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Założenia polityki terytorialnej
Polityka terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego jest wdrażana na 
czterech poziomach:

� 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). 



Obszary tematyczne wdrażania polityki 

terytorialnej w ramach RPO WK-P na lata 2014-

2020
ZIT wojewódzki, poziom regionalny/subregionalny oraz powiatowy będą wdrażane poprzez:

�Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

�PI 4c – efektywność energetyczna

�PI 4e – transport miejski i realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej

�PI 6b – gospodarka wodno-ściekowa

�PI 6c – ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

�PI 6d – ochrona  i promocja zasobów przyrodniczych

�PI 9b – rewitalizacja społeczno-gospodarcza

�PI 10a – infrastruktura przedszkolna i szkolnictwa zawodowego

�Europejski Fundusz Społeczny:

�PI 8iv – godzenie życia zawodowego i prywatnego

�PI 9i – aktywna integracja

�PI 9iv - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

�PI 10i – edukacja ogólna i przedszkolna

�PI 10iv – szkolnictwo zawodowe

Instrument RLKS  będzie wdrażany poprzez:

�PI 9d – lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność - EFRR

�PI 9VI – lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność - EFS



Strategie terytorialne

� W ramach ZIT wojewódzkiego, OSI oraz ORSG opracowywane są
Strategie terytorialne. 

� W ramach instrumentu RLKS natomiast opracowywane są Lokalne 
Strategie Rozwoju.

� W chwili obecnej wpłynęły wszystkie Strategie OSI i ORSG, które zostały 
poddane procesowi opiniowania.

� W dniu 25 listopada Uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego zostały przyjęte opinie częściowe przedmiotowych 
dokumentów (w zakresie części diagnostycznej oraz obszarów 
proponowanych rozwiązań w zakresie rozwoju usług opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 oraz w ramach aktywnej integracji).

� Zakończenie procesu opiniowania Strategii OSI i ORSG planuje się w I kw. 
2016 r.



Strategie terytorialne a programy rewitalizacji

Planowane działania rewitalizacyjne ujęte w Strategiach 
terytorialnych powinny wynikać z programów 
rewitalizacji.

W związku z tym, iż jednostki samorządu terytorialnego 
dopiero przystępują do procesu opracowywania 
programów rewitalizacji, Strategie OSI i ORSG zostaną
pod tym kątem zaopiniowane warunkowo.

Elementy dotyczące rewitalizacji powinny zostać ujęte w 
Strategiach terytorialnych po przygotowaniu programów 
rewitalizacji w ramach aktualizacji dokumentów.



Wnioski z procesu opiniowania Strategii 

terytorialnych

� Należy zwrócić większą uwagę na część diagnostyczną
opracowywanych programów, zwłaszcza w kontekście powiązania ze 
wskazanymi obszarami problemowymi

� Planowane przez jst działania w zakresie rewitalizacji w dużej mierze 
nadal dotyczą planów projektowych infrastrukturalnych

� Brak podkreślenia społecznego i gospodarczego charakteru 
planowanych działań infrastrukturalnych

� Powielanie („kopiowanie”) typów działań z perspektywy 2007-2013, 
które nie wpisują się w specyfikę rewitalizacji w perspektywie 2014-
2020
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Konkurs z POPT 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju skierowało do 
województw pismo w sprawie możliwości przyznania z 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 
dotacji celowej dla samorządów wojewódzkich na konkurs 
dotyczący wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji 
programów rewitalizacji. 

Konkurs będzie ogłaszany przez Instytucje Zarządzające RPO.



Uwarunkowania finansowe konkursu

� Planowana alokacja na dotacje dla gmin w konkursie 
to około 4,6 mln zł

� Maksymalny poziom dofinansowania to 90% kosztów 
kwalifikowanych w projekcie

� Planowane maksymalne dofinansowanie dla gminy na 
opracowanie/aktualizację programu to 200 tys. zł



Koszty kwalifikowane
Okres kwalifikowalności wydatków to 1 maja 2015 r.-30 października 2017 r.

Do wsparcia kwalifikują się wydatki związane z:
•opracowaniem analiz, ekspertów, planów działań, itp. niezbędnych do opracowania 
programu rewitalizacji (w tym m.in. wynagrodzenia zewnętrznych ekspertów);
•opracowaniem lub aktualizacją programu rewitalizacji (w tym m.in. wynagrodzenia 
pracowników merytorycznych lub ekspertów zewnętrznych);
•wydatki związane z włączaniem różnych interesariuszy do prac nad 
opracowywaniem/ aktualizacją programu rewitalizacji (w tym m.in. koszty 
organizacji spotkań, konferencji, debat, wynagrodzenie moderatorów, ekspertów i 
panelistów, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działań
partycypacyjnych);
•koszty zarządzania projektem.

Dofinansowanie nie będzie obejmowało kosztów zlecenia przygotowania lub 
aktualizacji dokumentu przez firmę zewnętrzną. 



Harmonogram
� Grudzień 2015 r. - podpisanie umowy z Ministerstwem

� Grudzień 2015 r./styczeń 2016 r. powołanie Zespołu ds. rewitalizacji

� W styczniu 2016 r. ogłoszenie konkursu na dotacje dla gmin

� Styczeń i luty 2016 r. – spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów

� Od lutego do połowy kwietnia 2016 r. składanie wniosków o dofinansowanie przez 
wnioskodawców

� Od połowy kwietnia 2016 r. do końca czerwca 2016 r. – prace Komisji Konkursowej

� Lipiec 2016 r. – podpisanie umów z dotacjobiorcami

� Lipiec 2016 r. – spotkanie informacyjne z dotacjobiorcami

� Spotkania edukacyjne – maj, wrzesień, listopad 2016 r.

� Listopad-grudzień 2017 r. ocena programów rewitalizacji, na opracowanie których 
przyznano dofinansowanie, zatwierdzanie sprawozdań końcowych beneficjentów –
TERMIN OSTATECZNY - NIEPRZEKRACZALNY



Zadania Zespołu ds. rewitalizacji

� merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie spotkań
informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców Konkursu dotacji;

� udział w pracach Komisji Konkursowej;

� wsparcie merytoryczne dla wybranych projektów poprzez organizację
spotkań informacyjnych dla dotacjobiorców w celu omówienia zasad 
przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji;

� ocena i weryfikacja programów rewitalizacji;

� merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych 
dla wszystkich zainteresowanych gmin na terenie województwa.



Dziękuję za uwagę


