Ostatnie osiem lat w życiu naszego regionu to okres szczególny. Za sprawą funduszy unijnych w Kujawsko-Pomorskiem powstały: miejsca pracy, drogi, mosty, wiadukty, szkoły, szpitale, boiska, placówki kultury. Odrestaurowane zostały zabytki, wiele firm zyskało najnowocześniejszy sprzęt.
W znacznym stopniu inwestycje te zrealizowano dzięki pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Ale to nie koniec. W latach 2014-2020, w ramach kolejnego RPO WK-P, otrzymamy na wsparcie rozwoju regionu 1,9 miliarda euro. To dwa razy więcej niż mieliśmy do dyspozycji przy pierwszym rozdaniu unijnych środków! Decydując się na co przeznaczyć tę kwotę kierowaliśmy się przede wszystkim
celami „Strategii rozwoju województwa 2020+”. Wynika z nich, że powinniśmy: z jednej strony walczyć
z wykluczeniem i ubóstwem, wyrównywać szanse rejonów i środowisk rozwijających się dotąd wolniej;
z drugiej wspierać rozwój przedsiębiorstw, zwłaszcza w kierunku gospodarki konkurencyjnej, ale przede
wszystkim innowacyjnej. Ten ostatni cel zamierzamy osiągnąć zachęcając do współpracy naukowców
oraz ludzi biznesu.
Żadnego z tych zamierzeń nie uda się jednak zrealizować bez Państwa – mieszkańców naszego regionu. Bo podstawowy i najważniejszy cel wykorzystania unijnych funduszy to poprawa jakości życia
mieszkańców Kujaw i Pomorza.
Dlatego zachęcam do lektury tego opracowania, dzięki któremu dowiecie się Państwo na jakie
przedsięwzięcia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, będzie można otrzymać wsparcie. A to umożliwi przygotowanie wniosków
o dofinansowanie.

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Szczegółowe informacje na temat funduszy unijnych w województwie
kujawsko-pomorskim znajdziesz na www.mojregion.eu.
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platformy wymiany danych pomiędzy lekarzem a pacjentem (obecnie dostępne rozwiązania

polegające na tworzeniu oraz rozwijaniu geograficznych systemów informacji przestrzennej.
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mieszkaniowych oraz budynków użyteczności publicznej. Samorządy lokalne będą mogły otrzymać

Drogi lokalne (gminne, powiatowe) oraz drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu wybierane będą do dofinansowania w oparciu
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projekty związane z retencją wodną (np. jazy, zastawki

33 mln euro – to kwota przeznaczona na kompleksowe inwestycje, które pozwolą zastąpić składowanie
odpadów innymi metodami ich zagospodarowania.
Selektywna zbiórka, recykling i przygotowanie do
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła – na takie rozwiązania stawiamy.
Samorządy lokalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody
w aglomeracjach poniżej 10 tys. RLM (Równoważna
Liczba Mieszkańców). Na te projekty przeznaczono
35 mln euro w ramach RPO WK-P.
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Priorytet w tym zakresie to rozwój instytucji kultury, a także kontynuacja działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym konserwacja
zabytków i materiałów archiwalnych. Wsparcie
będzie przeznaczone również na organizację
imprez kulturalnych, spełniających wymagania
określone w konkursie.
Gminy i powiaty będą mogły uzyskać dofinansowanie na przebudowę i rozbudowę instytucji kultury, a także na realizację projektów zakładających
prace restauratorskie oraz konserwatorskie obiektów zabytkowych, na obszarach zabytkowych,
poprzemysłowych o wartościach historycznych,
jak również na konserwację zabytków ruchomych.
Na te działania przewidziano 30 mln euro.

.

96 mln euro

.
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Ponad 43 mln euro zostanie przeznaczone na rozwój
usług społecznych. Dzięki tym pieniądzom samorządy
będą mogły zapewnić dostęp do usług opiekuńczych
nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami,
poprzez takie formy jak: dzienny dom pobytu czy
klub samopomocy. Możliwa będzie również realizacja działań związanych z poprawą dostępu do usług
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (np. poradnictwo
rodzinne, terapia rodzinna czy też usługi asystentów
rodziny). Gminy i powiaty mogą również uzyskać
środki na rozwój usług w mieszkaniach o charak-
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terze wspomaganym (np. mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnościami). Dodatkowo
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Unijną dotację będą mogły uzyskać projekty rewitalizacyjne (np. remonty pomieszczeń i inne inwestycje infrastrukturalne mające służyć do realizacji
działań aktywizujących społeczność). Dofinansowane będą też projekty pomagające w rozwoju
przedsiębiorczości lokalnej, np. poprzez tworzenie
i wspieranie usług świadczonych przez małe inkubatory przedsiębiorczości. Możliwe będzie również
dofinansowanie działań na rzecz zwiększenia
aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców
obszarów wiejskich np. poprzez tworzenie świetlic
środowiskowych, klubów pracy czy też działania animatora aktywności lokalnej.
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cjonalnej, programowej, jak i na poziomie konkretnych działań: infrastruk-
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rlks
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Na to, by działające w naszym województwie firmy mogły korzystać z najnowszych osiągnięć
nauki, a tym samym lepiej radziły sobie na rynku, zostanie przeznaczone co piąte euro z RPO
WK-P 2014-2020, czyli niemal 430 mln euro. Przedsiębiorcy uzyskają wsparcie finansowe na
przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do wytworzenia produktu lub
usługi, które zapewnią im większą konkurencyjność na rynku. Będą mogli również zakupić usługi
doradcze w zakresie wspierania innowacyjności. Pieniądze z RPO WK-P pozwolą również stworzyć
lub ulepszyć zaplecza badawczo-rozwojowe w firmach.
Właściciele firm 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.
O tym, że dodatkowe pieniądze pomocne są na różnych etapach istnienia firmy nie trzeba nikogo przekonywać. Fundusze Europejskie to pomoc dla tych, którzy dopiero próbują swoich sił na
rynku, jak i tych poszukujących nowych możliwości. Dlatego w RPO WK-P przewi-dziano środki dla
przedsiębiorców rozpoczynających działalność, jak i dla tych, którzy chcą uzyskać środki na przeprowadzenie niezbędnych projektów rozwojowych. Przedsiębiorcy będą także mogli pozyskać
wsparcie na zwiększenie efektywności energety-cznej
swoich firm.
Dobra firma to również wykwalifikowani pracownicy.
Dlatego przedsiębiorcy będą mieli szansę ubiegać się
o dofinansowanie usług szkoleniowych, doradczych,
diagnostycznych czy studiów podyplomowych dla pracowników.
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Znaczącą rolę w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 odgrywają organizacje pozarządowe. Poniżej zaprezentowano najistotniejsze obszary, w których organizacje pozarządowe uzyskają możliwość otrzymania wsparcia.

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 niepełnosprawnościami (poprzez ośrodki
zapewniające opiekę dzienną, ale również rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych
świadczonych w środowisku w tym: usługi asystentów osób niepełnosprawnych, teleopieka,
usługi opiekuńcze dla osób starszych świadczone w ich domach),
usług wspierających rodziny i pieczę zastępczą (np. w postaci placówki wsparcia dziennego,
asystentury rodzinnej czy też poradnictwa),
usług realizowanych w mieszkaniach o charakterze wspomaganym (w tym w mieszkaniach
chronionych czy też treningowych) z uwzględnieniem dofinansowania na przebudowę lub
remont,
usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych.
Unijne środki przeznaczone zostaną na rozwój i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej
(w tym organizacji pozarządowych). Będą to pieniądze na kursy, szkolenia i doradztwo dla ich pracowników oraz wolontariuszy, a także finansowanie specjalistycznych usług (jak np. usługi marketingowe czy księgowe).
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Znaczącą rolę we wsparciu działalności podmiotów ekonomii społecznej będzie odgrywała
możliwość uzyskania dotacji na zatrudnienie w organizacji pozarządowej osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Warunkiem uzyskania takiej dotacji jest podejmowanie przez
organizację przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym (dochodowym).

Kolejnym polem działania organizacji pozarządowych są Lokalne Grupy Działania w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty zakładające działania rewitalizacyjne na obszarach wiejskich (np. inwestycje infrastrukturalne
mające służyć realizacji działań aktywizujących społeczność). Możliwe będzie również uzyskanie
środków na działania zwiększające aktywności: społeczną i zawodową mieszkańców obszarów
wiejskich np. poprzez tworzenie świetlic środowiskowych, klubów pracy czy też działania animatora aktywności lokalnej.

Podobnie jak samorządy lokalne, organizacje pozarządowe będą miały możliwość pozyskania
środków na tworzenie nowych przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz nowe miejsca przedszkolne w istniejących placówkach. Możliwe będzie również pozyskanie środków na realizację
kursów zawodowych, szkoleń z języków obcych i obsługi komputera dla osób dorosłych, na co
przeznaczono ponad 39 mln euro.

W zakresie wsparcia osób powracających do pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki na tworzenie nowych żłobków
i klubów dziecięcych.
Możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na projekty z zakresu przebudowy, rozbudowy instytucji kultury, a także na realizację projektów zakładających prace restauratorskie oraz konserwatorskie obiektów zabytkowych na obszarach zabytkowych, poprzemysłowych o wartościach historycznych, jak również na konserwację zabytków ruchomych. Możliwe będzie także dofinansowanie
przedsięwzięć związanych z ochroną siedlisk i gatunków w szczególności na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz na projekty w zakresie zwalczania gatunków inwazyjnych.
Wsparcie uzyskają też projekty dotyczące rozwoju terenów zielonych w miastach.
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Główny Punkt Informacyjny FE w Toruniu
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
e-mail: ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl
Telefony do konsultantów:
(56) 621 84 09, (56) 621 83 41, (56) 621 82 68,
(56) 621 84 86, (56) 621 82 67, (56) 621 85 98,
797 304 122
Główny Punkt Informacyjny FE w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 9, 85-950 Bydgoszcz
e-mail: ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl
Telefony do konsultantów:
(52) 327 68 84, (52) 321 33 42, 797 304 123
Lokalny Punkt Informacyjny FE we Włocławku
ul. Bechiego 2, 87-800 Włocławek
e-mail: ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl
Telefony do konsultantów:
(54) 235 67 12, (54) 235 67 21, 797 304 126
Lokalny Punkt Informacyjny w Grudziądzu
ul. Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz
e-mail: ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl
Telefony do konsultantów:
(56) 462 45 15, 797 304 124
Lokalny Punkt Informacyjny w Inowrocławiu
ul. Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław
e-mail: ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl
Telefony do konsultantów:
(52) 355 91 95, 797 304 125

Zapraszamy do kontaktu, wyjaśnimy Twoje wątpliwości i pomożemy
uzyskać informacje na temat FUNDUSZY EUROPEJSKICH
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