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I. Wykaz skrótów  
 

EFSI Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 

FEKP Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 

na lata 2021-2027 

Kontrakt Programowy Kontrakt Programowy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

RIS Regionalna Strategia Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+ 

Rozporządzenie ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 

Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego  

i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych 

funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 

Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia 

Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej 

SRW2030+ Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 

roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ przyjęta Uchwałą Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XVIII/399/20 z dnia  

21 grudnia 2020 r. 

UE Unia Europejska 

Zarząd Województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Zasady Zasady identyfikacji projektów do wyboru w trybie 

niekonkurencyjnym, w tym projektów o znaczeniu strategicznym 

w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla 

Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 
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II. Ramy prawne  

Niniejsze Zasady zostały opracowane w oparciu o obowiązujące akty prawne i dokumenty 

dotyczące kierunków rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, zasad przygotowywania 

projektu programu regionalnego oraz realizacji działań współfinansowanych ze środków UE 

w perspektywie finansowej 2021-2027. W przypadku braku przyjętych dokumentów 

dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027, analizie poddano treść projektów ww. 

dokumentów. W przypadku ich przyjęcia, w trakcie obowiązywania Zasad, podstawą dla 

realizacji dalej opisanych działań będzie treść zatwierdzonych dokumentów.  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 

2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, 

Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, 

Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz 

na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami 

i Polityki Wizowej, 

 projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, 

 Linia demarkacyjna - Podział interwencji i zasad wdrażania krajowych i regionalnych 

programów operacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 przyjęta przez 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 

 ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1057), 

 projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich  

w perspektywie finansowej 2021-2027 (ustawy wdrożeniowej), 

 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1668, z 2021 r. poz. 1038), 

 uchwała nr XXVIII/399/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  

21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa kujawsko-

pomorskiego do 2030 roku –Strategia Przyspieszenia 2030+, 

 uchwała Nr 37/1578/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  

22 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu Regionalnego: Fundusze 

Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. 
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III. Zasady identyfikacji projektów do wyboru w trybie niekonkurencyjnym 

W perspektywie finansowej 2021-2027 w sposób niekonkurencyjny będą mogły być 

wybierane projekty, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, 

będą podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

projektu oraz stanowią:  

1. Projekty o znaczeniu strategicznym, tj. projekty, które mają strategiczne znaczenie  

dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu oraz projekty o strategicznym znaczeniu 

dla społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru objętego realizacją strategii terytorialnych. 

2. Pozostałe projekty: 

a) polegające na realizacji zadań publicznych wynikających z właściwych przepisów,  

b) realizowane w formie instrumentu finansowego, 

c) dotyczące pomocy technicznej1. 

Projekty realizowane w formie instrumentu finansowego oraz dotyczące pomocy 

technicznej nie będą podlegały ocenie zaplanowanej na podstawie niniejszych Zasad ze 

względu na obowiązywanie odrębnych trybów na dokonanie ich wyboru. 

Identyfikacja projektów do wyboru w trybie niekonkurencyjnym będzie obejmowała: 

1. Identyfikację wewnętrzną dotyczącą projektów własnych Województwa Kujawsko-

Pomorskiego2. 

2. Identyfikację zewnętrzną dotyczącą projektów planowanych do realizacji przez 

pozostałych, potencjalnych beneficjentów FEKP. Zidentyfikowane projekty w tym trybie, 

które ze względu na swój typ i charakter będą mogły być realizowane na obszarze 

prowadzenia polityki terytorialnej, mogą zostać skierowane do realizacji w ramach tej 

polityki, w tym również Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ostateczna ich 

weryfikacja będzie następować w procedurze uzgadniania strategii terytorialnych, w tym 

Strategii ZIT. 

 

                                                 

 
1 Zgodnie z art. 44 ust. 2 projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich  
w perspektywie finansowej 2021-2027 z dnia 14 października 2021 r. 
2 Projekty własne Województwa Kujawsko-Pomorskiego oznaczają projekty realizowane przez Samorząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego (departamenty Urzędu Marszałkowskiego WK-P, wojewódzkie 

samorządowe jednostki organizacyjne), wojewódzkie osoby prawne i spółki prawa handlowego z udziałem 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (zgodnie z Uchwałą nr 

43/1294/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.10.2012 r. w sprawie powołania Zespołu 

monitorującego projekty własne Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej). 
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IV. Identyfikacja wewnętrzna 

Proces identyfikacji będzie składał się z następujących kroków: 

1) Analiza zapisów programu regionalnego lub projektu tego programu dostępnego na 

dzień podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa o rozpoczęciu identyfikacji 

wewnętrznej, co do możliwości finansowania zadań własnych województwa ze 

środków FEKP oraz projektu Umowy Partnerstwa (lub Umowy Partnerstwa - po jej 

zatwierdzeniu). 

2) Przedstawienie na posiedzeniu Zarządu Województwa zasad identyfikacji projektów do 

wyboru w trybie niekonkurencyjnym, w tym projektów o znaczeniu strategicznym w 

ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 

2021-2027 dla projektów własnych. 

3) Rozesłanie pism zapraszających potencjalnych beneficjentów projektów własnych do 

zgłoszenia propozycji projektowych na wzorze Formularza zgłoszeniowego (Załącznik 

nr 1 do Zasad). 

4) Powołanie Zarządzeniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zespołu 

oceniającego propozycje zgłoszonych projektów w zakresie zgodności propozycji 

projektowych z treścią FEKP, w którego skład wejdą pracownicy Departamentu 

Funduszy Europejskich oraz departamentów merytorycznych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Weryfikacja będzie 

przeprowadzona zgodnie z Listą sprawdzającą stanowiącą Załącznik nr 2 do Zasad. 

5) Zebranie propozycji projektów oraz ich weryfikacja pod kątem następujących 

wymagań: 

a) mają strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu; 

b) realizują w istotny sposób cele FEKP; 

c) znajdują się w wykazie projektów kluczowych w SRW2030+ lub ich zakres jest 

wyraźnie opisany w treści tej Strategii; 

d) wykazują oddziaływanie ponadlokalne, regionalne lub ponadregionalne, w tym 

gwarantują spełnienie warunku koordynacji procesów inwestycyjnych/społecznych 

na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego; 

e) wykazują zgodność z treścią projektu Umowy Partnerstwa (lub Umową Partnerstwa 

- po jej zatwierdzeniu) z uwzględnieniem możliwych odstępstw od wsparcia 

przypisanego do programu regionalnego zgodnie z linią demarkacyjną określonych 

w załączniku do projektu Kontraktu Programowego (lub Kontraktu Programowego – 

po jego zatwierdzeniu);  

f) w przypadku projektów z zakresu transportu, dodatkowo sprawdzeniu będzie 

podlegać zgodność z dokumentem pn. „Regionalny Plan Transportowy 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027” („Plan Transportowy”). 

Do czasu uchwalenia tego dokumentu identyfikacja będzie miała charakter 

warunkowy. Po uchwaleniu „Planu Transportowego” zostanie przeprowadzona 

ponowna analiza zgodności danego projektu pod kątem jego zapisów;  
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g) w przypadku projektów dotyczących rozwoju inteligentnych specjalizacji i 

sieciowania w ramach RIS, dodatkowo sprawdzeniu będzie podlegać ich zgodność z 

regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS. Do czasu uchwalenia 

tego dokumentu identyfikacja będzie miała charakter warunkowy. Po uchwaleniu 

RIS zostanie przeprowadzona ponowna analiza zgodności danego projektu pod 

kątem jej zapisów; 

h) gotowość i wykonalność projektu na podstawie przedłożonego harmonogramu 

przedstawionego w ramach Formularza zgłoszeniowego; 

i) stopień realizacji wskaźników FEKP; 

j) wartość projektu analizowana w puli złożonych projektów w poszczególnych 

obszarach pod kątem dostępnej alokacji w FEKP3. 

6) Przygotowanie przez Departament Funduszy Europejskich listy rekomendowanych 

projektów o znaczeniu strategicznym oraz listy projektów proponowanych do wyboru  

w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie 

dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 w celu zatwierdzenia przez Zarząd 

Województwa. 

7) Po zatwierdzeniu listy rekomendowanych projektów o znaczeniu strategicznym przez 

Zarząd Województwa, przekazanie jej do Wydziału Zarządzania RPO w celu ujęcia 

projektów w projekcie FEKP (na podstawie przepisów rozporządzenia ogólnego, 

zgodnie z art. 22 ust. 3) oraz w Kontrakcie Programowym. Lista projektów 

proponowanych do wyboru w trybie niekonkurencyjnym będzie elementem negocjacji 

z Komisją Europejską w zakresie obszarów planowanych do realizacji w tym trybie. 

Dodatkowe uwarunkowania: 

Pozytywna ocena propozycji projektów własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

będzie miała charakter wstępny, ze względu na konieczność uzgodnienia ostatecznej treści 

dokumentów takich jak Umowa Partnerstwa i FEKP z Komisją Europejską oraz trwające prace 

legislacyjne nad ustawą wdrożeniową.  

W odniesieniu do projektów, które powinny wynikać z dodatkowych dokumentów 

wdrożeniowych, strategicznych, pozytywna opinia będzie miała również charakter 

warunkowy. Po przyjęciu ww. dokumentów projekty zostaną poddane ponownej analizie 

pod kątem zgodności z tymi dokumentami.  

Ponadto zwraca się uwagę, że: 

 w przypadku projektów z zakresu e-zdrowia wsparcie z FEKP będzie możliwe pod 

warunkiem otrzymania pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zdrowia  

w zakresie zgodności projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi  

w obszarze zdrowia cyfrowego oraz jego komplementarności i interoperacyjności   

                                                 

 
3 W przypadku gdy złożone projekty przekroczą dostępną alokację, Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie 
prawo do negocjacji ostatecznej wartości i zakresu projektów.   
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z rozwiązaniami w zakresie e-zdrowia obowiązującymi na dzień złożenia wniosku  

o wydanie opinii, zgodnie z procedurą stanowiącą załącznik do projektu Kontraktu 

Programowego (lub Kontraltu Programowego – po jego zatwierdzeniu);  

 w przypadku projektów z zakresu e-geodezji wsparcie z programu regionalnego 

będzie możliwe pod warunkiem otrzymania pozytywnej opinii Głównego Geodety 

Kraju; 

 w przypadku projektów z zakresu zdrowia, warunkiem uzyskania wsparcia będzie 

zgodność z dokumentem pn. „Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu 

ochrony zdrowia na lata 2021-2027”, a także z mapami potrzeb zdrowotnych oraz 

planami transformacji w obszarze zdrowia. Dodatkowo planowane do realizacji 

działania będą musiały być zgodne z Planem działań w sektorze zdrowia 

akceptowanym przez Komitet Sterujący ds. koordynacji EFSI w sektorze zdrowia; 

 jeżeli zostaną określone dodatkowe wymogi w zakresie zgodności z dokumentami lub 

opiniami niewymienionymi powyżej, zidentyfikowane projekty będą poddane 

sprawdzeniu zgodności również w tym zakresie na etapie naboru projektów.  
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V. Identyfikacja zewnętrzna  

Proces identyfikacji będzie składał się z następujących kroków: 

1) Analiza zapisów programu regionalnego lub projektu tego programu dostępnego na 

dzień podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa o rozpoczęciu identyfikacji 

zewnętrznej, co do możliwości finansowania zadań beneficjentów zewnętrznych 

województwa ze środków FEKP oraz projektu Umowy Partnerstwa (lub Umową 

Partnerstwa - po jej zatwierdzeniu). 

2) Przedstawienie na posiedzeniu Zarządu Województwa Zasad identyfikacji projektów do 

wyboru w trybie niekonkurencyjnym, w tym projektów o znaczeniu strategicznym w 

ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 

2021-2027 dla projektów zewnętrznych. 

3) Publikacja zaproszenia (wraz z Formularzem zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik  

nr 1 do Zasad i Listą sprawdzającą stanowiącą Załącznik nr 2 Zasad) do składania 

propozycji projektów do wyboru w trybie niekonkurencyjnym, w tym projektów o 

znaczeniu strategicznym, w celu przeprowadzenia identyfikacji zewnętrznej. Treść 

zaproszenia zostanie opracowana na podstawie niniejszych Zasad.  

4) Powołanie Zarządzeniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zespołu 

oceniającego propozycje zgłoszonych projektów w zakresie zgodności propozycji 

projektowych z treścią FEKP, w którego skład wejdą pracownicy Departamentu 

Funduszy Europejskich oraz departamentów merytorycznych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Weryfikacja będzie 

przeprowadzona zgodnie z Listą sprawdzającą stanowiącą Załącznik nr 2 do Zasad. 

5) Zebranie propozycji projektów oraz ich weryfikacja pod kątem następujących 

wymagań: 

a) mają strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu; 

b) realizują w istotny sposób cele FEKP; 

c) znajdują się w wykazie projektów kluczowych w SRW2030+ lub ich zakres jest 

wyraźnie opisany w treści tej Strategii; 

d) wykazują oddziaływanie ponadlokalne, regionalne lub ponadregionalne; 

e) wykazują zgodność z treścią projektu Umowy Partnerstwa (lub Umową Partnerstwa 

- po jej zatwierdzeniu) z uwzględnieniem możliwych odstępstw od wsparcia 

przypisanego do Programu Regionalnego zgodnie z linią demarkacyjną określonych 

w załączniku do projektu Kontraktu Programowego (lub Kontraktu Programowego – 

po jego zatwierdzeniu); 

f) projekty, które mają znaczenie strategiczne oraz ze względu na swój typ i charakter 

będą mogły być realizowane na obszarze prowadzenia polityki terytorialnej, mogą 

zostać skierowane do realizacji w ramach tej polityki, w tym również 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ostateczna ich weryfikacja będzie 

następować w procedurze uzgadniania strategii terytorialnych, w tym Strategii ZIT; 
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g) w przypadku projektów z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu 

miejskiego, warunkiem dostępu do środków będzie realizacja inwestycji w oparciu  

o dokument z zakresu planowania transportu spełniający ideę planu zrównoważonej 

mobilności miejskiej (SUMP). Do czasu uchwalenia tego dokumentu identyfikacja 

będzie miała charakter warunkowy. Po uchwaleniu dokumentu zostanie 

przeprowadzona ponowna analiza zgodności danego projektu pod kątem jego 

zapisów; 

h) w przypadku projektów dotyczących rozwoju inteligentnych specjalizacji i 

sieciowania w ramach RIS, dodatkowo sprawdzeniu będzie podlegać ich zgodność z 

regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS. Do czasu uchwalenia 

tego dokumentu identyfikacja będzie miała charakter warunkowy. Po uchwaleniu 

RIS zostanie przeprowadzona ponowna analiza zgodności danego projektu pod 

kątem jej zapisów; 

i) gotowość i wykonalność projektu na podstawie przedłożonego harmonogramu 

przedstawionego w ramach Formularza zgłoszeniowego; 

j) stopień realizacji wskaźników FEKP; 

k) wartość projektu analizowana w puli złożonych projektów w poszczególnych 

obszarach pod kątem dostępnej alokacji w FEKP4.  

6) Przygotowanie przez Departament Funduszy Europejskich listy rekomendowanych 

projektów o znaczeniu strategicznym oraz listy projektów proponowanych do wyboru  

w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie 

dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 w celu zatwierdzenia przez Zarząd 

Województwa. 

7) Po zatwierdzeniu listy rekomendowanych projektów o znaczeniu strategicznym przez 

Zarząd Województwa, przekazanie jej do Wydziału Zarządzania RPO w celu ujęcia 

projektów w projekcie FEKP (na podstawie przepisów rozporządzenia ogólnego, 

zgodnie z art. 22 ust. 3) oraz w Kontrakcie Programowym. Lista projektów 

proponowanych do wyboru w trybie niekonkurencyjnym będzie elementem negocjacji 

z Komisją Europejską w zakresie obszarów planowanych do realizacji w tym trybie. 

Dodatkowe uwarunkowania: 

Pozytywna ocena propozycji projektów zewnętrznych będzie miała charakter wstępny, ze 

względu na konieczność uzgodnienia ostatecznej treści dokumentów takich jak Umowa 

Partnerstwa i FEKP z Komisją Europejską oraz trwające prace legislacyjne nad ustawą 

wdrożeniową. Ponadto pozytywna ocena będzie miała charakter warunkowy dla projektów, 

które powinny wynikać z dodatkowych dokumentów wdrożeniowych, strategicznych 

wymienionych w punktach powyżej. Po przyjęciu ww. dokumentów projekty zostaną 

poddane ponownej analizie pod kątem zgodności z tymi dokumentami.  

                                                 

 
4 W przypadku gdy złożone projekty przekroczą dostępną alokację, Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie 
prawo do negocjacji ostatecznej wartości i zakresu projektów.   
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Dodatkowo zwraca się uwagę, że jeżeli zostaną określone dodatkowe wymogi w zakresie 

zgodności z dokumentami lub opiniami niewymienionymi powyżej, zidentyfikowane projekty 

będą poddane sprawdzeniu zgodności również w tym zakresie na etapie naboru projektów.  

VI. Monitoring projektów o znaczeniu strategicznym 

Projekty o znaczeniu strategicznym będą objęte monitoringiem postępu rzeczowo-

finansowego, a dodatkowo będą podlegały szczególnym środkom dotyczącym 

monitorowania i komunikacji, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym oraz treścią Kontraktu 

Programowego. Po dokonaniu wyboru projektu o znaczeniu strategicznym do 

dofinansowania, Instytucja Zarządzająca w terminie jednego miesiąca będzie przekazywała 

informacje w tym zakresie Komisji Europejskiej wraz z przedstawieniem wszystkich istotnych 

informacji na temat tego projektu. Ponadto, w stosownych przypadkach, postępy we 

wdrażaniu operacji o znaczeniu strategicznym będą analizowane przez Komitet Monitorujący 

FEKP. Dodatkowo, Beneficjenci realizujący projekt o znaczeniu strategicznym będą 

zobowiązani do zorganizowania wydarzenia informacyjnego lub działań komunikacyjnych, 

stosownie do sytuacji, oraz włączenia w te działania Komisji Europejskiej oraz Instytucji 

Zarządzającej w odpowiednim terminie.  

VII. Załączniki 

1. Formularz zgłoszeniowy dla propozycji projektu.  

2. Lista sprawdzająca – ocena propozycji projektu. 


