
Środa z Funduszami dla podmiotów działających 
w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych
Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
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Umowa Partnerstwa

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

o Został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej z 16 grudnia 2014 r.

o Jest 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)

- 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



Obszar ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) w województwie kujawsko-

pomorskim obejmuje swym zasięgiem:

- 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).



Obszar ZIT



Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Na jakie projekty będzie można otrzymać wsparcie:

1.\ Rozwój elektronicznych usług publicznych

Budowa, rozbudowa lub zakup systemów teleinformatycznych

bądź odpowiednich usług w technologii chmury obliczeniowej

zapewniających dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług a także

poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług publicznych

świadczonych drogą elektroniczną w zakresie e-administracji, e-zdrowia,

e-kultury.

OŚ PRIORYTETOWA 2 Cyfrowy region



Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Na jakie projekty będzie można otrzymać wsparcie:

2.\ Informatyzacja podmiotów ze sfery administracji, zdrowia i kultury

Budowa, rozbudowa zakup lub wykorzystanie w technologii chmury

obliczeniowej infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych,

służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji

elektronicznej w instytucjach publicznych. W tym m.in.:

a) uruchomienie systemów elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej

archiwizacji dokumentów, elektronicznego zarządzania rejestrami publicznymi,

b) wprowadzenie podpisu elektronicznego,

c) informatyzacja procedur wewnętrznych,

d) zapewnienie interoperacyjności, integracji oraz bezpieczeństwa systemów

teleinformatycznych.

OŚ PRIORYTETOWA 2 Cyfrowy region



Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Na jakie projekty będzie można otrzymać wsparcie:

3.\ Tworzenie i rozwijanie referencyjnych rejestrów publicznych, w tym 
geograficznych systemów informacji przestrzennej.

Na co warto zwrócić uwagę:

Działania z zakresu informatyzacji podmiotów ze sfery administracji,
zdrowia i kultury mają wzmacniać proces rozwoju elektronicznych usług
publicznych.

W związku z powyższym typy projektów określone w pkt 1 i 2 muszą
stanowić jedno przedsięwzięcie.

OŚ PRIORYTETOWA 2 Cyfrowy region



Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Kto może starać się o wsparcie:

 Jednostki samorządu terytorialnego – oraz: związki jednostek samorządu
terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
samorządowe jednostki organizacyjne;

 Organy władzy, administracji rządowej – oraz: państwowe jednostki
organizacyjne

 Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

 Sądy i trybunały

 Inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną

OŚ PRIORYTETOWA 2 Cyfrowy region



Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Kto może starać się o wsparcie:

 Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia

 Organizacje pozarządowe

 Jednostki naukowe

 Uczelnie

 Przedsiębiorstwa (wyłącznie w formule PPP)

 Partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku 
projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

OŚ PRIORYTETOWA 2 Cyfrowy region



Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji 
sektora publicznego oraz zasobów nauki,

kultury i dziedzictwa regionalnego

Rozpoczęcie naboru wniosków w 2016 r.:

 III kwartał

- Alokacja: 5 000 000 euro

- Typ projektu: Digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych 
dziedzictwa regionalnego

OŚ PRIORYTETOWA 2 Cyfrowy region



Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora 
publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego

Na jakie projekty będzie można otrzymać wsparcie:

Digitalizacja zasobów kulturowych, naukowych (w tym bibliotecznych),
dziedzictwa regionalnego.

W tym m.in.:
a) budowa, rozbudowa systemów teleinformatycznych służących digitalizacji,
b) prowadzenie prac digitalizacyjnych,
c) tworzenie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych, w szczególności
z wykorzystaniem technologii przetwarzania w chmurze, wraz z zapewnieniem
warunków bezpiecznego przechowywania danych cyfrowych, udostępnianiem
i scalaniem informacji o zdigitalizowanych zasobach w ramach regionalnych
repozytoriów cyfrowych.

OŚ PRIORYTETOWA 2 Cyfrowy region



Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora 
publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego

Na jakie projekty będzie można otrzymać wsparcie:

Digitalizacja zasobów kulturowych, naukowych (w tym bibliotecznych),
dziedzictwa regionalnego.

W tym m.in.:
d) tworzenie i rozwijanie platform dystrybucji treści cyfrowych służących
udostępnianiu zasobów cyfrowych w sposób otwarty i zapewniający możliwość ich
ponownego wykorzystania w celu wytworzenia na ich podstawie nowych usług
cyfrowych przez podmioty spoza sektora publicznego.

OŚ PRIORYTETOWA 2 Cyfrowy region



Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora 
publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego

Kto może starać się o wsparcie:
 Jednostki samorządu terytorialnego – oraz: związki jednostek samorządu

terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe
jednostki organizacyjne;

 Organy władzy, administracji rządowej – oraz: państwowe jednostki organizacyjne
 Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
 Sądy i trybunały
 Inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 Organizacje pozarządowe
 Jednostki naukowe
 Uczelnie
 Przedsiębiorstwa (wyłącznie w formule PPP)
 Partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

OŚ PRIORYTETOWA 2 Cyfrowy region



Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym 

Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych

Nabory wniosków w 2016 r. w ramach polityki terytorialnej :

 17-29 lipca – alokacja: 9 000 000 euro

Planowane rozstrzygnięcie: grudzień 2016

 12-30 grudnia – alokacja: 6 700 721 euro

Planowane rozstrzygnięcie: maj 2017

Nabory wniosków w 2016 r. poza polityką terytorialną:

 III kwartał – alokacja: 9 000 000 euro

OŚ PRIORYTETOWA 3
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie



Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym 

Na jakie projekty można otrzymać wsparcie:

Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej 
budynków publicznych, 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. 

Wymieniony katalog działań nie jest katalogiem zamkniętym. W ramach kompleksowej modernizacji
energetycznej mogą być realizowane również inne, niewymienione w katalogu działania, o ile wynikają one
z audytu energetycznego i przyczyniają się do osiągnięcia odpowiedniego poziomu efektywności energetyczne.



Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym 

Przydatne definicje:

Kompleksowa modernizacja energetyczna (głęboka modernizacja energetyczna) -
modernizacja energetyczna, budynku, rozumiana jako kompleksowe przedsięwzięcie
termomodernizacyjne, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2014 r. poz. 712), w wyniku którego
zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię
użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Przeprowadzona
termomodernizacja musi zapewnić zwiększenie efektywności energetycznej o minimum
25%.

Budynek publiczny – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej (wyłącznie w zakresie obiektów, których nie dotyczy
wymóg objęcia mapą potrzeb zdrowotnych), społecznej lub socjalnej, sportu,
z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty,

bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie.



Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym 

Kto może starać się o wsparcie:

 Jednostka samorządu terytorialnego, samorządowa jednostka organizacyjna, związek

lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;

 Inna jednostka sektora finansów publicznych;

 Przedsiębiorstwo komunalne;

 Organizacja pozarządowa;

 Kościół lub związek wyznaniowy lub osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego;

 Podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (z wyłączeniem szpitali, których dotyczy wymóg objęcia mapą potrzeb
zdrowotnych),

 Partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu

realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego



Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym 

Jaki jest minimalny wkład własny

− 35% wydatków kwalifikowalnych projektu przy zwiększeniu efektywności energetycznej

o wartości z przedziału od 25% do 35%;

− 30% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 35% do 50%;

− 25% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 50% do 60%;

− 20% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60%;

− 15% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60%

przy jednoczesnym spełnianiu wymagań izolacyjności cieplnej, obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1422)

W przypadku działań dotyczących obiektów zabytkowych ocenie podlega, czy wkład własny
wnioskodawcy stanowi nie mniej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu przy zwiększeniu
efektywności energetycznej o minimum 25%.



OŚ PRIORYTETOWA 3
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT

Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej 

Rozpoczęcie naboru wniosków w 2016 r.:

 III kwartał – alokacja: 2 265 520 euro – dla beneficjentów innych niż JST

 III kwartał – alokacja 10 000 000 euro – dla JST

 III kwartał – alokacja 10 000 000 euro – dla JST



OŚ PRIORYTETOWA 4
Region przyjazny środowisku

Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury

Na jakie projekty będzie można otrzymać wsparcie:

1.\ Projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie
i roboty budowlane w obiektach zabytkowych, w otoczeniu zabytku
i na obszarach zabytkowych, obszarach poprzemysłowych o wartościach
historycznych;

2.\ Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury (w tym dostosowanie istniejącego
obiektu do nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych) wraz zakupem
wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej, w tym
edukacyjnej.



OŚ PRIORYTETOWA 4
Region przyjazny środowisku

Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury

Na jakie projekty będzie można otrzymać wsparcie:

3.\ Konserwacja zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących
dziedzictwo dokumentacyjne.

4.\ Projekty informacyjno-promocyjne walorów środowiskowych i kulturowych
regionu pod kątem komercyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego
i naturalnego regionu (np. produkt regionalny) jako element szerszych projektów w

zakresie kultury wskazanych w punktach 1-3.

5.\ Projekty związane z organizacją imprez kulturalnych, które wykazują znaczny
wpływ na gospodarkę regionalną i znaczący wkład w osiągnięcie celów Strategii UE
dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru Priorytetowego Kultura.



OŚ PRIORYTETOWA 4
Region przyjazny środowisku

Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury

Kto będzie mógł starać się o wsparcie:

 Jednostki samorządu terytorialnego – oraz: związki jednostek samorządu terytorialnego,
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki
organizacyjne;

 Organizacje pozarządowe;

 Kościoły, związki wyznaniowe, osoby prawne kościołów, osoby prawne związków
wyznaniowych;

 Partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów
realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;

 Inne podmioty posiadające osobowość prawną;

 Państwowe jednostki organizacyjne;

 Organy władzy, administracji rządowej;

 Przedsiębiorstwa.



OŚ PRIORYTETOWA 4
Region przyjazny środowisku

Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury

Nabory wniosków w 2016 r.:

 28 czerwca – 8 lipca – konkurs poza polityką terytorialną

- Alokacja: 1 500 000 euro

- Planowane rozstrzygnięcie: listopad 2016

- Wsparcie dotyczy inwestycji w zakresie dziedzictwa kulturowego

 III kwartał – konkurs dotyczy polityki terytorialnej

- Alokacja: 4 500 000 euro

- Wsparcie będzie dotyczyło instytucji kultury



Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury
- nabór wniosków o dofinansowanie projektu: 28 czerwca – 8 lipca 2016 r.

Na jakie projekty można otrzymać wsparcie:

Projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty

budowlane w obiektach zabytkowych, w otoczeniu zabytku i na obszarach

zabytkowych, obszarach poprzemysłowych o wartościach historycznych oraz projekty

polegające na konserwacji zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych

stanowiących dziedzictwo dokumentacyjne.

Wsparciem objęte będą projekty dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków
na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Definicja
w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Dz. U.
z 2014 r., poz. 1446 ze zm.].

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.



Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury
- nabór: 28 czerwca – 8 lipca 2016 r.

Kto może starać się o wsparcie:

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego – samodzielnie
lub w partnerstwie.

Partnerem może być:

jednostka samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu

terytorialnego; samorządowa jednostka organizacyjna; organizacja pozarządowa; kościół; związek

wyznaniowy; osoba prawna kościoła; osoba prawna związku wyznaniowego; partner prywatny we

współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa

publiczno-prywatnego; inny podmiot posiadający osobowość prawną; państwowa jednostka

organizacyjna; organy władzy, administracji rządowej; przedsiębiorstwo.



Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury
Schemat: Imprezy kulturalne (konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-005/15).

- nabór: 28 grudnia 2015 r. – 29 grudnia 2023 r.

Na jakie projekty można otrzymać wsparcie:

Projekty dotyczące organizacji imprez kulturalnych, które wykazują
znaczny wpływ na gospodarkę regionalną i znaczny wkład w osiągnięcie celów
Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru priorytetowego
Kultura.



Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury
Schemat: Imprezy kulturalne (konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-005/15).

- nabór: 28 grudnia 2015 r. – 29 grudnia 2023 r.

Kto może starać się o wsparcie:

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego – samodzielnie lub
w partnerstwie.

Partnerem może być:

jednostka samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu

terytorialnego; samorządowa jednostka organizacyjna; organizacja pozarządowa; kościół; związek

wyznaniowy; osoba prawna kościoła; osoba prawna związku wyznaniowego; inny podmiot

posiadający osobowość prawną; państwowa jednostka organizacyjna; organy władzy, administracji

rządowej; przedsiębiorstwo.



OŚ PRIORYTETOWA 4 Region przyjazny środowisku

Działanie 4.5 Ochrona przyrody

Na jakie projekty będzie można otrzymać wsparcie:

1.\ Przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy regionu poprzez działania 
bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków w szczególności na terenach 
parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

2.\ Projekty w zakresie zwalczania gatunków inwazyjnych obcych.

3.\ Działania w ramach zielonej infrastruktury, jako nośnika usług ekosystemowych.

4.\ Działania rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem 
ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (obszarach chronionych 
z tytułu ustawy o ochronie przyrody).

5.\ Tworzenie, odnawianie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych.



OŚ PRIORYTETOWA 4 Region przyjazny środowisku

Działanie 4.5 Ochrona przyrody

Na jakie projekty będzie można otrzymać wsparcie:

6.\ Tworzenie i rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej, w tym na
obszarach miejskich (np. parki miejskie, ogrody botaniczne).

7.\ Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących
działalność w zakresie edukacji ekologicznej.

8.\ Tworzenie planów ochrony dla obszarów chronionych.

9.\ Projekty dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej.

10.\ Działania informacyjno-edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców
w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa

przyrodniczego regionu, realizowane w sposób komplementarny i uzupełniający do
kampanii ogólnopolskich, jako element projektu inwestycyjnego.

11.\ Projekty grantowe w zakresie typów projektów określonych w pp 1 i 2



OŚ PRIORYTETOWA 4 Region przyjazny środowisku

Działanie 4.5 Ochrona przyrody

Kto może starać się o wsparcie:

 Jednostki samorządu terytorialnego – oraz: związki jednostek samorządu
terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
samorządowe jednostki organizacyjne;

 Państwowe jednostki organizacyjne;

 Organy władzy, administracji rządowej;

 Organizacje pozarządowe;

 Inne podmioty posiadające osobowość prawną;

 Przedsiębiorstwa.



OŚ PRIORYTETOWA 4 Region przyjazny środowisku

Działanie 4.5 Ochrona przyrody

Nabory wniosków w 2016 r.:

 III kwartał

- Alokacja: 1 000 000 euro

- Projekt grantowy na uruchomienie wsparcia w zakresie zwiększenia
potencjału przyrodniczego regionu poprzez działania bezpośrednio
związane z ochroną siedlisk i gatunków
- Konkurs poza polityką terytorialną – wsparcie dotyczy całego obszaru
województwa



OŚ PRIORYTETOWA 4 Region przyjazny środowisku

Działanie 4.5 Ochrona przyrody

Nabory wniosków w 2016 r.:

 IV kwartał

- Alokacja: 4 485 378 euro

- Wsparcie będzie dotyczyło projektów w zakresie zwiększenia ochrony 
przyrody w regionie
- Konkurs poza polityką terytorialną – wsparcie dotyczy całego obszaru 
województwa



OŚ PRIORYTETOWA 4 Region przyjazny środowisku

Poddziałanie 4.6.2 Ochrona i rozwój zasobów kultury w ramach ZIT

Nabory wniosków w 2016 r.:

 III kwartał

- Alokacja: 500 000 euro

- Wsparcie będzie dotyczyło projektów obejmujących prace restauratorskie, konserwatorskie

i roboty budowlane w obiektach zabytkowych, w otoczeniu zabytku i na obszarach

zabytkowych, obszarach poprzemysłowych o wartościach historycznych



OŚ PRIORYTETOWA 4 Region przyjazny środowisku

Podziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT

Na jakie projekty będzie można otrzymać wsparcie:

1.\ Przedsięwzięcia określone w Strategii ZIT w ramach całościowej koncepcji
ograniczenia degradacji środowiska przyrodniczego i wzmocnienia różnorodności
biologicznej na obszarze objętym ZIT:

a) przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy regionu poprzez działania
bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków na obszarach miejskich
i pozamiejskich w szczególności na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów

przyrody,

b) projekty w zakresie zwalczania gatunków inwazyjnych obcych,

c) działania w ramach zielonej infrastruktury na obszarach miejskich,
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Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT

Na jakie projekty będzie można otrzymać wsparcie:

1.\ Przedsięwzięcia określone w Strategii ZIT w ramach całościowej koncepcji
ograniczenia degradacji środowiska przyrodniczego i wzmocnienia różnorodności
biologicznej na obszarze objętym ZIT:

d) działania rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem
ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (obszarach chronionych
z tytułu ustawy o ochronie przyrody),

e) tworzenie, odnawianie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych.

f) tworzenie i rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej, w tym na
obszarach miejskich (np. parki miejskie, ogrody botaniczne),
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Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT

Na jakie projekty będzie można otrzymać wsparcie:

1.\ Przedsięwzięcia określone w Strategii ZIT w ramach całościowej koncepcji
ograniczenia degradacji środowiska przyrodniczego i wzmocnienia różnorodności
biologicznej na obszarze objętym ZIT:

g) działania informacyjno-edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców w
zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa
przyrodniczego regionu, realizowane w sposób komplementarny i uzupełniający do
kampanii ogólnopolskich, jako element projektu inwestycyjnego,

h) projekty dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej
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Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT

Kto będzie mógł starać się o wsparcie:

 Jednostki samorządu terytorialnego – oraz: związki jednostek samorządu
terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe
jednostki organizacyjne;

 Państwowe jednostki organizacyjne;

 Organy władzy, administracji rządowej;

 Organizacje pozarządowe;

 Inne podmioty posiadające osobowość prawną;

 Przedsiębiorstwa.



Jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu?



Jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu?



Jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu?



Dziękujemy za uwagę

Główny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich

w Toruniu


