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Umowa Partnerstwa

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

o Przyjęty decyzją Komisji Europejskiej z 16 grudnia 2014 r.

o Będzie finansowany z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – ponad 1 368 mln euro 

- Europejskiego Funduszu Społecznego – ponad 535 mln euro 

- Publicznych środków krajowych

- Środków prywatnych 

o Celem programu jest uczynienie województwa kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym
i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców





Z jakimi dokumentami warto się zapoznać?

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 
(Uszczegółowienie) – aktualna wersja

- Podstawowe informacje o warunkach wsparcia przed ogłoszeniem konkursu.

Harmonogram naborów wniosków 
- Publikowany do 30 listopada bieżącego roku dla roku kolejnego.

Dokumentacja konkursowa
- Ogłoszenie o konkursie
- Regulamin konkursu
- Kryteria wyboru projektów 
- Program do wypełniania wniosków 
- Załączniki 
- Instrukcja wypełniania wniosku i załączników 



Osie priorytetowe EFRR w euro EFS  w  euro
% 

alokacji

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i 

konkurencyjności gospodarki regionu 
429 623 387,00 22,7%

Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region 50 169 580,00 2,6%

Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka 

niskoemisyjna w regionie
282 225 573,00 14,7%

Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku 118 698 279,00 6,2%

Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność 

zewnętrzna regionu
205 973 078,00 10,9%

Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne 

kadry
241 624 704,00 12,6%

Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 39 768 991,00 2,1%

Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy 183 554 649,00 9,6%

Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo 124 636 401,00 6,6%

Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja 131 079 539,00 6,9%

Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 36 254 560,00 1,9%

Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna 59 931 546,00 3,2%

1 368 083 592,00 535 456 695,00 100%

RAZEM 1 903 540 287,00



1. Identyfikacja potrzeb 
spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych

2. Sprawdzenie możliwości 
dofinansowania

Wsparcie może pochodzić m.in. z:

- Regionalnych Programów 

Operacyjnych

- Krajowych Programów 

Operacyjnych

- Programów realizowanych

z budżetu państwa

(np. programy NFOŚiGW)



Zasady przygotowania dokumentów 

objaśnia regulamin konkursu oraz 

instrukcje wypełniania wniosku

i załączników w dokumentacji 

konkursowej



6. Podpisanie umowy

o dofinansowanie projektu

Ocena projektu składa się z:
- Oceny formalnej 

- Oceny merytorycznej



Jak uzyskać dofinansowanie?

7. Realizacja projektu

8. Zachowanie trwałości 

projektu

Okres realizacji projektu w RPO WK-P 
finansowanego 

z EFRR nie może przekroczyć 36 
miesięcy

(w uzasadnionych przypadkach 
Instytucja Zarządzająca RPO może 
wyrazić zgodę na dłuższy okres).

Okres trwałości wynosi 5 lat (w 
przypadku przedsiębiorstw z sektora 

MŚP – 3 lata). 
Jest liczony od dnia płatności 

końcowej na rzecz Beneficjenta



Wdrażanie instrumentów finansowych



FUNDUSZ FUNDUSZY
w obszarze modernizacji energetycznej dla sektora mieszkaniowego

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY 



Obszar wsparcia:

Spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe



Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Na co będzie dostępne wsparcie?

Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 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,

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



Wsparcie w postaci pożyczek unijnych

Istotne informacje:

1. Dla każdego projektu konieczne jest opracowanie audytu
energetycznego. Projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej
25% nie będą kwalifikowały się do wsparcia.

2. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w
pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu/w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej (w przypadku wsparcia z
instrumentów finansowych).



Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych 

Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów 
funkcjonalnych w ramach ZIT

Wsparcie w formie dotacji

Obszar Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) obejmuje aglomerację 
Bydgoszczy i Torunia (Miasta: Bydgoszcz i Toruń, Gminy: Białe Błota, Chełmża, 

Czernikowo, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Kowalewo Pomorskie, Lubicz, 
Łabiszyn, Łubianka, Łysomice, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Obrowo, 
Osielsko, Sicienko, Szubin, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka, Miasto Chełmża, 

Gmina i Miasto Solec Kujawski, Powiaty: Bydgoski i Toruński)

Konkurs dotyczy polityki terytorialnej, czyli aplikować mogą wyłącznie podmioty z 
Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI-obejmuje miasta Włocławek, Grudziądz i 

Inowrocław wraz z obszarami powiązanymi z nimi funkcjonalnie) lub Obszaru 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (OSRG-obejmuje obszar powiatu ziemskiego)



Pozostałe możliwości 
wsparcia

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Nabory planowane są w kwietniu br. przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Celem wsparcia jest poprawa jakości powietrza, ograniczenie emisji zanieczyszczeń  
szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, zmniejszenie tzw. „niskiej emisji” na obszarach, 
gdzie występują ponadnormatywne poziomy stężenia PM10.  

Wspomniane ograniczenie tzw. „niskiej emisji” ma polegać na zastępowaniu indywidualnych 
źródeł ciepła przez wykorzystywanie ciepła  systemowego z efektywnych systemów  
ciepłowniczych. 

Inwestycje mają przyczynić się do zmniejszenia zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej,   
zmniejszenia emisji CO2 i zmniejszenia emisji pyłu do atmosfery. 



• Wnioski o dofinansowanie mogą składać spółdzielnie mieszkaniowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?
• przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia 

strat na przesyle i dystrybucji;
• budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych [*], 

skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
• budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, 

w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;
• podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację 

indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

[*] Instalacja węzłów indywidualnych obejmuje moduły centralnego ogrzewania (CO) lub 
moduły centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU)

Działanie 1.5 Efektywna 
dystrybucja ciepła i 

chłodu (POIŚ)



www.pois.gov.pl – strona Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 



Dziękuję za uwagę

Emilia Kowalska
Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Toruniu 
Plac Teatralny 2

87-100 Toruń
Tel. 56 621 83 41

E-mail: ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl
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