
Template for the summary of the OP 

Programme description Main objectives  

Głównym celem Programu jest uczynienie województwa 
kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym 
regionem Europy oraz poprawa jakości życia jego 
mieszkańców. 

Funding priorities 

The Programme will focus on 5 main priorities: 

• Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa 
przedsiębiorstw 

• zwiększone zastosowanie innowacji w 
przedsiębiorstwach sektora MŚP  

• Zwiększone wykorzystanie transportu publicznego 
w miastach i ich obszarach funkcjonalnych  

• Zwiększona dostępność transportowa 
województwa  

• Zwiększony dostęp do usług zdrowotnych  

Expected impacts (examples of most important 

result/output indicators) 

• Nakłady na działalność B+R sektora 
przedsiębiorstw w relacji do PKB (wartość 
docelowa 0,41%) 

• Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które 
współpracowały w zakresie działalności 
innowacyjnej (wartość docelowa 7,3%) 

• Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w 
ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych  
i z sektora usług (wartość docelowa 12,87%) 

• Liczba przewozów pasażerów komunikacją 
miejską na 1 mieszkańca obszarów miejskich  
(wartość docelowa 148,02) 

• Liczba wypadków drogowych na 100 tys. ludności 
(wartość docelowa 51,21) 

• WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności 
transportowej – liczony na bazie WMDT (wartość 
docelowa 32,46) 

• Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece 



zdrowotnej na 1 mieszkańca (wartość docelowa 8) 

Managing Authority contact 

details 

Barbara Jesionowska- Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju 

Regionalnego 

b.jesionowska@kujawsko-pomorskie.pl 

 

1. General economic data on the region / country (in national OPs) 

 

General economic data 

Indicator Year Value 

Region capital  Toruń, Bydgoszcz  

Total area (km2) 2013 17972 

Population (thousands) 2013 2092,6 

Population density 2013 116 

GDP per capita (current prices) 

Poland=100 

(EU27=100) 

2011 

 

82,2 

 

53 

Unemployment rate 2013  12,4 

 

2.  (Regional) Operational Programme for Kujawsko-Pomorskie Voivodeship 2014-2020 

 

W 2015 roku Komisja Europejska zatwierdziła program operacyjny dla regionu kujawsko-

pomorskiego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020”. Całkowity budżet Programu wynosi około 1,9 mld euro z czego wsparcie w ramach EFRR 

wynosi 1368 mln i 535 mln w ramach EFS (około 2,3 % całkowitych środków UE przeznaczonych na 

finansowanie Polityki Spójności w Polsce w okresie 2014-2020).  

2.1. The main specific objectives (the changes sought) of the OP. 

 

Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 

 

Cel tematyczny 1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji  

PI  1a Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia 

doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności 

tych, które leżą w interesie Europy 



Cel szczegółowy: zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej 

 

PI 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii 

między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, 

w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, 

innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, 

pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz 

wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej 

walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w dziedzinie 

kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym 

przeznaczeniu 

Cel szczegółowy: zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. 

 

Cel tematyczny 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) 

oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) 

PI 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego 

wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez 

inkubatory przedsiębiorczości 

Cel szczegółowy: lepsze warunki do rozwoju MŚP 

PI 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu 

umiędzynarodowienia 

Cel szczegółowy: zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP 

PI 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów 

i usług 

Cel szczegółowy: zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. 

 

Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region 

 

Cel tematyczny 2  Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystywania i jakości TIK 

PI  2c  Wzmocnienie  zastosowań  TIK  dla  e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-

kultury i e-zdrowia 

Cel szczegółowy: większy zakres stosowania TIK w sferze usług publicznych. 

 

Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 

 

Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach   

PI 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Cel szczegółowy: zwiększony udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w 

województwie. 

PI 4b Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii 

w przedsiębiorstwach 

Cel szczegółowy: zwiększona efektywność energetyczna przedsiębiorstw.   



PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania 

odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w  budynkach publicznych, 

i w sektorze mieszkaniowym 

Cel szczegółowy: zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej  

i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. 

PI 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla 

obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań 

adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

Cel szczegółowy: zwiększone wykorzystanie  transportu publicznego  w miastach i ich obszarach 

funkcjonalnych. 

 

Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku 

 

Cel tematyczny 5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 

ryzykiem 

PI 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym 

zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami 

i katastrofami 

Cel szczegółowy: zwiększone bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. 

 

Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami  

PI 6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych 

w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te 

zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie 

Cel szczegółowy: zwiększony  udział odpadów zebranych selektywnie. 

PI 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych 

w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te 

zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie 

Cel szczegółowy: zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków 

zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. 

PI 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Cel szczegółowy: zwiększona atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego.   

PI 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz 

wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę  

Cel szczegółowy: wzmocniony mechanizm ochrony różnorodności biologicznej w regionie.   
 

Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu 

  

Cel tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości 

w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej  

PI 7b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych 

z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi 

Cel szczegółowy: zwiększona dostępność transportowa drogowa województwa. 



PI 7c  Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) 

i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym  śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, 

portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania 

zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej 

Cel szczegółowy: spowolnienie spadku korzystania z komunikacji publicznej przez mieszkańców 

obszarów pozamiejskich. 

PI 7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów 

transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu. 

Cel szczegółowy: zwiększona dostępność kolejowa region. 

 

Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 

 

Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego,  walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją  

PI 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju 

krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, 

promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych 

i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych 

Cel szczegółowy 1: zwiększony dostęp do usług zdrowotnych. 

Cel szczegółowy 2: zwiększony dostęp do usług społecznych. 

PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów 

miejskich i wiejskich 

Cel szczegółowy: wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach 

powiązanych z nimi funkcjonalnie. 

 

Cel tematyczny 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 

nabywania umiejętności i uczenie się przez całe życie 

PI 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Cel szczegółowy 1: lepsza  jakość usług  edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego. 

Cel szczegółowy 2: lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego. 

 

Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

 

Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją 

PI 9d Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez   

społeczność 

Cel szczegółowy: ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami 

Rozwoju. 

 

Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy 

 

Cel tematyczny 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 

pracowników  



PI 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym 

długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników  

Cel szczegółowy 1:  zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r. ż. znajdujących się w trudnej 

sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 r.ż., osób z niepełnosprawnościami, długotrwale 

bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach.   

Cel szczegółowy 2:  zwiększenie zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa. 

PI 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym 

innowacyjnych, mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

Cel szczegółowy: wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania.  

PI 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój 

kariery,  godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką 

samą pracę   

Cel szczegółowy 1: zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 

3. 

Cel szczegółowy 2: zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3. 

PI 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian   

Cel szczegółowy 1: zapewnienie dostępu do usług rozwojowych dla MŚP i ich pracowników. 

Cel szczegółowy 2: poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 

6 m-cy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu 

pracy poprzez udział we wsparciu outplacementowym. 

PI 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 

Cel szczegółowy 1: wydłużenie aktywności zawodowej osób, w szczególności powyżej 50 roku życia.  

Cel szczegółowy 2: zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach 

profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia 

 

Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo 

 

Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją  

PI 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa 

i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

Cel szczegółowy: aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. 

PI 9iv  Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym 

opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 

Cel szczegółowy 1: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. 

Cel szczegółowy 2: zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług 

środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

PI 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach 

społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia 

Cel szczegółowy 1: tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej. 

Cel szczegółowy 2:  rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących 

podmiotach ekonomii społecznej. 



 

Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja 

 

Cel tematyczny 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 

nabywania umiejętności i uczenie się przez całe  

PI 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie 

równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych 

ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia  

Cel szczegółowy 1: zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych. 

Cel szczegółowy 2: rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, 

języki obce, kreatywności, innowacyjność, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, 

rozwijanie  zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie  ze  specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy poprzez staże 

zawodowe. 

PI 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, 

nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie 

umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym 

poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji  

Cel szczegółowy: zwiększenie kompetencji osób dorosłych należących do grup defaworyzowanych na 

rynku pracy z zakresu ICT i języków obcych. 

PI 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie 

przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia 

i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, 

dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 

praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami  

Cel szczegółowy 1: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności 

poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. 

Cel szczegółowy 2: uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez 

osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez udział w kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych formach pozaszkolnych. 

 

Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

 

Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją  

PI 9vi Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność 

Cel szczegółowy: wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi 

Strategiami Rozwoju. 

 

Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna 

 

Cel szczegółowy 1: utrzymanie niezbędnych warunków pracy oraz poziomu zatrudnienia 

wykwalifikowanych pracowników, gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych 

z realizacją Programu. 

Cel szczegółowy 2: wsparcie obsługi kluczowych procesów systemu wdrażania Programu. 



Cel szczegółowy 3: wzmocnienie kompetencji potencjalnych beneficjentów i beneficjentów 

Programu. 

Cel szczegółowy 4: zapewnienie dopasowanego do potrzeb odbiorców przekazu w zakresie celów 

i korzyści wynikających z wdrażania Programu. 

 

2.2 Priority axes of the OP 

Breakdown of ESI Funds allocation by priority area (in EUR)  

No. Priority Axes TO/IPs 

European 

Union 

funding 

National 

counterpart 

(public) 

Total 

funding 

% of total 

allocation 

1. 

Wzmocnienie 

innowacyjności i 

konkurencyjności 

gospodarki 

regionu 

1. Wzmacnianie 
badań 
naukowych, 
rozwoju 
technologicznego 
i innowacji 

3. Wzmacnianie 
konkurencyjności 
MŚP, sektora 
rolnego (w 
odniesieniu do 
EFRROW) oraz 
sektora 
rybołówstwa i 
akwakultury (w 
odniesieniu do 
EFMR) 

429 623 387 24 430 769 505 439 279 22,7 

2. Cyfrowy region 

2  Zwiększenie 
dostępności, 

stopnia 
wykorzystywania 

i jakości TIK 

50 169 580 8 676 387 59 023 036 2,6 

3. 

Efektywność 

energetyczna i 

gospodarka 

niskoemisyjna w 

regionie 

4 Wspieranie 
przejścia na 
gospodarkę 

niskoemisyjną 
we wszystkich 

sektorach 

282 225 573 30 899 243 332 030 086 14,7 

4. 
Region przyjazny 

środowisku 

5 Promowanie 
dostosowania do 
zmiany klimatu, 

zapobiegania 
ryzyku i 

zarządzania 
ryzykiem 

6 Zachowanie i 
ochrona 

środowiska 
naturalnego oraz 

118 698 279 18 518 273 139 645 035 6,2 



wspieranie 
efektywnego 

gospodarowania 
zasobami 

5. 

Spójność 

wewnętrzna i 

dostępność 

zewnętrzna 

regionu 

7 Promowanie 
zrównoważonego 

transportu i 
usuwanie 

niedoborów 
przepustowości 

w działaniu 
najważniejszej 
infrastruktury 

sieciowej 

205 973 078 35 951 132 242 321 269 10,9 

6. 

Solidarne 

społeczeństwo i 

konkurencyjne 

kadry 

9 Promowanie 
włączenia 

społecznego i 
walka z 

ubóstwem i 
wszelką 

dyskryminacją 

10. 
Inwestowanie w 

kształcenie, 
szkolenie oraz 

szkolenie 
zawodowe na 

rzecz nabywania 
umiejętności i 

uczenie się przez 
całe życie 

241 624 704 41 685 995 284 264 358 12,6 

7. 

Rozwój lokalny 

kierowany przez 

społeczność 

 

9 Promowanie 
włączenia 

społecznego i 
walka z 

ubóstwem i 
wszelką 

dyskryminacją 

39 768 991 5 965 349 46 787 049 2,1 

8. 
Aktywni na 

rynku pracy 

8 Promowanie 
trwałego i 

wysokiej jakości 
zatrudnienia oraz 

wsparcie 
mobilności 

pracowników 

183 554 649 27 533 197 215 946 646 9,6 

9. 
Solidarne 

społeczeństwo 

9 Promowanie 
włączenia 

społecznego i 
walka z 

ubóstwem i 
wszelką 

dyskryminacją 

124 636 401 18 695 460 146 631 060 6,6 



10. 
Innowacyjna 

edukacja 

10 Inwestowanie 
w kształcenie, 
szkolenie oraz 

szkolenie 
zawodowe na 

rzecz nabywania 
umiejętności i 

uczenie się przez 
całe życie 

131 079 539 19 661 931 154 211 223 6,9 

11. 

Rozwój lokalny 

kierowany przez 

społeczność 

9 Promowanie 
włączenia 

społecznego i 
walka z 

ubóstwem i 
wszelką 

dyskryminacją 

36 254 560 5 438 184 42 652 424 1,9 

12. 
Technical 

assistance 
 

59 931 546 10 576 156 70 507 702 3,2 

 
Total value of 

Programme 
 

1 903 540 

287 
248 032 076 

2 239 459 

167 
 

 

 

 

Allocation per TOs 

TO 
 ERDF 

% of total 

allocation 
ESF 

% of total 

allocation Total 

1 154 214 147 8,1   154 214 147 

2 50 169 580 2,6   50 169 580 

3 275 409 240 14,5   275 409 240 

4 282 225 573 14,7   282 225 573 

5 12 470 212 0,7   12 470 212 

6 106 228 067 5,6   106 228 067 

7 205 973 078 10,9   205 973 078 

8   183 554 649 9,6 183 554 649 

9 233 914 880 12,2 160 890 961 8,5 394 405 841 

10 47 478 815 2,5 131 079 539 6,9 178 558 354 

Total 
1 368 083 

592 

71,8 475 525 149* 25 
1 843 608 741 

*nie uwzględnia Pomocy technicznej 59 931 546,00 euro 

 

2.2 Thematic concentration requirements: 

Zgodnie z art. 18 Rozporządzenia 1303/2013 Państwa Członkowskie są obowiązane do koncentracji 
wsparcia na interwencjach przynoszących największą wartość dodaną w odniesieniu do realizacji 



unijnej strategii na rzecz inteligentnego zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu.  W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 (załącznik do uchwały nr 47/1584/2014 Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 listopada 2014 r.) koncentracja tematyczna oznacza, że  wsparcie  
w ramach celów tematycznych 1-4 wyniesie 55,7 % alokacji przewidzianej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego dla programu. Innymi słowy wsparcie w ww. osiach wyniesie 762 018 540 €. 
Natomiast w ramach finansowania pochodzącego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
koncentracja oznacza, że w ramach Celu Tematycznego 9 wydatkowane zostanie 160 890 961 €, co 
stanowi 30 % całej alokacji przewidzianej w programie z EFS.   

2.3 Planned use of financial instruments: 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 przewidziano możliwość zastosowania instrumentów finansowych. Pod tym pojęciem 

należy rozumieć unijne środki wsparcia finansowego przekazywane z budżetu Unii Europejskiej na 

zasadzie komplementarności w celu osiągnięcia określonego celu lub określonych celów polityki Unii. 

Instrumenty takie mogą przybierać formę inwestycji kapitałowych lub quasi kapitałowych, pożyczek 

lub gwarancji lub innych instrumentów opartych na podziale ryzyka, a w stosownych przypadkach 

mogą być łączone z dotacjami. Zwiększająca się rola instrumentów finansowych wynika z ich 

charakterystyki – wywołany przez nie efekt dźwigni, zdolność łączenia różnych form środków 

publicznych i prywatnych w celu wspierania celów polityki publicznej oraz rewolwingowe formy 

finansowania sprawiają, że wsparcie w formie instrumentów finansowych ma charakter 

zrównoważony i długotrwały. Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (załącznik do uchwały nr 47/1584/2014 Zarządu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 listopada 2014 r.) instrumenty finansowe mogą 

znaleźć zastosowanie w następujących osiach priorytetowych: 

 

• Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu – 
priorytety inwestycyjne 1b, 3a, 3b i 3c; 

• Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie – 
priorytety inwestycyjne 4a, 4b, 4c, 4e; 

• Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy – priorytet inwestycyjny 8iii; 

 

Ostateczna decyzja o zastosowaniu instrumentów finansowych, ich zakresie i formie zostanie podjęta 

przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie badania analitycznego (analizy ex-ante), którego wyniki 

zgodnie z art. 37 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. stanowią oparcie dla możliwości stosowania instrumentów finansowych  

w perspektywie 2014-2020.  

 

2.4 Integrated Territorial Investments/CLLD: 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 przewiduje się realizację instrumentu ZIT na poziomie wojewódzkim (aglomeracja 

Bydgoszczy i Torunia). 

Instrument ZIT będzie realizowany w ramach poszczególnych osi priorytetowych i obejmował 

następujące priorytety inwestycyjne:  



• Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie – 

priorytety inwestycyjne 4c i 4e; 

• Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku – priorytety inwestycyjne 6b, 6c i 6d; 

• Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry – priorytety inwestycyjne 
9b i 10a; 

• Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy – priorytet inwestycyjny 8iv; 

• Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo – priorytety inwestycyjne 9i i 9iv; 

• Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja – priorytety inwestycyjne 10i i 10iv. 

 

W ramach Programu przewidziano również realizację instrumentu RLKS. Instrument ten realizowany 

będzie w formule bezpośredniej w ramach dwóch osi priorytetowych finansowanych przez Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny: 

• Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność – priorytet inwestycyjny 9d 
(EFRR); 

• Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność – priorytet inwestycyjny 9vi 
(EFS). 

 

2.5 Indicative amount of support to be used for climate change objectives: 

265 239 389 EUR 

 

2.6 Major projects:  

Indicative list of major projects 

 

Project name 

Body responsible 

for 

implementation 

Decision amount 

(mln EUR) 

EU co-financing 

(mln EUR) 

Przebudowa i rozbudowa 

Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego im. L. Rydygiera w 

Toruniu 

Kujawsko-Pomorskie 

Inwestycje Medyczne 

Sp. z o.o. 
200 50 

 


