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Konsultacje społeczne FEKP 2021-2027

Konsultacje potrwają od 27 października do 3 grudnia 2021 r.

27 października 2021 r. - konferencja otwierająca proces konsultacji 
społecznych Programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw 
i Pomorza na lata 2021-2027 wraz z prognozą OOŚ

W okresie konsultacji przeprowadzone zostaną spotkania w subregionach 
(6 spotkań) oraz wysłuchania branżowe (4 spotkania). 
Zaplanowano również dodatkowe spotkania z przedstawicielami jst
z obszarów MOF/MOF OW (5 spotkań) oraz z partnerami społeczno-
gospodarczymi (4 spotkania).

Uwagi do projektu Programu będzie można zgłaszać na formularzu 
elektronicznym, który będzie dostępny na stronie www.mojregion.eu.

http://www.mojregion.eu/


Harmonogram konsultacji społecznych FEKP 2021-2027

L.p. Wydarzenie Miejsce Data

1
Konferencja otwierająca konsultacje Programu 

FEKP 2021-2027 wraz z Prognozą OOŚ

Toruń

Dwór Artusa -

hybrydowo

27.10.2021 r.

2
Spotkanie powiatowe

(powiaty: grudziądzki, brodnicki, rypiński)
Brodnica 29.10.2021 r.

3 Wysłuchanie branżowe - przedsiębiorczość on-line 4.11.2021 r.

4
Spotkanie powiatowe

(miasta: Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław)
Toruń 5.11.2021 r.

5
Spotkanie powiatowe

(powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski, świecki)
Tuchola 08.11.2021 r.

6 Wysłuchanie branżowe – środowisko i transport on-line 10.11.2021 r.

7
Spotkanie powiatowe

(powiaty: toruński, chełmiński, wąbrzeski, golubsko-dobrzyński)
Czernikowo 16.11.2021 r.

8 Wysłuchanie branżowe - społeczne i zdrowie on-line 18.11.2021 r.

9 Spotkanie z JST tworzącymi instrument ZIT Toruń Toruń 19.11.2021 r.

10
Spotkanie z JST tworzącymi instrument ZIT

Inowrocław
Toruń 19.11.2021 r.



Harmonogram konsultacji społecznych FEKP 2021-2027

L.p. Wydarzenie Miejsce Data

11
Spotkanie z JST tworzącymi instrument ZIT

Grudziądz
Toruń 22.11.2021 r.

12
Spotkanie z JST tworzącymi instrument ZIT

Bydgoszcz
Toruń 22.11.2021 r.

13
Spotkanie powiatowe

inowrocławski, mogileński, żniński
on-line 23.11.2021 r.

14
Spotkanie z JST tworzącymi instrument ZIT

Włocławek
Toruń 24.11.2021 r.

15
Wysłuchanie branżowe 

- polityka terytorialna i rewitalizacja
on-line 25.11.2021 r.

16
Spotkanie powiatowe (partnerzy społ-gosp)

Toruń
on-line 26.11.2021 r.

17
Spotkanie powiatowe (partnerzy społ-gosp)

Grudziądz
on-line 26.11.2021 r. 

18
spotkanie powiatowe (partnerzy społ-gosp)

Włocławek
on-line 29.11.2021 r.



Harmonogram konsultacji społecznych FEKP 2021-2027

L.p. Wydarzenie Miejsce Data

19
Spotkanie powiatowe (partnerzy społ-gosp)

Bydgoszcz
on-line 29.11.2021 r.

20

Spotkanie powiatowe

(powiaty: włocławski, radziejowski, aleksandrowski, 

lipnowski)
on-line 30.11.2021 r.

21

Zatwierdzenie FEKP 2021-2027 przez Zarząd Województwa –

Wersja 2.0 wraz z odniesieniem się do uwag z konsultacji 22.12.2021 r.

22
Konferencja podsumowująca konsultacje Programu FEKP 

2021-2027
on-line 11.01.2022 r.



Harmonogram prac nad FEKP 2021-2027

L.p. Kluczowe etapy Harmonogram

1
Przygotowanie wstępnego zarysu FEKP (pismo MIR DSR-Va.78.3.2019.IS z 

28.02.2019 r.)
3 lipca 2019

2 Spotkania z KE / Spotkania grup roboczych przy MFiPR wrzesień 2019 – grudzień 2020 

3 Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa styczeń-luty 2021

4 Prace podzespołów ds. przygotowania nowej perspektywy 2019/2021

5 Zatwierdzenie pierwszego projektu FEKP 22 września 2021

6
Zatwierdzenie Umowy Partnerstwa przez Radę Ministrów i przesłanie UP do 

Komisji Europejskiej
listopad 2021

7 Konsultacje społeczne FEKP październik-listopad 2021

8 Nabór na projekty w trybie niekonkurencyjnym, w tym strategiczne listopad-grudzień 2021

9 Rozpoczęcie prac nad Szczegółowym Opisem Priorytetów grudzień 2021

10 Opinia MFiPR dot. zgodności FEKP z UP styczeń 2022

11 Przygotowanie ostatecznego projektu FEKP grudzień 2021/styczeń 2022

12 Przesłanie FEKP do KE luty 2022

13 Rozpoczęcie negocjacji z KE luty 2022

14 Przyjęcie FEKP przez KE kwiecień 2022

15 Rozpoczęcie wdrażania Programu lipiec 2022

3 miesiące na 
wysłanie 
Programu do KE



Cele polityki

CP1. Bardziej inteligentna Europa (EFRR)
CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa (EFRR)
CP3. Lepiej połączona Europa (EFRR)
CP4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym (EFRR i EFS+)
CP5. Europa bliżej obywateli (EFRR)

Koncentracja tematyczna w ramach środków finansowych:

Rozporządzenie 
UE

Projekt 
Kontraktu 

Programowego

Zmiana 
09.2021

Inteligentna Europa (CP1) 25% 13% 14,84%

Niskoemisyjna Europa (CP2) 30% 37% 33,23%

Włączenie społeczne, w tym 
integracja imigrantów 

25% EFS+ 29,5% EFS+ 27,87%

Wydatki klimatyczne 
(w ramach EFRR)

30% 37,5% 34,51%

Poziom dofinansowania 85% - regiony słabiej rozwinięte (poniżej 75% średniej UE-27 
PKB per capita) 



Alokacja Programu
1 753 423 961

EFRR
1 313 858 255    

EFS
439 565 706    

74,93
%

25,07
%



EFRR (%)
CP1

194 452 000 (14,8%)

CP2
484 656 000 (36,89%*)

CP3
250 722 516 (19,08%)

CP4
233 249 757 (17,75%)

CP5
100 000 000 (7,61%) 

PT
50 777 982 (3,86%)

EFS+ (%)

CP 4
369 855 733 (84,14%)

RLKS
52 602 730 (11,97%)

PT 
17 107 243 (3,89%)

* Zwiększony procent alokacji na CP2 wynika ze sposobu liczenia ring fencingu dla transportu niskoemisyjnego 



Alokacja FEKP 2021-2027 – propozycja podziału

Alokacja dla Programu
EURO %

Alokacja Programu 1 753 423 961,00 100%

EFRR 1 313 858 255,00 74,93%
EFS 439 565 706,00 25,07%

alokacja EFRR % EFRR alokacja EFS % EFS % Programu

CP 1 194 452 000,00 14,80% 11,09%
CP 2 484 656 000,00 36,89%* 27,64%
CP 3 250 722 516,00 19,08% 14,30%
CP 4 233 249 757,00    17,75% 369 855 733,00 84,14% 34,40%
CP 5 100 000 000,00    7,61% 5,70%

RLKS 52 602 730,00 11,97% 3%

PT 50 777 982,00 3,86% 17 107 243,00 3,89% 3,87%

razem 1 313 858 255,00 100,00% 439 565 706,00 100,00% 100%

* Zwiększony procent alokacji na CP2 wynika ze sposobu liczenia ring fencingu dla transportu niskoemisyjnego 

Wydatki klimatyczne
34,51%

Włączenie społeczne 
34%



Priorytety  FEKP 2021-2027

1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu (CP1) 194 452 000,00

EFRR

2 Czysta energia dla regionu (CP2) 289 622 465,00

3 Ochrona zasobów środowiska regionu (CP2) 195 033 535,00

4 Spójny i dostępny region (CP3) 250 722 516,00

5 Potencjały endogeniczne regionu (CP5) 100 000 000,00 

6 Społeczny wymiar regionu (CP4) 233 249 757,00

7 Rozwój lokalny regionu (CP5*) 52 602 730,00
EFS+

8 Region bliski mieszkańcom (CP4) 369 855 733,00

9 Pomoc techniczna EFRR 50 777 982,00 EFRR

10 Pomoc techniczna EFS+ 17 107 243,00 EFS+

Struktura FEKP 2021-2027 i podział alokacji na priorytety

RAZEM: 1 753 423 961,00 euro



Zakres FEKP 2021-2027

CP5 Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich typów terytoriów oraz 
lokalnych inicjatyw (EFRR)

Priorytet 5.
Potencjały endogeniczne regionu

5(i) Wsparcie instytucji kultury 30 mln euro 

Wsparcie rozwoju uzdrowisk 10 mln euro 

Wsparcie rozwoju turystyki 7 mln euro 

Rewitalizacja/odnowa obszarów publicznych 22 mln euro 

5(ii) Wsparcie instytucji kultury 8 mln euro 

Wsparcie rozwoju turystyki 7 mln euro 

Rewitalizacja/odnowa obszarów publicznych 16 mln euro 

CP5 Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich typów terytoriów oraz 
lokalnych inicjatyw (EFS+)

Priorytet 7.
Rozwój lokalny regionu

5(ii) Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność

52,6 mln euro 

CP4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw 
socjalnych (EFRR)

Priorytet 6.
Społeczny wymiar regionu

4 (vi) Infrastruktura kultury 45,9 mln euro



Europa bliżej obywateliOBSZAY TEMATYCZNE
CP 5(i) Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, 
gospodarczego i środowiskowego, kultury, naturalnego dziedzictwa kulturowego, zrównoważonej 

turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich   
- 69 mln euro

CP 5(ii) Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, 
gospodarczego i środowiskowego, kultury, naturalnego dziedzictwa kulturowego, zrównoważonej 

turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż obszary miejskie   

- 31 mln euro

Priorytet 5. Potencjały endogeniczne regionu
CP5 Europa bliżej obywateli



Sugerowane kierunki działań wynikające z DIAGNOZY:

Priorytet 5. Potencjały endogeniczne regionu

 Poprawa potencjału placówek kultury o znaczeniu regionalnym i krajowym.

 Rozwój przestrzeni publicznych dostosowanych do potrzeb wszystkich pokoleń – w tym zwłaszcza postrzeganie przestrzeni publicznych, jako 
infrastruktury istotnej dla przeciwdziałania wyłączeniu społecznemu osób starszych.

 Kontynuacja działań na rzecz ochrony i restauracji dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym i krajowym, a także wykorzystywanie 
dziedzictwa dla rozwoju aktywności społecznej, dla aktywizacji gospodarczej oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej i postaw patriotycznych 
wśród mieszkańców województwa.

 Kontynuacja działań na rzecz poprawy stanu i ochrony walorów środowiska przyrodniczego – w tym zwłaszcza dla rozwoju aktywności 
społecznej (jako uwarunkowań rozwoju rekreacji i wypoczynku).

 Dostosowanie infrastruktury oraz jakości usług lecznictwa uzdrowiskowego do przewidywanych potrzeb pod względem ilościowym   
i jakościowym, w tym wypracowanie rozwiązań zwiększających atrakcyjność uzdrowisk z terenu województwa dla kuracjuszy zagranicznych.

 Wsparcie w miejscowościach uzdrowiskowych rozwoju funkcji turystycznych, kulturalnych, sportowych i biznesowych realizowanych na bazie 
walorów i atrakcyjności miejscowości uzdrowiskowych, pod warunkiem zachowania priorytetu ochrony walorów uzdrowiskowych i komfortu 
kuracjuszy.  

 Kontynuacja działań rewitalizacyjnych przekładających się na poprawę poziomu życia mieszkańców obszarów rewitalizowanych.

CP5 Europa bliżej obywateli



Typy projektów

1. Budowa, rozbudowa (wraz z wyposażeniem) oraz rozwój i funkcjonowanie instytucji kultury

2. Projekty dotyczące rozwoju czytelnictwa (projekty rozwijające czytelnictwo w formule 
tworzenia/wspierania bibliotek lokalnych/mediotek, jako centrów życia społecznego)

CP 5(i)(ii) Wsparcie instytucji kultury
Alokacja: 30 000 000,00 euro (i)

8 000 000,00 euro (ii)

Priorytet 5. Potencjały endogeniczne regionu
CP5 Europa bliżej obywateli



CP 5(i) Wsparcie rozwoju uzdrowisk                                                 Alokacja: 10 000 000,00 euro

Typy projektów

Budowa, rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) i wyposażenie infrastruktury uzdrowiskowej 
i tworzenie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego

Priorytet 5. Potencjały endogeniczne regionu
CP5 Europa bliżej obywateli



CP 5(i)(ii) Wsparcie rozwoju turystyki                                              Alokacja: 7 000 000,00 euro (i) 
7 000 000,00 euro (ii)

Typy projektów

1. Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej

2. Tworzenie oraz promocja parków kulturowych i szlaków kulturowych

3. Projekty dotyczące tras i szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i wodnych

4. Tworzenie i marketing regionalnych oraz lokalnych marek i produktów

Priorytet 5. Potencjały endogeniczne regionu
CP5 Europa bliżej obywateli



Typy projektów

1. Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych 
budynków, obiektów w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji

2. Roboty budowlane, restauratorskie i konserwatorskie obiektów zabytkowych 

3. Zagospodarowanie terenów i przestrzeni, w tym istniejących terenów zielonych 
wraz z budową małej architektury

4. Budowa, rozbudowa i przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej (uzupełniająco do 
ww. typów)

5. Roboty budowlane i inwestycje dotyczące systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego

* Zastosowanie IF 
(zdegradowane 
budynki, obiekty 
zabytkowe)

CP 5(i)(ii) Rewitalizacja/odnowa 
przestrzeni publicznych              

Alokacja: 22 000 000,00* euro (i)
16 000 000.00 euro (ii)

Priorytet 5. Potencjały endogeniczne regionu
CP5 Europa bliżej obywateli



CP 5(i)(ii) 

Wskaźniki

Rezultatu:

Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (odwiedzający/rok)

Produktu: 

Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego (szt.)

Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.) 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha)

Priorytet 5. Potencjały endogeniczne regionu
CP5 Europa bliżej obywateli



Priorytet 6. Społeczny wymiar regionu

CP 4(vi) Infrastruktura kultury Alokacja: 45 929 757,00 euro 

Typy projektów

1. Restauracja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego

2. Wsparcie instytucji kultury

CP4 Europa o silniejszym 
wymiarze społecznym



Wskaźniki

Rezultatu:

Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (odwiedzający/rok)

Produktu: 

Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.) 

Priorytet 6. Społeczny wymiar regionu
CP4 Europa o silniejszym 

wymiarze społecznym

CP 4(vi) Infrastruktura kultury



RLKS – 3% Programu
(11,97% alokacji EFS+)

52 602 730 
euro

Priorytet 7. Rozwój lokalny regionu

Alokacja na lata 2021-2027 (wyłącznie EFS+):



 WK-P w perspektywie finansowej 2014-2020, jako jedno z dwóch województw, zdecydowało się na realizację instrumentu 
terytorialnego Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) poprzez wielofunduszowe strategie rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność (LSR). Zdobyte doświadczenie w zakresie wdrażania RLKS i współpracy z lokalnymi grupami 
działania (LGD) pokazuje, jak istotnym z punktu widzenia rozwoju lokalnego jest ten instrument.

 Jego oddolny charakter ma szczególne znaczenie zwłaszcza w kontekście integracji i aktywizacji społeczności lokalnej. 
Dlatego też, w perspektywie finansowej 2021-2027 zasadnym jest kontynuowanie w województwie kujawsko-pomorskim 
wdrażania instrumentu RLKS przy wsparciu ze środków pochodzących z FEKP, w tym na terenie miast powyżej 20 tys. 
mieszkańców. 

 Realizacja celu przyczyni się do kształtowania kapitału społecznego na obszarach, na którym jest realizowany, zwiększenia 
partycypacji społecznej lub szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej oraz poprawy spójności społecznej i terytorialnej 
w województwie kujawsko-pomorskim. RLKS ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju działań obywatelskich oraz daje 
szansę na docenienie mniejszych lokalnych organizacji i inicjatyw. 

 Jego oddolny charakter ma szczególne znaczenie zwłaszcza w kontekście integracji i aktywizacji społeczności lokalnej. Za 
pośrednictwem RLKS mieszkańcy mogą bezpośrednio uczestniczyć w podnoszeniu jakości życia w swojej społeczności oraz 
wyznaczać kierunki rozwoju miejsca, w którym żyją.

 W ramach RLKS realizowane będą działania wynikające z lokalnych strategii rozwoju i zgłaszane przez lokalną społeczność. 
W oparciu o doświadczenia z perspektywy finansowej 2014-2020 oraz wstępne informacje od lokalnej społeczności IZ 
zakłada, że wsparcie będzie skierowane między innymi do: seniorów, młodych, lokalnych artystów i lokalnych liderów 
kultury, animatorów życia kulturalnego, osób zajmujących się edukacją pozaszkolną, przedsiębiorców związanych 
z tworzeniem i rozwojem marki lokalnej i markowego produktu lokalnego.

Priorytet 7. Rozwój lokalny regionu



• ostateczny katalog wsparcia zostanie wypracowany we współpracy z LGDPLANOWANE TYPY PROJEKTÓW 
WSPIERANYCH Z EFS+

SENIORZY

* kluby seniora;

* zielone 
gospodarstwa;

* warsztaty i 
zajęcia 

(ruchowe, 
artystyczne, 

rękodzielnicze);

* zachęcanie do 
aktywnego 

spędzania czasu 
oraz realizacji 
swoich pasji

MŁODZI

* wspieranie 
kreatywności;

* umożliwienie 
rozwoju pasji i 
umiejętności;

* zwiększenie 
zaangażowania 

w życie 
społeczne;

* zaoferowanie 
ciekawych 
pomysłów 

spędzania czasu 
wolnego

MAŁA KULTURA

* promowanie 
lokalnych 

artystów i liderów 
kultury;

* animowanie 
życia 

kulturalnego;

*  odkrywanie i 
wspieranie 
inicjatyw 

kulturotwórczych;

* zwiększenie roli 
domów kultury i 
bibliotek w życiu 

społeczności 
lokalnej 

EDUKACJA

* podniesienie 
poziomu wiedzy 

z zakresu 
ekologii i ochrony 

środowiska;

* promowanie 
zdrowego trybu 
życia i zasad 

zdrowego 
odżywiania;

* nabywanie 
wiedzy na temat 
historii i tradycji 

lokalnej

PRZEDSIĘBIORCY

* tworzenie i rozwój 
marki lokalnej i 

markowego 
produktu lokalnego;

* promocja/ 
wskrzeszanie 

ginących zawodów 
i lokalnego 
rzemiosła

Priorytet 7. Rozwój lokalny regionu



Uzasadnienie kontynuacji Polityki Terytorialnej

 Wdrażanie Polityki Terytorialnej (PT) wynika z Polityki Spójności UE promującej szerokie uwzględnienie 
wymiaru terytorialnego.

 Idea zastosowania i wdrażania (PT) w województwie kujawsko-pomorskim została opracowana jako odpowiedź
na cele i kierunki wyznaczone w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Plan modernizacji 
2020+. Z uwagi na osiągane efekty jest kontynuowana w obecnie obowiązującej Strategii przyśpieszenia 
2030+. 

 Konieczność przeciwdziałania zjawiskom problemowym dostrzeganym z poziomu polityki krajowej, które 
znalazły wyraz w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, gdzie wskazano obszary (gminy) zagrożone trwałą 
marginalizacją (społeczną, ekonomiczną lub społeczno-ekonomiczną) oraz miasta średnie tracące funkcje 
społeczno-gospodarcze.

 Terytorialny aspekt polityki realizowany w wyznaczonych obszarach funkcjonalno-przestrzennych związanych z 
procesami społeczno-gospodarczymi i przyrodniczymi, ma na celu lepsze wykorzystania endogenicznych 
potencjałów rozwoju. 

 Wartości wypływające z realizacji działań w ramach PT to m.in. wykształcenie umiejętności współpracy na 
wielu płaszczyznach, tj. pomiędzy mieszkańcami tej samej jst; pomiędzy mieszkańcami i instytucjami, 
pomiędzy jst szczebla wojewódzkiego – powiatowego – gminnego. 

 Oparcie procesu programowania o strategie/programy rozwoju pozwala na sformułowanie logiki 
funkcjonowania oraz wskazanie celów, zadań i środków realizacji.



POZIOMY POLITYKI TERYTORIALNEJ

I POZIOM 

STOŁECZNY OBSZAR ROZWOJOWY  (SOR) 

II POZIOM (2 OBSZARY MOF OW – ZIT)

MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY  BYDGOSZCZY (ZIT BOF)

MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY  TORUNIA (ZIT TOF)

III POZIOM (3 OBSZARY MOF – ZIT)

MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY  WŁOCŁAWKA (ZIT WOF)

MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY  GRUDZIĄDZA (ZIT GOF)

MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY INOWROCŁAWIA (ZIT  IOF)

IV POZIOM

OBSZAR PROWADZENIA POLITYKI TERYTORIALNEJ (19 OBSZARÓW OPPT - IIT)

V POZIOM

ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (RLKS)

Polityka Terytorialna



Wartość alokacji dla ZIT – 166  790 732,07 EUR

Wartość alokacji dla OSI – 75 391 410,97 EUR

Wartość alokacji dla ORSG – 168 474 951,22 EUR

II poziom Polityki Terytorialnej

III poziom Polityki Terytorialnej

IV poziom Polityki Terytorialnej

Alokacja dedykowana dla PT (bez RLKS) w perspektywie 2014-2020

410 657 094,26 EUR – 21,6% alokacji RPO (per capita 195,70 

EUR),
przy alokacji programu wynoszącej 1 903 540 287 EUR   

Alokacja dedykowana dla PT (bez RLKS) w perspektywie 2021-2027 

371 705 047,17 – 21,2% alokacji RPO (per capita 180,27 EUR),
przy alokacji programu (FE KP) wynoszącej 1 753 423 961 EUR   

Polityka Terytorialna (PT) w perspektywie 2014-2020 i 2021-2027



I – III poziom

IV poziom

Z łącznej kwoty 1 753 423 961,00 euro 

planujemy przeznaczyć na Politykę terytorialną

371 705 047,17 euro (bez RLKS), tj. 21,2% 

Programu

424 307 777,17 euro (razem z RLKS), tj. 

24,2% Programu

+ pula dodatkowej alokacji (??) i kierunki 

wydatkowania na obszary zmarginalizowane

Polityka Terytorialna (PT) w perspektywie 2021-2027



Obszary problemowe w województwie kujawsko-pomorskim



IV

I

II

III

I poziom – służy rozwojowi funkcji o 
znaczeniu regionalnym (realizowanych dla 
mieszkańców i obszaru całego 
województwa) i ponadregionalnym 
(tworzących relacje i powiązania 
międzyregionalne i międzynarodowe). 
Wsparcie działań SOR ze środków 
programu regionalnego, programów 
krajowych i innych źródeł np. KPO. 
Informacje o zasadach realizacji zadań 
zostaną określone w dokumencie pn. 
Polityka rozwoju potencjału regionalnego 
miast stołecznych województwa 
kujawsko-pomorskiego.

Stołeczny Obszar Rozwojowy



IV

I

II

III

WARTOŚĆ ALOKACJI PER CAPITA DLA PT (bez RLKS) W PERSPEKTYWIE 2021-2027 

180,27 euro przy założeniu proporcjonalnego obniżenia wartości na 1 mieszkańca 

do pomniejszonej alokacji na program (wartość alokacji FEKP =  1 753 423 961 euro)

Założenia alokacji dla poszczególnych poziomów PT w oparciu o obszar MOF z SRW:

• Dla 5 MOF OW (liczba mieszkańców 1 555 276) 280 368 671,35 euro

• Dla MOF OW Torunia (liczba mieszkańców 459 581) 82 848 391,12 euro

• Dla MOF OW Bydgoszczy (liczba mieszkańców 601 933) 108 510 100,75 euro

• Dla MOF Włocławka (liczba mieszkańców 194 207) 35 009 579,37 euro

• Dla MOF Inowrocławia (liczba mieszkańców 158 496) 28 571 978,82 euro lub zgodnie z deklaracją 
tworzenia ZIT w oparciu o Miasto i Gminę – liczba ludności 83 519 – 15 055 920,02 euro

• Dla MOF Grudziądza (liczba mieszkańców 141 059) 25 428 621,29 euro

• Dla OPPT (liczba mieszkańców 506 666) 91 336 375,82 euro/(liczba mieszkańców 581 643) 104 852 
434,62 euro

Propozycja podziału alokacji



Dokument dla MOF Bydgoszczy:

• Ustalenia dla SOR – część bydgoska

• Ustalenia dla ZIT Bydgoszczy

• Ustalenia dla OPPT Bydgoszczy

• Ustalenia dla OPPT Nakła

• Ustalenia dla OPPT Żnina

• Ustalenia dla obszarów problemowych(*)

Dokument dla MOF Torunia:

• Ustalenia dla SOR – część toruńska

• Ustalenia dla ZIT Torunia

• Ustalenia dla OPPT Aleksandrowa Kujawskiego

• Ustalenia dla OPPT Chełmna

• Ustalenia dla OPPT Golubia-Dobrzynia

• Ustalenia dla OPPT Torunia

• Ustalenia dla obszarów problemowych(*)

Dokument dla MOF Włocławka:

• Ustalenia dla ZIT Włocławka

• Ustalenia dla OPPT Włocławka

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

Dokument dla MOF Grudziądza:

• Ustalenia dla ZIT Grudziądza

• Ustalenia dla OPPT Grudziądza

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

Dokument dla MOF Inowrocławia:

• Ustalenia dla ZIT Inowrocławia

• Ustalenia dla OPPT Inowrocławia

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

Dokument dla OPPT Brodnicy:

• Ustalenia dla OPPT Brodnicy

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

Dokument dla OPPT Wąbrzeźna:

• Ustalenia dla OPPT Wąbrzeźna

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

Dokument dla OPPT Rypina:

• Ustalenia dla OPPT Rypina

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

Dokument dla OPPT Lipna:

• Ustalenia dla OPPT Lipna

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

Dokument dla OPPT Radziejowa:

• Ustalenia dla OPPT Radziejowa

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

Dokument dla OPPT Mogilna:

• Ustalenia dla OPPT Mogilna

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

Dokument dla OPPT Sępólna Kraj.:

• Ustalenia dla OPPT Sępólna Kraj.

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

Dokument dla OPPT Tucholi:

• Ustalenia dla OPPT Tucholi

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

Dokument dla OPPT Świecia:

• Ustalenia dla OPPT Świecia

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

(*)należy przez to rozumieć: gminy zagrożone trwałą marginalizacją oraz miasta tracące funkcje społ.-gosp. (wg dokumentów rządowych) oraz 

obszary negatywnej sytuacji społ.-gosp. (wg Strategii Przyspieszenia 2030+)

Ile będzie dokumentów programowych 
służących realizacji Polityki Terytorialnej?



 IP ZIT – zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa i „rozporządzenia ogólnego” 

ustanowienie Instytucji Pośredniczącej ZIT nie jest obligatoryjne i zależy od decyzji IZ 

RPO.

 Najważniejsze działania do podjęcia:

- powołanie Związku ZIT – stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego –

preferowane przez IZ,

- uzgodnienie obszarów realizacji ZIT – proponowane kierunku tematyczne:  

1. rozwój gospodarczy, 

2. niskoemisyjny transport publiczny, 

3. energetyka i ochrona środowiska

4. solidarność społeczna,

- uzgodnienie kamieni milowych realizacji ZIT,

- opracowanie strategii ZIT – sugerowany termin połowa 2022 roku,

- koordynacja obszarów wdrażania RLKS z ZIT – strategii ZIT i LSR.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
w województwie kujawsko-pomorskim



• rozwój zrównoważonego transportu publicznego łączącego miasto i jego obszar 
funkcjonalny – FENIKS jest głównym źródłem finansowania dla miast 
wojewódzkich (Cel szczegółowy 2.8 Wspieranie zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki 
zeroemisyjnej),

• poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta 
(adaptacja do zmian klimatu) – FENIKS jest głównym źródłem finansowania dla 
miast posiadających MPA (Cel szczegółowy 2.4 Wspieranie przystosowania się 
do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i 
katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia 
ekosystemowego),

• zwiększenie efektywności energetycznej w obszarze funkcjonalnym,

• wsparcie rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób 
dorosłych w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania rynku pracy w obszarze 
funkcjonalnym,

• obszary z CP5 (kultura, turystyka, rewitalizacja),
• Inne obszary, np. koordynacja procesów planowania przestrzennego.

Propozycje zakresów tematycznych instrumentu ZIT 
na podstawie Umowy Partnerstwa dla realizacji 

Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce



Cel polityki Oś priorytetowa Typ projektu Fundusz

CP1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności 

gospodarki regionu

Wsparcie infrastruktury biznesowej, w tym m.in. powstawania i rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości, ośrodków

wspierających przedsiębiorczość, uzbrojenia terenów pod działalność gospodarczą dla MŚP

ERRR

CP2 Efektywność energetyczna i gospodarka 

niskoemisyjna w regionie 

Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego, w tym węzły zintegrowane i

infrastruktura przystankowa

EFRR

Infrastruktura przeznaczona dla rowerów EFRR

Infrastruktura paliw alternatywnych EFRR

Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej EFRR

Efektywne sieci ciepłownicze (budowa i modernizacja) EFRR

Ciepłownie lokalne EFRR

Region przyjazny środowisku Działania adaptacyjne w miastach (nasadzenia, zazielenianie miast, gospodarowanie wodami opadowymi) EFRR

Projekty w zakresie efektywnych (inteligentnych) sieci wodociągowych (w tym systemy pomiaru zużycia wody w

wydzielonych obszarach sieci wodociągowej i SUW, monitoring strat sieciowych - wycieków, instalacje

monitoringowe)

EFRR

CP3 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna 

regionu

Drogi lokalne EFRR

CP4 Infrastruktura w obszarze zdrowia, społecznym i 

edukacyjnym

Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną EFRR

Inwestycję w infrastrukturę kształcenia zawodowego EFRR

Infrastruktura społeczna EFRR

Baza sportowa EFRR

Szpitale powiatowe EFRR

Wychowanie przedszkolne EFS

Kształcenie ogólne EFS

Kształcenie zawodowe EFS

CP5 Potencjały endogeniczne regionu (na obszarach 

miejskich)

Wsparcie instytucji kultury EFRR

Wsparcie rozwoju turystyki EFRR

Wsparcie potencjału w zakresie uzdrowisk EFRR

Rewitalizacja/odnowa przestrzeni publicznych                EFRR

Potencjały endogeniczne regionu (na obszarach 

wiejskich)

Wsparcie instytucji kultury EFRR

Wsparcie rozwoju turystyki EFRR

Rewitalizacja/odnowa przestrzeni publicznych                EFRR

Polityka Terytorialna (PT) - proponowane obszary wsparcia 
w ramach FEKP 2021-2027



 Sprawniejsze wdrażanie PT:

- przewiduje się przygotowanie wieloletniego harmonogramu naborów projektów (2022-

2025),

- określenie kamieni milowych w procesie wdrażania instrumentów PT pozwalających 

na osiągnięcie ustalonych wskaźników rzeczowych i finansowych oraz osiągnięcie 

celów Programu na jego zakończenie,

- realizacja projektów gotowych technicznie (unikanie formuły „zaprojektuj i wybuduj”).

PRZYJĘCIE STRATEGII
NABORY PROJEKTÓW WDRAŻANIE

KONTRAKTACJA + ROZPOCZĘCIE REALIZACJI 

PROJEKTÓW 
KONTYNUACJA REALIZACJI PROJEKTÓW

2025 (I POŁOWA)

2022 (II POŁOWA) 2022 (II POŁOWA)

2027 [N+2]

Ogólne zasady wdrażania Polityki Terytorialnej 
w województwie kujawsko-pomorskim



Polityka Terytorialna 
Województwa Kujawsko-

Pomorskiego

(dokument operacjonalizujący
ustalenia Strategii Przyspieszenia  

w zakresie PT – przyjmowany 
uchwałą Zarządu Województwa)

Jaki ma być zakres merytoryczny oraz tryb 
formalny dokumentów programowych 
przyjmowanych na każdym z poziomów 
Polityki terytorialnej? 

Jakie będą warunki identyfikacji projektów

Jakiego rodzaju interwencja może być 
programowana w dokumentach programowych dla 
każdego z poziomów polityki terytorialnej:
a) w ramach SOR (do rozważenia lista projektów?)
b) na poziomie ZIT wojewódzkiego
c) na poziomie ZIT miast średnich
d) na poziomie OPPT



Dziękujemy za uwagę


