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(FEdKP 2021-2027)

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
TORUŃ, 12.01.2022 r.

Partnerstwo
Zasada partnerstwa to kluczowy element wdrażania Funduszy Europejskich.

Podstawę zasady partnerstwa stanowi podejście oparte na wielopoziomowym zarządzaniu, które
zapewnia udział władz regionalnych, lokalnych i miejskich oraz innych instytucji publicznych,
społeczeństwa obywatelskiego, partnerów gospodarczych i społecznych.

Efekt to zaangażowanie partnerów w cały proces tworzenia i funkcjonowania programu, tj. od
jego przygotowania poprzez wdrażanie, aż po ewaluację.

Partnerstwo w procesie tworzenia FEdKP
W proces tworzenia Programu zaangażowano szerokie grono interesariuszy:

1.

Powołano Zespół ds. programowania perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 - liczył
150 członków reprezentujących różne środowiska.

2.

Przygotowano ankietę potrzeb gmin, w której gminy miały wskazać najpilniejsze potrzeby
inwestycyjne. Ankieta została przesłana gminom 26 lipca 2019 roku, z terminem na odpowiedź
do 30 sierpnia 2019 r.
Zgłoszono łącznie 2 578 propozycji projektowych na kwotę 15 225 348 501 zł.

3.

W okresie od września 2019 r. do grudnia 2020 r. odbywały się spotkania z KE oraz grup
roboczych przy MFiPR.

4.

W okresie od 12 lutego do 23 marca 2020 r. odbywały się spotkania informacyjne w
powiatach, dotyczące kierunków i ustaleń Strategii Rozwoju Województwa dla samorządów
lokalnych i powiatów. Łącznie odbyło się 12 spotkań.

Cel procesu konsultacji
Jednym z narzędzi realizacji zasady partnerstwa na etapie przygotowania programu są konsultacje
społeczne, powszechnie uznawane za ważny, skuteczny i efektywny sposób partycypacji publicznej.
Podstawowym założeniem konsultacji jest konfrontacja dokumentów z potrzebami, oczekiwaniami,
a także planami rozwojowymi wszystkich potencjalnych odbiorców wsparcia. Uczestnicy konsultacji
społecznych, poprzez zgłaszanie uwag i opinii, mają możliwość wpływu na kształt danego
dokumentu.
Podejście partycypacyjne, związane z udziałem partnerów w procesie kształtowania dokumentów
programowych, zapewnia wypracowanie możliwie najtrafniejszych, najbardziej użytecznych
i realistycznych rozwiązań, a tym samym pozwala na dostosowanie działań do miejscowych
i regionalnych potrzeb oraz priorytetów.

Podstawy prawne konsultacji
Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych wynika z następujących przepisów:

-

art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1668);

-

art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z
2021 r. poz. 1057);

-

z art. 8 Rozporządzenia 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.

Konsultacje społeczne FEdKP 2021-2027
Konsultacje społeczne trwały 38 dni od 27 października do 3 grudnia 2021 r.
Łącznie złożono 884 uwagi, w tym:
883 uwagi do programu FEdKP
2021-2027;
1 uwaga dotycząca Prognozy OOŚ.

Konsultacje społeczne FEdKP 2021-2027
Przebieg konsultacji społecznych:
 27 października 2021 r. - konferencja otwierająca proces konsultacji społecznych
programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 wraz z
prognozą OOŚ.
 W konferencji uczestniczyło 96 osób.
 Transmisję konferencji na kanale You Tube Województwa Kujawsko-Pomorskiego
wyświetlono 600 razy.

Konsultacje społeczne FEdKP 2021-2027
 10 stacjonarnych spotkań subregionalnych, w tym:

 spotkanie z przedstawicielami miast prezydenckich (udział wzięło 20 osób),
 4 spotkania uzupełniające dla partnerów społeczno-gospodarczych w największych
miastach regionu (Grudziądz – 48 osób, Toruń – 44 osób, Bydgoszcz – 53 osób,
Włocławek – 106 osób),
 5 spotkań dla powiatów (Brodnica – 29 osób, Tuchola – 27 osób, Czernikowo – 39 osób,
Inowrocław – 97 osób, Lubieniec – 63 osób).
 Łącznie w spotkaniach powiatowych udział wzięło 526 osób.

Konsultacje społeczne FEdKP 2021-2027
 4 wysłuchania branżowe w formie on-line w zakresie:
 przedsiębiorczości – udział wzięło 46 osób (głos zabrały 3 osoby),

 środowiska i transportu – udział wzięło 91 osób (głos zabrały 3 osoby),
 społeczno-zdrowotnym – udział wzięło 77 osób (głos zabrały 2 osoby),
 polityki terytorialnej – udział wzięło 70 osób (głos zabrały 4 osoby),
 Łącznie w wysłuchaniach wzięły udział 284 osoby.
 Liczba wyświetleń wysłuchań na You Tube: przedsiębiorczość 250 wyświetleń,
środowisko i transport 218 wyświetleń, społeczne i zdrowie 254 wyświetleń, polityka
terytorialna i rewitalizacja 207 wyświetleń.

Konsultacje społeczne FEdKP 2021-2027
 5 stacjonarnych spotkań w sprawie realizacji instrumentu ZIT:
 19 listopada 2021 r. odbyły się dwa spotkania dedykowane obszarom funkcjonalnym
największych miast (MOF) dla Inowrocławia (udział wzięło 7 osób) i Torunia (28 osób),
 22 listopada 2021 r. odbyły się spotkania dla Bydgoszczy (30 osób) i Grudziądza (13
osób),
 24 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie dla Włocławka (udział wzięło 10 osób),
 Łącznie w spotkaniach dotyczących realizacji instrumentu ZIT wzięło udział 88 osób.

Konsultacje społeczne FEdKP 2021-2027
Inne spotkania, odbywające się w czasie trwania konsultacji społecznych, na których
prezentowane były założenia FEdKP:
 Pierwszy Regionalny Okrągły Stół w Toruniu dotyczący Finansowania Efektywności
Energetycznej w województwie kujawsko-pomorskim odbył się 4 listopada 2021 r.
Udział wzięło 70 uczestników reprezentujących różne jednostki i podmioty z
województwa kujawsko-pomorskiego, zaangażowane w realizację działań mających na
celu zwiększanie efektywności energetycznej w regionie.

 Konferencja pt.: „Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) w Województwie KujawskoPomorskim – jak skuteczne tworzyć i rozwijać partnerstwa?” odbyła się 24 listopada
2021 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Za
pośrednictwem Internetu wzięło udział ponad 120 osób. Łącznie wraz z uczestnikami
na sali konferencyjnej w spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób.

Konsultacje społeczne FEdKP 2021-2027
OPINIA KWRiST:
 Na posiedzeniu Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki
Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 9
grudnia 2021 r. omawiano projekt programu FEdKP 2021-2027. Uwagi zgłosił Związek
Powiatów Polskich i Ministerstwo Infrastruktury. Projekt został zaopiniowany
pozytywnie, z uwagą dotyczącą potrzeby zapewnienia w Programie finansowania
projektów dotyczących linii kolejowych.
 15 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie KWRiST, na którym Program podlegał
uzgodnieniu, w myśl art. 19a ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057). Przedstawiciele KWRiST
zaopiniowali program FEdKP 2021-2027 pozytywnie.

Konsultacje społeczne FEdKP 2021-2027
Uwagi do programu zgłaszane były elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie www.mojregion.eu.
Formularz do zgłaszania uwag do programu i Prognozy OOŚ zawierał następujące pola:
1. Nazwa podmiotu zgłaszającego
2. Typ podmiotu zgłaszającego
3. Rodzaj dokumentu
4. Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (np. tytuł rozdziału/podrozdziału, nr załącznika)

5. Nr strony w dokumencie
6. Treść uwagi
7. Uzasadnienie uwagi

Konsultacje społeczne FEdKP 2021-2027
Złożono 884 uwagi, w tym 1 do Prognozy OOŚ.

W ramach złożonych 883 uwag:
 310 uwag dotyczyło tego samego zagadnienia, tj. konieczności utworzenia
hospicjum stacjonarnego we Włocławku. Uwagi zostały złożone przez osoby fizyczne
(295 uwag), instytucje finansowe (13 uwagi) oraz organizacje pozarządowe (2 uwagi).
Aby uniknąć zniekształcenia rzeczywistego obrazu struktury uwag, Departament
Funduszy Europejskich potraktował je jako uwagę jednorodną i na potrzeby niżej
podanych statystyk wykazał jako jeden postulat.
 13 uwag zostało złożonych dwukrotnie. Na potrzeby niżej podanych statystyk
zdublowane uwagi zostały pominięte.

 treść 10 uwag nie pozwalała na zidentyfikowanie problemu w odniesieniu do
Programu. Na potrzeby niżej podanych statystyk uwagi te zostały pominięte.

Konsultacje społeczne FEdKP 2021-2027

Konsultacje społeczne FEdKP 2021-2027

Sposób rozpatrzenia uwag złożonych w ramach konsultacji społecznych
Część dokumentu
CS 1(i) Prace B+R
CS 1(ii) Cyfryzacja
CS 1(iii) Wzrost konkurencyjności MŚP
CS 1(iv) RIS
CS 2(i) Efektywność energetyczna
CS 2(ii) Odnawialne źródła energii
CS 2(iv) Adaptacja do zmian klimatu
CS 2(v) Gospodarka wodno-ściekowa
CS 2(vi) Gospodarka odpadami
CS 2(vii) Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
CS 2(viii) Mobilność miejska
CS 3(ii) Transport
CS 4 (ii) Infrastruktura edukacyjna
CS 4(a) Aktywizacja zawodowa
CS 4(d) Wsparcie w zakresie adaptacyjności i zdrowia
CS 4(f) Kształcenie dzieci i młodzieży
CS 4(g) Kształcenie osób dorosłych
CS 4(h) Aktywna integracja
CS 4(iii) Infrastruktura społeczna
CS 4(k) Usługi społeczne i zdrowotne, wsparcie rodziny
CS 4(v) Infrastruktura zdrowotna
CS 4(vi) Kultura
CS 5(i) Potencjały endogeniczne dla obszarów miejskich
CS 5(ii) Potencjały endogeniczne dla obszarów wiejskich
CS 5(ii) RLKS
Inne (uwagi ogólne, horyzontalne, itp.)
Instytucje programu
Partnerstwo
Plan finansowy
Pomoc techniczna EFRR
Strategia programu
Warunki podstawowe
Suma końcowa

nieuwzględniona
3
3
4
1
12
5
8
2
2
3
1
9
5
2
3
1
2
2
5
1
4
11
27
28
4
1

16
165
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7
6
8
6
10
9
4
1
5
4
2
3
13
5
4
3
5
4
6
13
6
2
3
7
1
1
1
1
29
1
170

częściowo uwzględniona
5
2
15
5
10
2
7
4
1
6
6
6
11
5
2
3
1
7
12
10
7
4
15
20
6
9
2

33
216

suma końcowa
15
11
27
12
32
16
19
6
4
14
11
17
19
18
9
10
5
14
18
21
21
8
32
49
37
20
1
4
1
1
78
1
551

Sposób rozpatrzenia uwag w odniesieniu do obszaru projektu Programu (551 uwag)
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Raport z konsultacji społecznych

W dniu 3 stycznia 2022r. na stronie internetowej
https://mojregion.eu/rpo/konsultacje-spoleczne/ zostało umieszczone
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych
programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata
2021-2027 wraz z tabelą z zestawieniem uwag z konsultacji społecznych
wraz z odniesieniem Instytucji Zarządzającej.

Główne postulaty, które nie zostały przyjęte
1. Wnioski o zwiększenie alokacji na CP1, w szczególności na cs (i).
2. Wniosek o finasowanie ze środków Programu linii kolejowych.

3. Uwagi dot. edukacyjnej bazy sportowej (ok 5 uwag - Powiat Inowrocławski, Biuro ZIT,
Powiat Świecki, Miasto Bydgoszcz). Usunięcie zapisu „w szczególności na obszarach
wiejskich” w kontekście inwestycji w edukacyjną bazę sportową.
4. Postulat dot. zwiększenia puli środków, jaka zostanie przeznaczona na instrument
RLKS z 3% do 5% alokacji programu.
5. Uwaga dotycząca możliwości realizacji za pośrednictwem instrumentu RLKS
projektów rewitalizacji „małej skali” na obszarach wiejskich ze środków EFRR, jako
uzupełnienia do działań społecznych finansowanych ze środków EFS+.

Główne postulaty, które nie zostały przyjęte
6. Wniosek o finansowanie dróg lokalnych w szerszym zakresie, tzn. poza bezpośrednim
połączeniem do TEN-T czy stanowiącym tzw. pierwszą/ostatnią milę (np. dojazd do
terminali intermodalnych, dworców kolejowych, terenów inwestycyjnych, portów
lotniczych).
7. Wniosek o udzielanie wsparcia w formie dotacji w obszarach wskazanych do
wdrażania w formie IF (np. efektywność energetyczna, oświetlenie, OZE,
transformacja w kierunku GOZ).
8. Uwzględnić wsparcie na przebudowę, rozbudowę i modernizację domów pomocy
społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych
intelektualnie.
9. Wniosek o dodanie typu wsparcia na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3.
10. Postulat dotyczący wyodrębnienie w ramach EFS+ celu szczegółowego
(l) dotyczącego wsparcia dzieci i młodzieży.

Propozycje zmian FEdKP 2021-2027
1. Umożliwienie realizacji projektów w zakresie ścieżek rowerowych nie tylko na
obszarze MOF. Opracowanie systemu wsparcia ścieżek wg którego ścieżki
rowerowe mogłyby być finansowane w ramach 4 kierunków:
 ścieżki w miastach z obszaru MOF (cs 2viii);
 ścieżki stanowiące uzupełnienie luk w sieci ścieżek na terenie województwa oraz
ścieżki zapewniające dojazd do miast z obszaru MOF oraz do miast spoza obszaru
MOF (cs 2viii);
 ścieżki budowane jako inwestycje towarzyszące inwestycjom drogowym, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa na drogach (cs 3ii);
 turystyczne szlaki rowerowe (CP5).
Przedstawienie kompleksowego systemu wsparcia ścieżek rowerowych w Programie jest
niezbędne, aby uzyskać akceptację KE dla finansowania budowy ścieżek w ramach celu
szczegółowego 2viii.

Propozycje zmian FEdKP 2021-2027
2. Dodanie możliwości przebudowy i modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej,
ponieważ w pierwszej wersji Programu zakładano finansowanie tylko wyposażenia
ośrodków.
3. Rezygnacja z instrumentu finansowego, który miałby być wdrażany, jako Pożyczka
Rewitalizacyjna w obszarze rewitalizacji.
4. Dodanie przedsiębiorstw do katalogu potencjalnych beneficjentów w ramach celu
szczegółowego 4(iii) infrastruktura społeczna.

Propozycje zmian FEdKP 2021-2027
5. Dodanie zapisów dotyczących wsparcia osób młodych poprzez OHP i zwiększenie
alokacji.
6. Uwzględnienie w zapisach Programu działań na rzecz wzmocnienia potencjału
organizacji społeczeństwa obywatelskiego i wyodrębnienie alokacji na ten cel na
poziomie 0,10% z EFS+ ok. 400 tys. EUR.
7. Dodanie Państwowej Straży Pożarnej oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego do katalogu beneficjentów FEdKP w ramach cs (2iv) oraz dopuszczenie
realizacji projektów polegających na rozbudowie bazy szkoleniowej PSP, wraz ze
zwiększeniem alokacji na ten cel.

Propozycje zmian FEdKP 2021-2027
8. Zmiana zapisów dotyczących inwestycji w infrastrukturę przedszkolną, przez
wprowadzenie warunku, zgodnie z którym inwestycje w zakresie infrastruktury
przedszkolnej będą realizowane wyłącznie na obszarach gmin charakteryzujących się
słabym dostępem do usług wychowania przedszkolnego tzn. o odsetku dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej dla województwa.
9. Wyodrębnienie w ramach CP2 środków na działania związane z implementacją
technologii wodorowej.

10. Uwzględnienie zakresu interwencji w ramach Celu Polityki 5 w ramach jednego celu
szczegółowego.

Propozycje zmian FEdKP 2021-2027 –
zmiany finansowe
Zwiększenie środków:
 6,2 mln euro na turystykę w CP5 (marker klimatyczny 0%);
 14,3 mln euro na infrastrukturę społeczną (marker klimatyczny 0%);
 2 mln euro na Państwowe Uczelnie Zawodowe (marker klimatyczny 0%)
 1,5 mln euro na Ochotnicze Hufce Pracy (marker klimatyczny 0%).
Co wymaga:
 Zmniejszenia alokacji na transport regionalny w cs 3iii - 8,2 mln euro (marker
klimatyczny 40%).
 Zmniejszenia alokacji na zdrowie o 14,3 mln euro (marker klimatyczny 0%).
 Zmniejszenie alokacji na edukację w cs 4f o 1,5 mln euro.

Propozycje zmian FEdKP 2021-2027 –
zmiany finansowe
 Przesunięcie 2 mln euro z promocji gospodarki regionalnej (1iii), na wsparcie
internacjonalizacji MŚP.

 Zwiększenie alokacji na Pomoc Techniczną, zgodnie z wskazaniami MFiPR:
PT w ramach EFRR - zwiększenie o 1 845 982 euro,

PT w ramach EFS+ - zwiększenie o 621 922 euro.

Propozycje zmian FEdKP 2021-2027 –
zmiany finansowe
W celu uzupełnienia wydatków klimatycznych, konieczne jest dokonanie wewnętrznych
przesunięć w CP2:
 Zmniejszenie alokacji z odpadów (poza IF) o 2 mln euro (marker klimatyczny 40%);
 Zmniejszenie alokacji z edukacji ekologicznej o 1mln euro (marker klimatyczny 40%);

 Zmniejszenie alokacji z sieci ciepłowniczych o 2,5 mln euro (marker klimatyczny 40%).
 Zwiększenie alokacji na wsparcie PSP o 5 mln euro (marker klimatyczny 100%);

 Zwiększenie alokacji na wsparcie adaptacji do zmian klimatu w miastach o 0,5 mln euro
(marker klimatyczny 100%).

Proponowane odstępstwa od zapisów Linii
demarkacyjnej do Kontraktu Programowego
1. Zapisy linii demarkacyjnej dopuszczają wspieranie krajowych klastrów kluczowych
(KKK) wyłącznie na poziomie krajowym. W związku z powyższy IZ FEdKP postuluje
możliwość dopuszczenia wsparcia KKK na poziomie regionalnym, w przypadku
realizacji przez KKK zadań związanych z opieką/liderowaniem nad wybranymi
inteligentnymi specjalizacjami regionu.
2. W zakresie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach (2i)
proponujemy dopuszczenie możliwości wsparcia, na poziomie regionalnym,
średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw komunalnych.
3. W zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych (2i)
proponujemy dopuszczenie możliwości wsparcia spółdzielni mieszkaniowych, na
poziomie regionalnym.

Proponowane odstępstwa od zapisów Linii
demarkacyjnej do Kontraktu Programowego
4. W zakresie poprawy efektywności energetycznej (2i) proponujemy umożliwianie
wsparcia systemów ciepłowniczych o mocy pow. 5 MW, w odniesieniu do
projektów miast tracących funkcje.

5. W zakresie budowy i rozbudowy odnawialnych źródeł energii (2ii) proponujemy
umożliwienie wsparcia z poziomu regionalnego instalacji fotowoltaicznych do 2
MW mocy. Wg. linii demarkacyjnej z poziomu regionalnego można wspierać instalacje
do 0,5 MW.
6. W zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach (2iv), proponujemy umożliwienie
wspierania z Programu projektów miast wchodzących w skład ZIT, które
posiadają Miejskie Plany Adaptacji (MPA) oraz umożliwienie wspierania realizacji
projektów miast o gęstości zaludnienia powyżej 1000 mieszkańców/km2.
7. W zakresie wspierania transportu w miastach (2viii), proponujemy dopuszczenie
możliwości wspierania projektów mających charakter uzupełniający do
projektów realizowanych z poziomu krajowego, z zakresu zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej w miastach wojewódzkich.

Harmonogram prac nad FEdKP 20212027

 IZ w ciągu trzech miesięcy od wysłania do Komisji
Europejskiej Umowy Partnerstwa, zobowiązana jest
przekazać do KE projekt programu. Umowa
Partnerstwa została przesłana 15 grudnia 2021 r., co
oznacza, że FEdKP 2021-2027 musi zostać wysłany do
KE w połowie marca.
 Ostateczny kształt Programu, poza zmianami
wprowadzonymi w wyniku konsultacji społecznych,
uzależniony jest od przebiegu negocjacji Umowy
Partnerstwa z Komisją Europejską. Kluczową kwestią
dotyczącą zakresu wsparcia przewidzianego w
Programie będą negocjacje FEdKP 2021-2027 z
Komisja Europejską.

L.p. Kluczowe etapy

Harmonogram

1

Konsultacje społeczne FEdKP

27.10 – 3.12.2021

2

Nabór na projekty w trybie niekonkurencyjnym,
w tym strategiczne

do 3.12.2021

3

Zatwierdzenie Umowy Partnerstwa przez Radę
15.12.2021
Ministrów i przesłanie UP do Komisji Europejskiej

4

Rozpoczęcie prac nad Szczegółowym Opisem
Priorytetów

styczeń 2022

5

Opinia MFiPR dot. zgodności FEdKP z UP

styczeń 2022

6

Przygotowanie ostatecznego projektu FEdKP

luty/marzec 2022

7

Przesłanie FEdKP do KE

do 15.03.2022

8

Rozpoczęcie negocjacji z KE

marzec 2022

9

Przyjęcie FEdKP przez KE

maj 2022

10

Rozpoczęcie wdrażania Programu

lipiec 2022

Identyfikacja projektów do FEdKP 2021-2027
W odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składania
propozycji projektów do wyboru w trybie niekonkurencyjnym, w tym projektów o znaczeniu
strategicznym do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw
i Pomorza na lata 2021-2027 z dnia 2 listopada 2021 r. wpłynęły 331 formularze zgłoszeniowe.
Łączna kwota wydatków w zgłoszonych propozycjach projektowych wynosi około 17,4 mld zł,
natomiast wnioskowana kwota dofinansowania wynosi około 13,56 mld zł.
Złożono:
- 145 projektów wewnętrznych na kwotę ok. 8,9 mld zł, dofinansowanie 7,35 mld zł,
- 186 projektów zewnętrznych na kwotę 8,5 mld zł, dofinansowanie 6,21 mld zł.

Identyfikacja projektów do FEdKP 2021-2027
CP, rodzaj naboru

Liczba projektów

Wartość wydatków ogółem

Wartość wydatków kwalifikowalnych

Dofinansowanie projektu UE

Wewnętrzne

145

8 886 414 328,12

8 708 307 814,63

7 347 458 620,81

1

23

1 777 252 898,50

1 764 557 128,50

1 504 255 262,77

2

20

1 526 965 427,26

1 513 896 346,89

1 279 126 722,09

3

17

1 190 179 250,00

1 190 179 250,00

1 011 652 362,50

4

75

4 146 354 401,36

3 996 550 903,24

3 345 768 716,85

5

9

242 662 351,00

240 124 186,00

204 105 556,60

Pomoc techniczna

1

3 000 000,00

3 000 000,00

2 550 000,00

Zewnętrzne

186

8 511 166 490,52

7 290 501 545,15

6 211 892 401,08

1

26

781 745 920,00

729 660 378,05

617 196 021,34

2

69

4 783 838 843,90

3 748 590 660,88

3 152 623 606,44

3

20

1 365 138 080,00

1 287 170 000,00

1 150 319 500,00

4

44

791 834 146,62

765 491 006,22

650 216 198,30

5

27

788 609 500,00

759 589 500,00

641 537 075,00

Suma końcowa

331

17 397 580 818,64

15 998 809 359,78

13 559 351 021,89

Dziękuję za uwagę

