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1. Fundusze unijne na lata 2014–2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 jest podstawowym instrumentem realizacji celów 
Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 
2020 – Plan modernizacji 2020+ i został przygotowany w oparciu       
o analizy społeczno-gospodarcze regionu oraz wynikające z niej   
wyzwania rozwojowe.   
Celem Programu jest uczynienie województwa kujawsko-
-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym regionem 
Europy oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców. RPO 
WK-P na lata 2014-2020 finansowany będzie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ok. 1,4 mln euro), 

Europejskiego Funduszu Społecznego (ok. 535 mln euro), 
publicznych środków krajowych i środków prywatnych, zaś 
za jego wdrażanie odpowiedzialny będzie Zarząd Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. RPO WK-P na lata 2014-2020 
      – kogo i co wspieramy:
Samorządy lokalne
 » Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki 
 » Cyfrowy region 
 » Efektywność energetyczną i gospodarkę 

        niskoemisyjną 
 » Środowisko
 » Transport 
 » Rynek pracy 
 » Włączenie społeczne i walkę z ubóstwem 
 » Edukację
 » Obszary wiejskie
 » Instrumenty wspierające rozwój samorządów –           

politykę terytorialną

Przedsiębiorców

Sektor pozarządowy

 » Włączenie społeczne i walkę z ubóstwem 
 » Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
 » Edukację 
 » Rynek pracy 
 » Środowisko



P
ro

gram
 R

egio
nalny

3

3. Jakimi środkami dysponujemy?

4. Samorządy lokalne
Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki
Gminy i powiaty będą mogły realizować projekty zakła-
dające wykorzystanie tzw. przedkomercyjnych zamówień 
publicznych. Pod tym pojęciem kryje się możliwość realiza-
cji projektów, dzięki którym we współpracy z wykonawcą 
jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła uzyskać 
produkt czy usługę, która w pełni zrealizuje jej potrze-
by. Przykładowo, jeżeli samorząd terytorialny chciałaby 
usprawnić działanie służby zdrowia poprzez wprowadzenie 
elektronicznej platformy wymiany danych pomiędzy leka-
rzem a pacjentem (a obecnie dostępne rozwiązania na ryn-

ku nie umożliwiają w pełni zrealizowania tego celu) możli-
we jest dofinansowanie prac nad takim rozwiązaniem. 
Wspierane będą również inwestycje w rozwój istniejącej 
lub stworzenie nowej infrastruktury na rzecz rozwoju go-
spodarczego (np. centra wspierania biznesu, tereny inwe-
stycyjne). Dzięki temu będzie można pozyskać wsparcie na 
przedsięwzięcia związane z uporządkowaniem i przygoto-
waniem terenów w celu nadania im nowych funkcji gospo-
darczych. 

Środki UE dostępne w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 EFRR w euro EFS  w  euro % 
alokacji

Oś 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 429 623 387 22,7

Oś 2. Cyfrowy region 50 169 580 2,6

Oś 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 282 225 573 14,7

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

Oś 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu 205 973 078 10,9

Oś 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 241 624 704 12,6

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

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

Oś 9. Solidarne społeczeństwo 124 636 401 6,6

Oś 10. Innowacyjna edukacja 131 079 539 6,9

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

Oś 12. Pomoc techniczna 59 931 546 3,2

1 368 083 592 535 456 695 100



4

P
ro

gr
am

 R
eg

io
na

ln
y

Dostępne będą środki na wsparcie produkcji i dystrybucji energii pochodzącej 
z odnawialnych źródeł energii (z wyłączeniem energii z wiatru). 

fot. Andrzej Goiński

5. Cyfrowy region
Wsparte zostaną działania ukierunkowane na poszerzenie 
zakresu spraw, które mieszkańcy regionu oraz działający 
na jego terenie przedsiębiorcy będą mogli załatwić dro-
gą elektroniczną. Tym samym dofinansowanie uzyskają 
projekty polegające na tworzeniu nowych oraz poprawie 
funkcjonalności już istniejących elektronicznych usług 

publicznych. Dofinansowane będą projekty polegające 
na przetwarzaniu informacji sektora publicznego, zaso-
bów kultury i dziedzictwa regionalnego na treści cyfrowe. 
Wsparte zostaną także projekty polegające na tworzeniu 
oraz rozwijaniu geograficznych systemów informacji prze-
strzennej.

6. Efektywność energetyczna i gospodarka
       niskoemisyjna

Gminy i powiaty będą mogły ubiegać się o dofinansowanie 
kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzin-
nych budynków mieszkaniowych oraz budynków użytecz-
ności publicznej.

Samorządy lokalne mogą 
skorzystać z dofinansowania:

 » działań przyczyniających się do rozwoju systemu 
transportu publicznego w miastach (m.in. infrastruk-
tura transportu publicznego wraz z zakupem taboru, 
buspasy, ścieżki rowerowe),

 » innych inwestycji wynikających z planów gospodar-
ki niskoemisyjnej (np. energooszczędne oświetlenie 
publiczne, ścieżki rowerowe przyczyniające się do 
zmniejszenia ruchu samochodowego poza miastami).
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fot. Dariusz Łenski

7. Transport
Samorządy będą mogły ubiegać się o środki na realiza-
cję przedsięwzięć ujętych w Kujawsko-Pomorskim planie 
spójności komunikacji drogowej i kolejowej, obejmujących 
budowę, przebudowę i modernizację dróg powiatowych. 
Istotne z punktu widzenia poszczególnych gmin i powiatów 

będą również projekty związane z budową i modernizacją 
infrastruktury dworcowej oraz innej infrastruktury do ob-
sługi transportu pasażerskiego (np. wiaty, przystanki, kład-
ki dla pieszych).

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej wsparcie dla inwestycji w drogi gminne i powiatowe nie może stanowić wię-
cej niż 15% środków przeznaczonych na transport drogowy w RPO WK-P na lata 2014-2020.
Inwestycje w drogi lokalne  są możliwe jedynie wówczas, gdy:
 » przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich 

obszarów funkcjonalnych (jako element lokalnego/gminnego planu rewitalizacji), 
 » stanowią niezbędny element rozwoju transportu publicznego w miastach, 
 » zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, portem lotniczym, terminalami towarowymi, centrami 

lub platformami logistycznymi.
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fot. Daniel Pach

8. Środowisko
Samorządy mogą uzyskać dofinansowanie projektów z zakresu małej retencji wodnej (np. jazy, zastawki, zbiorniki i stop-
nie wodne), mających na celu spowolnienie lub powstrzymanie odpływu wody, szczególnie na Kujawach, a także zmniej-
szenie podtopień i powodzi. Projekty małej retencji realizowane na obszarze więcej niż jednego województwa finanso-
wane będą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). 

33 mln euro – to łączna kwota przewidziana na komplek-
sowe inwestycje mające na celu zastąpienie składowania 
odpadów innymi metodami ich zagospodarowania – selek-
tywna zbiórka, recykling i przygotowanie do ponownego 
użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 
W przypadku „regionów gospodarki odpadami”, w których 
funkcjonują lub są planowane instalacje do termicznego 
przekształcania odpadów, wsparcie finansowane będzie 
z poziomu krajowego (POIiŚ).
Samorządy lokalne będą mogły ubiegać się o dofinanso-
wanie budowy sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej, 
oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody w aglome-
racjach poniżej 10 tys. RLM, na co przeznaczono 35 mln 
euro. Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w aglome-
racjach o wielkości co najmniej 10 tys. RLM finansowane 
będzie z programu krajowego (POIiŚ). Inwestycje wodno-
-ściekowe na pozostałych obszarach (poza aglomeracjami) 
realizowane będą w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 
Gminy i powiaty  będą mogły uzyskać dofinansowanie na 
przebudowę instytucji kultury, a także na realizację projek-
tów zakładających prace restauratorskie oraz konserwator-
skie obiektów zabytkowych i na obszarach zabytkowych, 
poprzemysłowych o wartościach historycznych, jak rów-
nież na konserwację zabytków ruchomych. Na te działania 
przewidziano 30 mln euro. Z poziomu krajowego (POIiŚ) fi-
nansowane będą projekty dotyczące obiektów i obszarów 
wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub 
uznanych za pomniki historii.

Samorządy mogą się ubiegać także o dofinansowanie 
przedsięwzięć związanych z ochroną siedlisk i gatunków, w 
szczególności na terenach parków krajobrazowych i rezer-
watów przyrody oraz na projekty w zakresie zwalczania ga-
tunków inwazyjnych. Wsparcie uzyskają też projekty doty-
czące rozwoju terenów zielonych w miastach. Na realizację 
tego typu przedsięwzięć przeznaczono ponad 8 mln euro.
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fot. European Commission Audiovisual Services

9. Rynek pracy
Na wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo 
w wieku powyżej 29 roku życia przewidziano w ramach 
RPO WK-P na lata 2014-2020 ponad 96 mln euro, a więk-
szość tych środków będzie do dyspozycji powiatów na 
działalność powiatowych urzędów pracy. 

Środki te będą mogły być przeznaczone na:
 » doradztwo,
 » szkolenia i kursy zawodowe,
 » staże u pracodawców, 
 » bezzwrotne dotacje na założenie firmy. 

Osoby bezrobotne do 29 r. ż. będą wspierane ze środków 
programu krajowego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).
Jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności 
gminy, będą miały duże możliwości wsparcia osób po-
wracających do pracy po urlopach macierzyńskich, rodzi-
cielskich i wychowawczych. Tworzone będą nowe żłobki 
i kluby dziecięce, a rodzice będą mogli otrzymać również 
dofinansowanie na zatrudnienie niani czy opiekunki.
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fot. Jacek Smarz

10. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Wszystkie gminy i powiaty województwa kujawsko-pomor-
skiego będą miały możliwość pozyskania środków na reali-
zację kompleksowych projektów dla osób i rodzin korzy-
stających ze wsparcia pomocy społecznej. Przedsięwzięcia 
tego rodzaju są szansą na rozszerzenie działań i wsparcie 
klientów pomocy społecznej poprzez realizację takich dzia-
łań jak kursy, szkolenia, terapie, warsztaty wspierające oso-
by w przezwyciężeniu trudnej sytuacji.

Ponadto pracownicy jednostek samorządu terytorialne-
go, jak również ich jednostek organizacyjnych, będą mo-
gli korzystać ze środków PO WER 2014-2020 na realizację 
wsparcia szkoleniowego, doradczego oraz studiów pody-
plomowych (skierowanych m.in. do pracowników socjal-
nych czy też pracowników systemu pieczy zastępczej).

Ponad 43 mln euro zostanie przeznaczonych na rozwój 
usług społecznych. Samorządy będą mogły uzyskać dofi-
nansowanie do usług opiekuńczych nad osobami starszy-
mi, z niepełnosprawnościami, takich jak np. dzienny dom 
pobytu czy klub samopomocy. Możliwa będzie również 
realizacja działań związanych z poprawą dostępu do usług 
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (np. poradnictwo ro-
dzinne, terapia rodzinna czy też usługi asystentów rodzi-
ny). Gminy i powiaty mogą również uzyskać środki na roz-
wój usług w mieszkaniach o charakterze wspieranym (np. 
mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnościami). 
Dodatkowo możliwe będzie również uzyskanie dofinanso-
wania na przebudowę lub remont mieszkań socjalnych, 
wspomaganych i chronionych.
Samorządy lokalne w ramach rozwiązywania problemów 
społecznych na poziomie lokalnym mogą uzyskać dotację 
na założenie spółdzielni socjalnej. Tego rodzaju spółdziel-
nia może świadczyć m.in. usługi opiekuńcze na terenie da-
nej gminy.
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11. Edukacja
Samorządy terytorialne będą miały możliwość pozyskania środków na 
tworzenie nowych przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz tworzenie 
nowych miejsc przedszkolnych w istniejących placówkach.

fot. Jacek Smarz

Blisko 77 mln euro przeznaczono na wsparcie kształcenia ogólnego i zawodowego. Samorządy lokalne będą mogły pozyskać 
środki m.in. na: 
 » dodatkowe zajęcia z zakresu informatyki, matematyki, przyrody czy języków obcych, 
 » zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia, 
 » wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt,
 » staże i praktyki zawodowe dla uczniów u pracodawców,
 » podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

Gminy i powiaty będą mogły pozyskać środki na realizację 
kursów zawodowych, szkoleń z języków obcych i obsługi 
komputera dla osób dorosłych, na co przeznaczono ponad 
39 mln euro. 
Dodatkowym elementem wsparcia, o jaki mogą ubiegać 

się samorządy są inwestycje w infrastrukturę edukacyjną 
i szkoleniową szkół oraz placówek systemu oświaty prowa-
dzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, w tym m.in. 
rozwój warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego 
w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy.
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fot. Andrzej Goiński

13. Instrumenty wspierające rozwój samorządów
– polityka terytorialna
Celem polityki terytorialnej jest odejście od postrzegania obszarów przez pryzmat granic administracyjnych na rzecz ich 
indywidualnych potencjałów, barier i wzajemnych zależności (tzw. przekraczanie granic).
Wzajemne relacje mogą tutaj zachodzić zarówno na płaszczyźnie instytucjonalnej, programowej, jak i na poziomie kon-
kretnych interwencji: infrastrukturalnych, społecznych, edukacyjnych, zwiększających pozytywne oddziaływanie pomię-
dzy obszarami (współpraca).

Poziomy Polityki 
Terytorialnej

12. Obszary wiejskie
Istotnym elementem z punktu widzenia samorządów lo-
kalnych jest wsparcie realizowane z udziałem Lokalnych 
Grup Działania w ramach tak zwanego rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność, na które przeznaczono 
blisko 76 mln euro w RPO WK-P. 

Wsparcie będą mogły uzyskać projekty zakładające dzia-
łania rewitalizacyjne na obszarach wiejskich (np. remonty 
pomieszczeń i inne inwestycje infrastrukturalne mające 
służyć do realizacji działań aktywizujących społeczność), 
wsparcie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej poprzez two-
rzenie i wsparcie usług świadczonych przez małe inkubato-
ry przedsiębiorczości. Możliwe będzie również dofinanso-
wanie działań na rzecz zwiększenia aktywności społecznej 
i zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich np. poprzez 
tworzenie świetlic środowiskowych, klubów pracy czy też 
działania animatora aktywności lokalnej.

Zgodnie z zapisami Strategii rozwoju województwa kujaw-
sko-pomorskiego do roku 2020 – Plan Modernizacji 2020+ 
w warunkach naszego regionu proces planowania i wdra-
żania polityki terytorialnej będzie się odbywał na czterech 
poziomach: 
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ZIT – Zintegrowane Inwestycje  
Terytorialne

RLKS - Rozwój Lokalny 
Kierowany przez Społeczność

 » Poziom wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz obszar powiązany z nim funkcjonalnie (ZIT);
 » Poziom regionalny i subregionalny – Obszar Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek/Grudziądz/Inowrocław 

i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie;
 » Poziom ponadlokalny – obejmuje swym zasięgiem obszar powiatu ziemskiego. Poziom ten określany jest jako 

        „Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego”;
 » Poziom lokalny – w ramach idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). 

Na każdym poziomie polityki terytorialnej realizowane 
będą zadania odpowiadające specyfice  danego obszaru. 
W tym celu zidentyfikowane będą główne problemy oraz 
kierunki rozwoju. Podstawą realizacji polityki terytorialnej 
na każdym jej poziomie będzie przygotowanie Strategii 
Rozwoju dla danego obszaru, która ma wskazywać przede 

wszystkim kierunki i cele rozwojowe dla sfery społecznej 
i gospodarczej. Dokument ten ma również zawierać nie-
zbędne dla danego terytorium przedsięwzięcia infrastruk-
turalne i społeczne, które mają doprowadzić do rozwoju 
tego obszaru.

Dla okresu programowania 2014-2020 Komisja Europejska 
zaproponowała nowy instrument pod nazwą Zintegrowa-
ne Inwestycje Terytorialne (ZIT). ZIT mają służyć realizacji 
strategii terytorialnych, poprzez zintegrowane działania na 
rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.
Inwestycja Zintegrowana to zintegrowane działania słu-
żące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowi-
skowych, klimatycznych i społecznych, które mają wpływ 
na funkcjonalne obszary miejskie. Będą one finansowane 
ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz ze środków 
krajowych programów operacyjnych (np. POIiŚ). 

Drugim nowym instrumentem możliwym do realizacji jest 
rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), który 
ma wspierać rozwój terytorialny przy pomocy inicjatyw 
lokalnych. Na tym poziomie polityki terytorialnej będą 
realizowane działania z zakresu rozwoju społeczno-gospo-
darczego służące aktywizacji lokalnej ludności w zakresie 
kreowania i podejmowania przez nie różnego rodzaju ini-
cjatyw oddolnych i umożliwienie podniesienia zdolności 
do budowania kapitału społecznego, który w znacznym 
stopniu przyczynia się do poprawy konkurencyjności ob-
szarów, na których brakuje miejsc pracy, pogarszają się wa-
runki życia, kumulują się inne problemy społeczne. 
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14. Wsparcie przedsiębiorców
W RPO WK-P na lata 2014-2020 podstawowym źródłem finansowania przedsiębiorców będą działania realizowane w Osi 
Priorytetowej 1, której celem jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. Do dyspozycji 
przedsiębiorców w ramach tej osi priorytetowej Zarząd Województwa przeznaczył 429 623 387 EUR, co stanowi 22,7 % 
środków dostępnych w Programie.

Blisko 23%  środków 
dostępnych w RPo wK-P na 

lata 2014-2020 do dyspozycji 
przedsiębiorców

fot. Jacek Smarz

fot. Jacek Smarz

oraz ich wdrożenie w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorcy 
będą mogli również zakupić usługi doradcze w zakresie 
wspierania innowacyjności. 
Oczywiście wsparcie dostępne w programie nie będzie 
ograniczone jedynie do działań związanych z wprowa-
dzeniem w przedsiębiorstwie innowacji. Również przed-
siębiorcy poszukujący swoich możliwości na rynkach 
zagranicznych będą mogli uzyskać w nowym programie 
operacyjnym wsparcie zarówno o charakterze doradczym, 
jak i inwestycyjnym. Dzięki temu poszukiwanie nowych 
rynków zbytu oraz partnerów biznesowych powinno 
być łatwiejsze. W ramach wspierania przedsiębiorczości 
będzie możliwe także uzyskanie przez przedsiębiorców 
wsparcia finansowego na rozwój, dywersyfikację lub po-
prawę działania przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Te środki finansowe mają na celu między innymi pobudze-
nie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorców. 
W tym celu przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie 
finansowe na przeprowadzenie w swoim przedsiębior-
stwie prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do wy-
tworzenia produktu lub usługi, który zapewni im większą 
konkurencyjność na rynku. Oprócz tego typu projektów 
przedsiębiorcy otrzymają również wsparcie na projekty 
zakładające zakup wyników prac badawczo-rozwojowych 
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Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać środki finansowe na wsparcie finansowe na różnych etapach rozwoju. Dzięki temu 
zarówno przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający swoją działalność, jak i ci poszukujący nowych możliwości rozwoju będą 
mogli uzyskać środki na przeprowadzenie niezbędnych projektów rozwojowych. Przedsiębiorcy będą także mogli pozy-
skać wsparcie na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Dzięki temu, poprzez racjonalizację wyko-
rzystania energii oraz ograniczenie jej strat, przedsiębiorca wzmocni swoją pozycję konkurencyjną na rynku.

EFS dla przedsiębiorców

włączenie społeczne i walka    
z ubóstwem

Przedsiębiorcy będą mieli szansę ubiegać się o dofinanso-
wanie usług rozwojowych (obejmujących m.in. usługi szko-
leniowe, doradcze, diagnostyczne, studia podyplomowe), 
dzięki którym ich pracownicy rozwiną swoje kompetencje 
i kwalifikacje. W tym celu utworzony zostanie popytowy 

system dystrybucji środków finansowych, w ramach które-
go oferowane wsparcie będzie odpowiadało na oczekiwa-
nia i zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorców. 
Jednocześnie w ramach PO WER przedstawiciele MŚP 
będą mogli skorzystać z analizy potrzeb rozwojowych oraz 
dodatkowo uzyskać wsparcie szkoleniowo-doradcze w za-
kresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych czy 
zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego.

15. Sektor pozarządowy
Znaczącą rolę w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 odgrywają organizacje pozarządowe.

najistotniejsze obszary, w których organizacje pozarządowe mogą aplikować 
o środki na projekty: 

Obszarem, w którym udział organizacji pozarządowych 
będzie odgrywał wiodącą rolę będzie obszar włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem, z naciskiem na rozwój 
usług społecznych. Organizacje pozarządowe będą mogły 
ubiegać się o dofinansowanie do:
 » usług opiekuńczych nad osobami starszymi, z nie-

pełnosprawnościami (poprzez ośrodki zapewniające 
opiekę dzienną, ale również rozwój niestacjonarnych 

usług opiekuńczych świadczonych w środowisku          
w tym: usługi asystentów osób niepełnosprawnych, 
teleopieka, tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabili-
tacyjnego i pielęgnacyjnego czy też dowożenie posił-
ków), 

 » usług wspierających rodziny i pieczę zastępczą (np.     
w postaci placówki wsparcia dziennego, asystentury 
rodzinnej czy też poradnictwa),

 » usług realizowanych w mieszkaniach o charakterze 
wspieranym (w tym w mieszkaniach chronionych czy 
też treningowych) z uwzględnieniem dofinansowania 
na przebudowę lub remont,

 » usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych.
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Rozwój Lokalny Kierowany 
przez Społeczność

Rynek pracy

Środowisko

Edukacja

Istotnym elementem będzie wsparcie rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (w tym organizacji 
pozarządowych) będą również środki przeznaczone na kursy, szkolenia i doradztwo dla ich pracowników oraz wolonta-
riuszy, a także finansowanie specjalistycznych usług dla tych podmiotów (jak np. usługi marketingowe czy księgowe). 
Znaczącą rolę we wsparciu działalności podmiotów ekonomii społecznej będzie odgrywała możliwość uzyskania dotacji 
do wysokości 20 tys. złotych na zatrudnienie w organizacji pozarządowej osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym. 
Warunkiem uzyskania dotacji jest podejmowanie przez organizację przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym (docho-
dowym).

Obszar aktywności dla organizacji pozarządowych stanowi 
wsparcie realizowane z udziałem Lokalnych Grup Działania 
w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność, w ramach którego wsparcie będą mogły uzyskać pro-
jekty zakładające działania rewitalizacyjne na obszarach 
wiejskich (np. inwestycje infrastrukturalne mające służyć 
realizacji działań aktywizujących społeczność). Możliwe 
będzie również dofinansowanie działań na rzecz zwięk-
szenia aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców 
obszarów wiejskich np. poprzez tworzenie świetlic środo-
wiskowych, klubów pracy czy też działania animatora ak-
tywności lokalnej.

Podobnie jak samorządy lokalne organizacje pozarządowe 
będą miały możliwość pozyskania środków na tworzenie 
nowych przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz two-
rzenie nowych miejsc przedszkolnych w istniejących pla-
cówkach. Możliwe będzie również pozyskanie środków na 
realizację kursów zawodowych, szkoleń z języków obcych        
i obsługi komputera dla osób dorosłych, na co przeznaczo-
no ponad 39 mln euro.

W zakresie wsparcia osób powracających do pracy po urlo-
pach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych or-
ganizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki na two-
rzenie nowych żłobków i klubów dziecięcych.

Możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na projekty  
z zakresu przebudowy instytucji kultury, a także na reali-
zację projektów zakładających prace restauratorskie oraz 
konserwatorskie obiektów zabytkowych na obszarach 
zabytkowych, poprzemysłowych o wartościach historycz-
nych, jak również na konserwację zabytków ruchomych. 
Możliwe będzie także dofinansowanie przedsięwzięć zwią-
zanych z ochroną siedlisk i gatunków w szczególności na 
terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody 
oraz na projekty w zakresie zwalczania gatunków inwazyj-
nych. Wsparcie uzyskają też projekty dotyczące rozwoju 
terenów zielonych w miastach.

Więcej informacji na temat: 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa     
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 znajduje się na 
stronie: www.mojregion.eu. 
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