
Kampania jest współfinansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

9,5 mld złotych to kwota, którą nasze województwo 

będzie mogło przeznaczyć na swój rozwój w la-

tach 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego. Większość tych środków pochodzi 

z Unii Europejskiej. Ten ogromny budżet ma za 

zadanie wesprzeć nasz region - poprawić jakość 

życia jego mieszkańców i sprawić, aby był bardziej 

konkurencyjny gospodarczo.

Pieniądze z RPO trafiają do trzech głównych grup: firm, 

samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. 

Można je uzyskać w formie dotacji, pożyczek oraz 

poręczeń. O tym, kto dostanie pieniądze decydują 

konkursy prowadzone przez Urząd Marszałkowski. 

Chociaż unijne dofinansowanie obejmuje wszystkie 

najważniejsze dziedziny życia w naszym regionie, usta-

lając wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne 

obszary wsparcia kierowano się ich potencjałem roz-

wojowym. Najwięcej środków, województwo prze-

znaczy na rozwój innowacyjności i konkurencyjności 

regionu. Oznacza to m.in. lepsze wyposażenie uczelni, 

promowanie nowoczesnych inwestycji w biznesie, 

wspieranie nowych produktów i usług oraz ułatwianie 

przedsiębiorcom startu za granicą. Kolejnymi priory-

tetami są energooszczędne rozwiązania oraz ochrona 

środowiska. Szczególny nacisk został położony również 

na projekty społeczne i szkolenia dla pracowników 

zatrudnianych w naszym regionie.

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat 

możliwości wsparcia w pierwszej kolejności skieruj 

swoje kroki do jednego z Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich znajdujących się w Toruniu, 

Bydgoszczy, Grudziądzu, Włocławku lub Inowrocławiu. 

Pracownicy punktów udzielą informacji o obecnie 

prowadzonych naborach oraz możliwościach uzyskania 

wsparcia z odpowiedniego projektu. Do punktu można 

przyjść osobiście lub uzyskać odpowiedź przez telefon 

lub mail. Niepełnosprawni mają możliwość umówienia 

się w dogodnym dla nich miejscu. 

WYGRAJ VOUCHER!
Weź udział w konkursie. Możesz wygrać  

1 z 3 voucherów turystycznych, każdy 

o wartości 3 000 zł. Wystarczy wybrać je-

den z obszarów wsparcia RPO i napisać na 

co przeznaczyłbyś/przeznaczyłabyś te 

środki (max. 500 znaków ze spacjami). 

 

Regulamin konkursu oraz formularz do prze-

syłania odpowiedzi znajdują się na stronie:  

rpo.kujawsko-pomorskie.pl.

Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego!


