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Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w 

ramach konkursu - kwota 

dofinansowania ze środków 

publicznych

w PLN2

Instytucja ogłaszająca konkurs 

Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo- rozwojowych w 

przedsiębiorstwach akademickich

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Załącznik do uchwały Nr 46/1848/22

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 23 listopada 2022 r.                                

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P na 2023 rok1

Działanie 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań 

i innowacji

Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez 

instrumenty finansowe

Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.2 Wspracie MŚP poprzez instytucje otoczenia 

biznesu

Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Oś Priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe

Planowany 

termin 

rozpoczęcia 

naborów

Typy projektów mogących 

uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów - ze środków 

UE

w PLN

Wnioskodawcy mogący uzyskać 

dofinansowanie3

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Inne dodatkowe informacje

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty 

finansowe

Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i rozwój

Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia 

przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP

1

Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP

Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej

Tryb naboru

Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju 

gospodarczego

Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu

Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku
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Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej 

w ramach ZIT

Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury 

w ramach ZIT

Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w 

ramach ZIT

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa

Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy region

Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka 

niskoemisyjna w ramach ZIT

Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-

ekologicznego i służb ratowniczych

Oś Priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Działanie 4.5 Ochrona przyrody

Działanie 4.4  Ochrona i rozwój zasobów kultury

Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej 

i przeciwdziałanie suszy

Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT

Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom

Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora 

publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa 

regionalnego

Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie 

strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku

Działanie 2.1  Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie 

strategii niskoemisyjnych

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku
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Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów 

funkcjonalnych

Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną 

Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia 

zawodowego

Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów 

funkcjonalnych w ramach ZIT

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie

Poddziałanie 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych

Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w 

regionie

Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób 

bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy

Poddziałanie  8.2.1  Wsparcie  na  rzecz  podniesienia  poziomu  

aktywności  zawodowej  osób pozostających bez zatrudnienia

Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia 

zawodowego w ramach ZIT

Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT

Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje 

opiekuńcze

Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

w ramach ZIT

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Działanie 6.5 Rozwój potencjałów endogenicznych regionu

Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w 

ramach ZIT

Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku
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Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

w zakresie przedmiotów zawodowych 

Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji 

cyfrowych i języków obcych 

Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy

Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne

Działanie 10.4 Edukacja dorosłych

Poddziałanie 10.3.1 Stypednia dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe

Działanie 10.3 Pomoc stypendialna

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT

Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej 

sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym

Działanie 9.2 Włączenie społeczne

Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT

Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej 

i profilaktyczne

Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo

Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne 

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja

Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

Działanie 10.2  Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej  

Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej 

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych

Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region

Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności 

zawodowej mieszkańców

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku
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02.01.2023

Inwestycje w zakresie budowy lub

modernizacji jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej lub cieplnej z OZE 

w

budynkach użyteczności publicznej - 

mikroinstalacje

                                 1 000 000,00 zł                         1 000 000,00 zł 
Zarząd Województwa - Instytucja

Zarządzająca RPO WKP
konkursowy Województwo Kujawsko-Pomorskie

02.01.2023

Modernizacja systemów oświetlenia 

publicznego przy drogach 

wojewódzkich w miastach 

prezydenckich

                                 3 000 000,00 zł                         3 000 000,00 zł 
Zarząd Województwa - Instytucja

Zarządzająca RPO WKP
konkursowy jednostki samorządu terytorialnego

3 katalog wnioskodawców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie może zostać doprecyzowany w kryteriach wyboru projektów po zatwierdzeniu przez Komitet Moniotorujący RPO WK-P 2014-2020

Kurs euro do zł zastosowany do przeliczenia orientacyjnego 

budżetu konkursów 
4,7275 zł

2 Kwoty prezentowane w harmonogramie są kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,7275 zł. Wartości alokacji na konkurs zamieszczane w ogłoszeniach, podlegają każdorazowo  przeliczaniu zgodnie z wykorzystaniem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłaszany jest dany nabór. W harmonogramie naborów nie przewiduje 

się urealniania kwot zgodnie z ogłoszeniem.

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

1 Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej

Oś Priorytetowa 13 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w  kontekście pandemii covid-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność 

Działanie 13.2 Regionalny transport niskoemisyjny

Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 13.1 Budowanie odporności systemu ochrony zdrowia 

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Działanie 13.4 Pomoc Ukrainie Nie przewiduje się naboru w 2023 roku

Działanie 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym
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