrowana_strategia_umiejętności, szkoła_podstawowa, szkolenie_nauczycieli, 

liceum, kompetencje, edukacja, doradztwo_zawodowe, wyrownywanie_szans 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Nie dotyczy, Małe, Mikro, Duże, Średnie 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLFCO09 - Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych 

i edukacyjnych, którzy zostali objęci usługami asystenta 

WLWK-PLFCO08 - Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i 

edukacyjnych, objętych wsparciem 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-PLFCO10 - Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLFCO12 - Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 
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WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLFCO14 - Liczba przedstawicieli kadr szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem świadczonym przez szkoły ćwiczeń 

WLWK-PLFCO06 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie ogólne objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO13 - Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, 

którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu 

WLWK-PLFCR01 - Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 

 

Działanie FEKP.08.28 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE OPPT 
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Cel szczegółowy 

EFS+.CP4.F - 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 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

8 410 229,41 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

7 148 695,00 

Zakres interwencji 

149 - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem 

infrastruktury) 

Opis działania 

Typy projektów: 

1. wsparcie dla uczniów przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości 

kształcenia zawodowego, w szczególności:  

a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem lub 

zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy; 

b. zdobywanie doświadczenia zawodowego, w tym kształcenie praktyczne na 

rzeczywistych stanowiskach pracy; 

c. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społecznych, 

społeczno-emocjonalnych, podstawowych, przekrojowych lub związanych z 

zieloną lub cyfrową transformacją;  
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d. wsparcie w zakresie edukacji włączającej, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych lub udzielanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej (w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających 

umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć 

specjalistycznych, porad i konsultacji lub warsztatów); 

e. działania wynikające z wychowawczej lub wspierającej funkcji szkoły, w tym 

profilaktyka problemów (np. działania prozdrowotne lub proekologiczne);  

f. doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

 

2. wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do zwiększenia 

efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności: 

a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji związanych z zawodem; 

b. pogłębianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; 

c. podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społeczno-

emocjonalnych, przekrojowych lub związanych z zieloną lub cyfrową 

transformacją; 

d. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym 

wsparcie metodyczne) lub wychowawczych;  

e. wsparcie w realizacji zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

f. przygotowanie do realizacji edukacji włączającej; 

g. tworzenie sieci współpracy, wzajemnego uczenia się lub programów 

mentoringu. 

 

3. wsparcie dla szkół lub placówek przyczyniające się do zwiększenia efektywności 

i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności: 
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a. dostosowanie do wymogów zielonej lub cyfrowej transformacji, w tym 

wzmocnienie cyfryzacji;  

b. poprawa jakości warunków kształcenia, w tym tworzenie warunków 

odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy;  

c. zewnętrzne wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;  

d. realizacja edukacji włączającej (np. asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi), w tym poprawa dostępności;  

e. wdrażanie nowatorskich metod nauczania; 

f. promowanie kształcenia zawodowego jako wysokiej jakości i integracyjnej 

ścieżki kariery wymagającej wysokich kwalifikacji. 

 

4. wsparcie dla otoczenia społeczno-gospodarczego przyczyniające się do 

zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności: 

a. podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji pedagogicznych 

opiekunów stażystów lub praktykantów lub instruktorów praktycznej nauki 

zawodu;  

b. włączenie w system egzaminów zawodowych. 

 

Zasady realizacji wsparcia: 

1. Preferencje we wsparciu dotyczą zawodów, na które istnieje regionalne lub 

lokalne zapotrzebowanie. 

2. Wsparcie jest udzielane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkół lub placówek. Diagnoza musi być zatwierdzona przez 

dyrektora szkoły lub placówki (lub osobę go zastępującą), a wnioski z diagnozy 

stanowią element wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. Wsparcie przedstawicieli kadr szkół lub placówek jest (dot. typ 2): 
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a. obligatoryjne w projekcie (chyba, że charakter wsparcia nie uzasadnia takich 

działań);  

b. komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach FERS i KPO.  

c. zgodne z potrzebami szkoły lub placówki. 

4. Wykorzystanie rozwiązań i narzędzi wypracowanych w PO WER i FERS jest 

preferowane w projektach.  

5. Poprawa jakości warunków kształcenia szkół lub placówek jest elementem 

kompleksowego projektu. W projekcie kompleksowym realizowany jest więcej niż 

jeden typ projektu (dot. typ 3b).  

6. Wsparcie integracji uczniów (w tym ich umiejętności językowych i adaptacji 

kulturowej), których opiekunowie są migrantami lub powracają z zagranicy, oraz 

przygotowanie kadr oświaty do pracy z ww. uczniami jest preferowane w 

projektach (dot. typ 1d, 2f). 

7. Preferencje we wsparciu dotyczą projektów partnerskich, w tym z NGO. 

8. Wsparcie w projekcie jest uzupełnieniem przedsięwzięć szkół lub placówek oraz 

nie obejmuje działań w tym samym zakresie (co do grup docelowych i form 

wsparcia) realizowanych poza projektem i finansowanych z innych źródeł.  

9. Wsparcie musi być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z 

udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021–2027. 

10. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z właściwej strategii 

terytorialnej. 

11. Zakup wyposażenia dla danego zawodu jest konsultowany i opiniowany przez 

przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, z którymi współpracuje szkoła 

lub placówka prowadząca kształcenie zawodowe (dot. typ 3). 

12. Doradztwo edukacyjno-zawodowe na każdym poziomie edukacyjnym będzie 

uwzględniać perspektywę płci i przeciwdziałanie dyskryminacji płci, w tym 

stereotypom (np. zawody utożsamiane z płcią) w wyborze ścieżki edukacyjno-
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zawodowej oraz będzie wspierać wybór kariery w obszarze STEM, w tym przez 

kobiety (dot. 1f, 2e, 3c). 

13. Dostępność należy rozumieć jak w Wytycznych dotyczących realizacji zasad 

równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. 

14. Edukację włączającą należy rozumieć jak w „Raporcie merytorycznym. 

Edukacja włączająca w Polsce – bilans otwarcia 2020” (Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

Warszawa 2021). 

15. Egzamin zawodowy należy rozumieć jak w art. 3 pkt 21 Ustawy o systemie 

oświaty. 

16. Funkcję wychowawcza lub wspierającą szkoły należy rozumieć jak zgodnie z 

art. 1 pkt 3 Ustawy – Prawo oświatowe. 

17. Indywidualne potrzeby rozwojowe czy edukacyjne i pomoc psychologiczno-

pedagogiczną należy rozumieć jak potrzeby i pomoc, o których mowa w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

18. Kompetencje czy kwalifikacje należy rozumieć jak w załączniku 2 do 

Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów na lata 2021-2027. 

19. Kompetencje kluczowe należy rozumieć jak w Zaleceniu Rady z dnia 22 maja 

2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 

20. Kompetencje podstawowe należy rozumieć jak w Zaleceniu Rady z dnia 19 

grudnia 2016 r. w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla 

dorosłych. 

21. Kompetencje przekrojowe należy rozumieć jak w ZSU 2030 (część 

szczegółowa). 

22. Kompetencje społeczne czy społeczno-emocjonalne należy rozumieć jak w ZSU 

2030 (część ogólna). 
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23. Obszar zmarginalizowany to obszar z listy stanowiącej załącznik do Polityki 

terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego. 

24. Otoczenie społeczno-gospodarcze to podmioty wymienione w art. 3 ust. 1a 

Ustawy - Prawo oświatowe, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje 

pozarządowe, partnerzy społeczni, a także inni interesariusze zidentyfikowani w 

przeprowadzonej przez wnioskodawcę diagnozie. 

25. Staż uczniowski należy rozumieć jak w art. 121a Ustawy – Prawo oświatowe. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

90 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

stawka jednostkowa w oparciu o metodykę IZ [art. 53(3)(a) CPR], do 25% stawka 

ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu o metodykę IZ (podstawa wyliczenia: 

koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

20 
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Minimalny wkład własny beneficjenta 

10% 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 

200 000,00 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Inne narzędzia terytorialne 

Typ beneficjenta – ogólny 

Służby publiczne, Partnerzy społeczni, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje 

społeczne i związki wyznaniowe, Rybacy, Rolnicy, Partnerstwa, Instytucje 

wspierające biznes, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Administracja 

publiczna, Osoby fizyczne, Przedsiębiorstwa, Instytucje ochrony zdrowia 

Grupa docelowa 

inne podmioty funkcjonujące w systemie oświaty oraz ich uczestnicy lub 

przedstawiciele kadry, opiekunowie stażystów lub praktykantów lub instruktorzy 

praktycznej nauki zawodu u podmiotów przyjmujących na staż, przedstawiciele 

kadry szkół lub placówek kształcenia zawodowego, szkoły lub placówki kształcenia 

zawodowego (z wyłączeniem specjalnych), uczniowie lub słuchacze szkół lub 

placówek kształcenia zawodowego, otoczenie społeczno-gospodarcze 

współpracujące ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego, 

opiekunowie wychowanków, uczniów i słuchaczy 

Słowa kluczowe 
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wyrownywanie_szans, strategia_terytorialna, 

zintegrowana_strategia_umiejętności, szkoła_zawodowa, staże, 

kształcenie_zawodowe, kształcenie_praktyczne, edukacja_włączająca, 

doradztwo_zawodowe, szkolenie_nauczycieli 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Nie dotyczy, Mikro, Duże, Średnie, Małe 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLFCO09 - Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych 

i edukacyjnych, którzy zostali objęci usługami asystenta 

WLWK-PLFCO08 - Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i 

edukacyjnych, objętych wsparciem 

WLWK-PL0CO02 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

WLWK-PLFCO10 - Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami 

WLWK-EECO19 - Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

WLWK-EECO18 - Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej 

lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym 

WLWK-PLFCO12 - Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej 

WLWK-EECO15 - Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności 

marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie 
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WLWK-EECO14 - Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-EECO16 - Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO13 - Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie 

WLWK-EECO12 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

WLWK-PL0CO01 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WLWK-PLFCO06 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem 

WLWK-PLFCO04 - Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia 

zawodowego objętych wsparciem 

WLWK-PLEFCO05 - Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 

uczestniczących w stażach uczniowskich 

WLWK-PLFCO13 - Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, 

którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu 

WLWK-PLFCR01 - Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 

 

Priorytet FEKP.09 POMOC TECHNICZNA (EFRR) 
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Instytucja Zarządzająca 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Fundusz 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Cel Polityki 

PT - Pomoc Techniczna 

Miejsce realizacji 

KUJAWSKO-POMORSKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

62 266 879,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

52 926 847,00 

 

Działanie FEKP.09.01 WSPARCIE PROCESU ZARZĄDZANIA I 

WDRAŻANIA FEDKP 

 

Cel szczegółowy 

PT.1 - Pomoc Techniczna 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

58 670 278,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

49 869 736,00 
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Zakres interwencji 

182 - Wzmocnienie potencjału instytucji państwa członkowskiego, beneficjentów i 

odpowiednich partnerów, 181 - Ewaluacja i badania, gromadzenie danych, 180 - 

Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola 

Opis działania 

TYPY PROJEKTÓW: 

1. Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę 

FEdKP 2021-2027. 

2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez finansowanie 

różnorodnych form dokształcania m.in.: kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, 

studiów podyplomowych. 

3. Zapewnienie odpowiedniego standardu oraz środowiska pracy, umożliwiającego 

pracownikom prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań poprzez wsparcie 

działań mających na celu zabezpieczenie właściwego zaplecza technicznego i 

organizacyjnego, w tym odpowiedniej powierzchni biurowej, archiwizacyjnej i 

magazynowej (wynajem powierzchni, adaptacja, remont, modernizacja oraz 

koszty utrzymania powierzchni). 

4. Przygotowanie stanowisk i narzędzi pracy, tj. zakup nowoczesnego 

oprogramowania i licencji oraz sprzętu komputerowego. 

5. Zakup materiałów biurowych, papieru i wyposażenia biurowego. 

6. Opracowanie i wdrożenie strategii ZZL. 

7. Obsługa procesu naboru i wyboru projektów. 

8. Obsługa przejrzystych procesów zarządzania finansowego i kontroli realizacji 

budżetu FEdKP 2021-2027, obejmujące m.in. przygotowanie, programowanie, 

organizację naborów, ocenę i wybór projektów, weryfikację płatności, monitoring, 

ewaluację, księgowanie wydatków, audyt i kontrolę, rozpatrywanie skarg i 

odwołań. 
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9. Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych. 

10. Przeprowadzenie specjalistycznych analiz, studiów, ekspertyz, ocen i opinii 

prawnych. 

11. Organizacja i obsługa prac Komitetu Monitorującego, grup roboczych oraz 

innych ciał doradczych zaangażowanych we wdrażanie FEdKP 2021-2027, w tym 

wsparcie członków KM reprezentujących partnerów społeczno-gospodarczych 

oraz podmioty społeczeństwa obywatelskiego , o których mowa w art. 8 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 

czerwca 2021 r.  

12. Finasowanie funkcjonowania Rzecznika Funduszy Europejskich oraz 

Koordynatora ds. Równości i Niedyskryminacji.  

13. Utrzymanie systemów informatycznych z perspektywy 2014-2020  oraz dla 

perspektywy 2021-2027.  

14. Finansowanie narzędzi służących zwalczaniu nadużyć finansowych. 

15. Monitoring, ewaluacja, aktualizacja Regionalnej Strategii Inteligentnej 

Specjalizacji (RIS3) 2021+. 

16. Wsparcie beneficjentów w przygotowaniu dokumentacji projektowej na 

potrzeby realizacji projektów o charakterze strategicznym dla województwa. 

17. Finansowanie zadań związanych z zamknięciem RPO WK-P 2014-2020. 

18. Realizacja działań mających na celu przygotowanie kolejnej perspektywy 

finansowej po roku 2027. 

19. Realizacja działań związanych z budowaniem i zwiększaniem zdolności 

administracyjnych jst i organów wdrażających strategie rozwoju terytorialnego i 

lokalnego.  

20. Inne kategorie wydatków, uznane przez IZ za niezbędne do skutecznego 

przygotowania, wdrożenia i rozliczenia FEdKP 2021-2027. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 



604 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 
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Partnerzy społeczni, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Służby publiczne, 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Instytucje rynku pracy, Jednostki 

Samorządu Terytorialnego 

Grupa docelowa 

instytucje Programu Regionalnego realizowanego w latach 2021-2027 oraz inne 

podmioty zaangażowane w realizację Programu, beneficjenci projektów 

strategicznych, mieszkańcy regionu, potencjalni i faktyczni beneficjenci, partnerzy 

wymienieni w art. 8.1 CPR 

Słowa kluczowe 

wynagrodzenia, szkolenia, RIS, pomoc_techniczna, oprogramowanie, monitoring, 

kształcenie_kadr, komputer, wynajem, Zintegrowane_Inwestycje_Terytorialne 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO153 - Liczba posiedzeń komitetów, sieci grup oraz innych spotkań w 

celu wymiany doświadczeń z partnerami 

WLWK-PLRO157 - Liczba projektów objętych wsparciem 

WLWK-PLRO151 - Liczba przeprowadzonych ewaluacji 

WLWK-PLRO150 - Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 

WLWK-PLRO156 - Liczba udzielonych dotacji na realizację projektów 

wzmacniających potencjał beneficjentów 

WLWK-PLRO192 - Liczba zakupionych komputerów 
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WLWK-PLRO149 - Średnioroczna liczba etatów finansowanych z Pomocy 

Technicznej 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-ND001 - Nie dotyczy 

 

Działanie FEKP.09.02 SKUTECZNA INFORMACJA I KOMUNIKACJA  

FEDKP 

 

Cel szczegółowy 

PT.1 - Pomoc Techniczna 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

3 596 601,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

3 057 111,00 

Zakres interwencji 

182 - Wzmocnienie potencjału instytucji państwa członkowskiego, beneficjentów i 

odpowiednich partnerów, 179 - Informacja i komunikacja 

Opis działania 

TYPY PROJEKTÓW: 

1. Organizowanie szkoleń, w tym również szkoleń specjalistycznych 

odpowiadających potrzebom potencjalnych i faktycznych beneficjentów 

zidentyfikowanym na poziomie wdrażania poszczególnych projektów (np. w 

zakresie rozliczania projektów czy zarządzania projektami, realizacja zasad 

horyzontalnych podczas wdrażania projektu, w tym niedyskryminacji, szczególnie 
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dla kadry w instytucjach obszaru edukacji, zdrowia i pomocy społecznej w zakresie 

przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji osób i grup 

narażonych/dyskryminowanych, a także dot. Europejskiego Zielonego Ładu, w tym 

zasady DNSH), konferencji, seminariów, warsztatów, wyjazdów studyjnych. 

2. Organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleń, zapewnienie wsparcia 

eksperckiego i doradztwa dla budowania i zwiększenia zdolności 

administracyjnych jst i organów wdrażających strategie rozwoju terytorialnego i 

lokalnego oraz partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego.  

3. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, w tym organizowanie 

konferencji, spotkań, seminariów, przygotowaniu oraz dystrybucji materiałów 

informacyjnych i promocyjnych, współpracy z mediami, organizowaniu wydarzeń i 

akcji promocyjnych, kampanii społecznych oraz konkursów. 

4. Organizowanie działań informacyjnych i promocyjnych na temat zaangażowania 

środków oraz efektów wdrażania FEdKP 2021-2027 w regionie (w tym konkursy, 

kampanie o szerokim zasięgu, imprezy promocyjne itp.). 

5. Przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów / publikacji dotyczących FEdKP 

2021-2027 (w tym dokumentów związanych z FEdKP, wytycznych dla 

beneficjentów, itp.) 

6. Przygotowanie, prowadzenie i rozwój strony internetowej oraz działania w 

mediach społecznościowych. 

7. Finansowanie zadań związanych z zamknięciem RPO WK-P 2014-2020. 

8. Realizacja działań mających na celu przygotowanie kolejnej perspektywy 

finansowej po roku 2027. 

9. Inne kategorie wydatków, uznane za przez IZ za niezbędne do skutecznej 

realizacji działań promocyjno-informacyjnych FEdKP 2021-2027. 
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Powyższe działania będą służyć poprawie widoczności FE, tj. popularyzacji wiedzy 

na temat FE, programu, efektów jego wdrażania w regionie (w tym z poprzednich 

perspektyw), a także będą informować o planach po 2027 r.  

Zgodnie z zasadą zazieleniania działań komunikacyjnych podstawowym trybem 

informowania przez IZ/IP będzie wersja cyfrowa materiałów. Ekologiczne 

podejście do komunikacji oznacza ograniczenie zużycia surowców naturalnych, 

zastępowanie materiałów drukowanych wersjami cyfrowymi, wykorzystanie 

materiałów przyjaznych dla środowiska lub powstałych np. z recyklingu. Gadżety 

nie są narzędziem promocji Funduszy Europejskich. Ich wykorzystanie jest możliwe 

wyjątkowo i jedynie jako środek wspomagający, pod warunkiem wykazania ich 

ścisłego związku ze zwiększeniem wiedzy i świadomości o Funduszach 

Europejskich oraz UE, oraz przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju przy 

ich produkcji i zakupie.  

Spójność systemu informacji i komunikacji Programu, w tym wizualizacji marki FE, 

działań podejmowanych przez IZ/IP, narzędzi wykorzystywanych przez te 

instytucje określane będą w rocznych planach działań.  

Działania komunikacyjne będą prowadzone z uwzględnieniem zasad dostępności, 

równości szans i niedyskryminacji, równości kobiet i mężczyzn, postępującej 

cyfryzacji i zielonego ładu. Kampanie nt. projektów realizowanych w regionie z FE, 

wartościach UE i zasadach horyzontalnych będą uwzględniać zwalczanie 

szkodliwych stereotypów dotyczących grup narażonych na dyskryminację, w tym 

osób LGBT+. Szczegółowe informacje nt. celów, grup docelowych, kanałów 

komunikacji oraz działań przewidzianych do sfinansowania w ramach niniejszej 

grupy działań znajdują się w rozdziale KOMUNIKACJA I WIDOCZNOŚĆ.  

Działania komunikacyjne będą komplementarne z programem PTFE oraz zgodne z 

jednolitym systemem informowania o FE w perspektywie 2021-2027. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Partnerzy społeczni, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Służby publiczne, 

Administracja publiczna 
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Typ beneficjenta – szczegółowy 

Instytucje rynku pracy, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne (ZIT) 

Grupa docelowa 

instytucje Programu Regionalnego realizowanego w latach 2021-2027 oraz inne 

podmioty zaangażowane w realizację Programu, beneficjenci projektów 

strategicznych, mieszkańcy regionu, potencjalni i faktyczni beneficjenci, partnerzy 

wymienieni w art. 8.1 CPR 

Słowa kluczowe 

szkolenia, pomoc_techniczna, systemy_informatyczne, promocja, monitoring, 

kwalifikacje, internet, Zintegrowane_Inwestycje_Terytorialne 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO158 - Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu 

WLWK-PLRO153 - Liczba posiedzeń komitetów, sieci grup oraz innych spotkań w 

celu wymiany doświadczeń z partnerami 

WLWK-PLRO155 - Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-ND001 - Nie dotyczy 

 

Priorytet FEKP.10 POMOC TECHNICZNA (EFS+) 

 

Instytucja Zarządzająca 
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Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Fundusz 

Europejski Fundusz Społeczny + 

Cel Polityki 

PT - Pomoc Techniczna 

Miejsce realizacji 

KUJAWSKO-POMORSKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

24 296 623,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

20 652 129,00 

 

Działanie FEKP.10.01 WSPARCIE PROCESU ZARZĄDZANIA I 

WDRAŻANIA FEDKP 

 

Cel szczegółowy 

PT.1 - Pomoc Techniczna 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

22 893 224,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

19 459 240,00 

Zakres interwencji 
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182 - Wzmocnienie potencjału instytucji państwa członkowskiego, beneficjentów i 

odpowiednich partnerów, 181 - Ewaluacja i badania, gromadzenie danych, 180 - 

Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola 

Opis działania 

TYPY PROJEKTÓW: 

1. Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę 

FEdKP 2021-2027. 

2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez finansowanie 

różnorodnych form dokształcania m.in.: kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, 

studiów podyplomowych. 

3. Zapewnienie odpowiedniego standardu oraz środowiska pracy, umożliwiającego 

pracownikom prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań poprzez wsparcie 

działań mających na celu zabezpieczenie właściwego zaplecza technicznego i 

organizacyjnego, w tym odpowiedniej powierzchni biurowej, archiwizacyjnej i 

magazynowej (wynajem powierzchni, adaptacja, remont, modernizacja oraz 

koszty utrzymania powierzchni). 

4. Przygotowanie stanowisk i narzędzi pracy, tj. zakup nowoczesnego 

oprogramowania i licencji oraz sprzętu komputerowego. 

5. Zakup materiałów biurowych, papieru i wyposażenia biurowego. 

6. Opracowanie i wdrożenie strategii ZZL. 

7. Obsługa procesu naboru i wyboru projektów. 

8. Obsługa przejrzystych procesów zarządzania finansowego i kontroli realizacji 

budżetu FEdKP 2021-2027, obejmujące m.in. przygotowanie, programowanie, 

organizację naborów, ocenę i wybór projektów, weryfikację płatności, monitoring, 

ewaluację, księgowanie wydatków, audyt i kontrolę, rozpatrywanie skarg i 

odwołań. 

9. Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych. 
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10. Przeprowadzenie specjalistycznych analiz, studiów, ekspertyz, ocen i opinii 

prawnych. 

11. Organizacja i obsługa prac Komitetu Monitorującego, grup roboczych oraz 

innych ciał doradczych zaangażowanych we wdrażanie FEdKP 2021-2027, w tym 

wsparcie członków KM reprezentujących partnerów społeczno-gospodarczych 

oraz podmioty społeczeństwa obywatelskiego, o których mowa w art. 8 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 

czerwca 2021 r.  

12. Finasowanie funkcjonowania Rzecznika Funduszy Europejskich oraz 

Koordynatora ds. Równości i Niedyskryminacji.  

13. Utrzymanie systemów informatycznych z perspektywy 2014-2020  oraz dla 

perspektywy 2021-2027.  

14. Finansowanie narzędzi służących zwalczaniu nadużyć finansowych. 

15. Monitoring, ewaluacja, aktualizacja Regionalnej Strategii Inteligentnej 

Specjalizacji (RIS3) 2021+. 

16. Wsparcie beneficjentów w przygotowaniu dokumentacji projektowej na 

potrzeby realizacji projektów o charakterze strategicznym dla województwa. 

17. Finansowanie zadań związanych z zamknięciem RPO WK-P 2014-2020. 

18. Realizacja działań mających na celu przygotowanie kolejnej perspektywy 

finansowej po roku 2027. 

19. Realizacja działań związanych z budowaniem i zwiększaniem zdolności 

administracyjnych jst i organów wdrażających strategie rozwoju terytorialnego i 

lokalnego.  

20. Inne kategorie wydatków, uznane przez IZ za niezbędne do skutecznego 

przygotowania, wdrożenia i rozliczenia FEdKP 2021-2027. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Partnerzy społeczni, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Służby publiczne, 

Administracja publiczna 
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Typ beneficjenta – szczegółowy 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Instytucje rynku pracy, Jednostki 

Samorządu Terytorialnego 

Grupa docelowa 

instytucje Programu Regionalnego realizowanego w latach 2021-2027 oraz inne 

podmioty zaangażowane w realizację Programu, beneficjenci projektów 

strategicznych, mieszkańcy regionu, potencjalni i faktyczni beneficjenci, partnerzy 

wymienieni w art. 8.1 CPR 

Słowa kluczowe 

wynagrodzenia, szkolenia, RIS, pomoc_techniczna, oprogramowanie, monitoring, 

kształcenie_kadr, komputer, wynajem, Zintegrowane_Inwestycje_Terytorialne 

Kryteria wyboru projektów 

https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-projektow/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO153 - Liczba posiedzeń komitetów, sieci grup oraz innych spotkań w 

celu wymiany doświadczeń z partnerami 

WLWK-PLRO157 - Liczba projektów objętych wsparciem 

WLWK-PLRO151 - Liczba przeprowadzonych ewaluacji 

WLWK-PLRO150 - Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 

WLWK-PLRO156 - Liczba udzielonych dotacji na realizację projektów 

wzmacniających potencjał beneficjentów 

WLWK-PLRO192 - Liczba zakupionych komputerów 

WLWK-PLRO149 - Średnioroczna liczba etatów finansowanych z Pomocy 

Technicznej 

Wskaźniki rezultatu 
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WLWK-ND001 - Nie dotyczy 

 

Działanie FEKP.10.02 SKUTECZNA INFORMACJA I KOMUNIKACJA  

FEDKP 

 

Cel szczegółowy 

PT.1 - Pomoc Techniczna 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

1 403 399,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

1 192 889,00 

Zakres interwencji 

182 - Wzmocnienie potencjału instytucji państwa członkowskiego, beneficjentów i 

odpowiednich partnerów, 179 - Informacja i komunikacja 

Opis działania 

TYPY PROJEKTÓW: 

1. Organizowanie szkoleń, w tym również szkoleń specjalistycznych 

odpowiadających potrzebom potencjalnych i faktycznych beneficjentów 

zidentyfikowanym na poziomie wdrażania poszczególnych projektów (np. w 

zakresie rozliczania projektów czy zarządzania projektami, realizacja zasad 

horyzontalnych podczas wdrażania projektu, w tym niedyskryminacji, szczególnie 

dla kadry w instytucjach obszaru edukacji, zdrowia i pomocy społecznej w zakresie 

przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji osób i grup 

narażonych/dyskryminowanych, a także dot. Europejskiego Zielonego Ładu, w tym 

zasady DNSH), konferencji, seminariów, warsztatów, wyjazdów studyjnych. 
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2. Organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleń, zapewnienie wsparcia 

eksperckiego i doradztwa dla budowania i zwiększenia zdolności 

administracyjnych jst i organów wdrażających strategie rozwoju terytorialnego i 

lokalnego oraz partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego.  

3. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, w tym organizowanie 

konferencji, spotkań, seminariów, przygotowaniu oraz dystrybucji materiałów 

informacyjnych i promocyjnych, współpracy z mediami, organizowaniu wydarzeń i 

akcji promocyjnych, kampanii społecznych oraz konkursów. 

4. Organizowanie działań informacyjnych i promocyjnych na temat zaangażowania 

środków oraz efektów wdrażania FEdKP 2021-2027 w regionie (w tym konkursy, 

kampanie o szerokim zasięgu, imprezy promocyjne itp.). 

5. Przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów / publikacji dotyczących FEdKP 

2021-2027 (w tym dokumentów związanych z FEdKP, wytycznych dla 

beneficjentów, itp.) 

6. Przygotowanie, prowadzenie i rozwój strony internetowej oraz działania w 

mediach społecznościowych. 

7. Finansowanie zadań związanych z zamknięciem RPO WK-P 2014-2020. 

8. Realizacja działań mających na celu przygotowanie kolejnej perspektywy 

finansowej po roku 2027. 

9. Inne kategorie wydatków, uznane za przez IZ za niezbędne do skutecznej 

realizacji działań promocyjno-informacyjnych FEdKP 2021-2027. 

Powyższe działania będą służyć poprawie widoczności FE, tj. popularyzacji wiedzy 

na temat FE, programu, efektów jego wdrażania w regionie (w tym z poprzednich 

perspektyw), a także będą informować o planach po 2027r.  

Zgodnie z zasadą zazieleniania działań komunikacyjnych podstawowym trybem 

informowania przez IZ/IP będzie wersja cyfrowa materiałów. Ekologiczne 

podejście do komunikacji oznacza ograniczenie zużycia surowców naturalnych, 
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zastępowanie materiałów drukowanych wersjami cyfrowymi, wykorzystanie 

materiałów przyjaznych dla środowiska lub powstałych np. z recyklingu. Gadżety 

nie są narzędziem promocji Funduszy Europejskich. Ich wykorzystanie jest możliwe 

wyjątkowo i jedynie jako środek wspomagający, pod warunkiem wykazania ich 

ścisłego związku ze zwiększeniem wiedzy i świadomości o Funduszach 

Europejskich oraz UE, oraz przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju przy 

ich produkcji i zakupie.  

Spójność systemu informacji i komunikacji Programu, w tym wizualizacji marki FE, 

działań podejmowanych przez IZ/IP, narzędzi wykorzystywanych przez te 

instytucje określane będą w rocznych planach działań.  

Działania komunikacyjne będą prowadzone z uwzględnieniem zasad dostępności, 

równości szans i niedyskryminacji, równości kobiet i mężczyzn, postępującej 

cyfryzacji i zielonego ładu. Kampanie nt. projektów realizowanych w regionie z FE, 

wartościach UE i zasadach horyzontalnych będą uwzględniać zwalczanie 

szkodliwych stereotypów dotyczących grup narażonych na dyskryminację, w tym 

osób LGBT+. Szczegółowe informacje nt. celów, grup docelowych, kanałów 

komunikacji oraz działań przewidzianych do sfinansowania w ramach niniejszej 

grupy działań znajdują się w rozdziale KOMUNIKACJA I WIDOCZNOŚĆ.  

Działania komunikacyjne będą komplementarne z programem PTFE oraz zgodne z 

jednolitym systemem informowania o FE w perspektywie 2021-2027. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 



619 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15% 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Partnerzy społeczni, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Służby publiczne, 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Instytucje rynku pracy, Jednostki 

Samorządu Terytorialnego 

Grupa docelowa 

instytucje Programu Regionalnego realizowanego w latach 2021-2027 oraz inne 

podmioty zaangażowane w realizację Programu, beneficjenci projektów 
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strategicznych, mieszkańcy regionu, potencjalni i faktyczni beneficjenci, partnerzy 

wymienieni w art. 8.1 CPR 

Słowa kluczowe 

szkolenia, pomoc_techniczna, systemy_informatyczne, promocja, monitoring, 

kwalifikacje, internet, Zintegrowane_Inwestycje_Terytorialne 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO158 - Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu 

WLWK-PLRO153 - Liczba posiedzeń komitetów, sieci grup oraz innych spotkań w 

celu wymiany doświadczeń z partnerami 

WLWK-PLRO155 - Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-ND001 - Nie dotyczy 

 

 


