
Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Kryteria będące przedmiotem obrad

Komitetu Monitorującego w dniu 19 maja 2017 r.



Zakres 
konkursu

• Tworzenie i rozwój specjalistycznej infrastruktury biznesowej 

Kwota

• kwota na konkurs: 31.383.000 zł (nabór wniosków w czerwcu 2017 r.)

• adresowany do instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców 

Wspierane 
projekty

• Projekty polegające na tworzeniu lub rozwoju infrastruktury biznesowej: 
centrów biznesowych, centrów demonstracyjnych, biur typu co-working space, 
fab labs i  living labs.

Działanie
• Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego   



• centrum służące demonstracji 
doświadczeń:

• zakres edukacyjny, 

• urządzeń lub produktów. 

• W przedmiotowej kategorii nie 
mieszczą się hale targowo-
wystawiennicze. 

centra 
demonstracyjne 



Przykład: Centrum Demonstracyjne Odnawialnych
Źródeł Energii powstało na terenie ZSM nr 2 przy
ul. Słonecznej w Bydgoszczy. Placówka ta kształci
uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej oraz innych poszukiwanych
na rynku pracy zawodach np. mechatronik,
mechanik CNC i tworzyw sztucznych, elektryk.
Centrum o powierzchni użytkowej 367,26 m2 jest
funkcjonującym przykładem prawidłowych
rozwiązań w budownictwie energooszczędnym
i pasywnym. Centrum jest wyposażone w instalację
automatyki obejmującą: wentylację, ogrzewanie
oraz monitorowanie, archiwizowanie
i raportowanie wartości mierzonych, takich jak
temperatura w budynku, wielkości meteorologiczne

(temperatura powietrza, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru, promieniowanie
słoneczne, opad atmosferyczny), parametry pracy urządzeń, parametry zasilania i ogrzewania.

Układ pozyskania energii elektrycznej odnawialnej z jednoczesnym praktycznym zastosowaniem układu do 
zasilania całości oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego składa się z 100 ogniw fotowoltaicznych i turbiny 
wiatrowej o mocy 3,0 kW.

Każdy może zobaczyć, jak funkcjonuje obiekt wybudowany w technologii pasywnej  – wystarczy zadzwonić do szkoły i umówić się na 
wizytę studyjną!

Miasto Bydgoszcz wybudowało Centrum dzięki realizacji projektu unijnego o akronimie CEC5 pn. „Demonstracja efektywności energetycznej i 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu dla Europy Środkowej.



„Centrum edukacyjno-demonstracyjnego”, którego zadaniem 
jest popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów. 
Zlokalizowane na terenie Zakładu Odzysku i Recyklingu  KOM 
ECO w Lublinie pozwala zwiedzającym (uczniowie, studenci, 
samorządowcy) zapoznać się z metodami segregacji i 
zagospodarowania odpadów.



Jedno z tych centrów zostanie zorganizowane w gospodarstwie De Bakker Westland w 
Kwintsheul (Holandia), drugie – w Tomato Masters w Deinze (Belgia). 

Koncern Bayer wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ogrodników, którzy będą otrzymywać nie 
tylko nasiona czy środki ochrony roślin, ale również sprawdzone pod okiem specjalistów 
technologie produkcji. 

W tym przypadku oferowane będą najnowsze rozwiązania uprawy odmian groniastych (TOV –
tomato on the vine). Ponadto w holenderskim gospodarstwie, gdzie dotąd prezentowano 
kolekcje firmowych sałat zostaną zlokalizowane wdrożenia technologii upraw w sztucznym 
świetle. za: nunhems.co.uk

Należąca do koncerny Bayer 
firma nasienna Nunhems
zapowiada otwarcie w bieżącym 
roku dwóch centrów 
demonstracyjnych, w których 
prezentowane będą odmiany 
pomidorów groniastych 
wyhodowane w firmie oraz 
nowoczesne technologie ich 
uprawy. 



Centrum demonstracji myśliwców (FDC) jest obiektem Lockheed

Martin zaprojektowanym i wyposażonym, tak aby móc przekazywać

wiedzę zwiedzających o 5 generacji samolotów myśliwskich F-35

Lightning II (Joint Strike Fighter) and F-22 Raptor.

Symulatory kokpitu FDC F-35 i F-22 i wiele ekranów dotykowych służą

do podkreślenia możliwości i unikalnych aspektów każdego samolotu.



• Fab Lab Fabrication Laboratory - rodzaj pracowni lub 
małego laboratorium, mającego dawać możliwość 
realizacji własnych projektów i pomysłów osobom 
chcącym realizować swoje marzenia, hobby, naukę lub 
pracę, a potrzebują narzędzi i przestrzeni oraz wiedzy 
technicznej

• niedużej wielkości warsztat/laboratorium testowe, 
umożliwiające użytkownikom korzystanie z 
dostępnych narzędzi  (w  dużej  mierze  nowoczesnych  
i  sterowanych komputerowo),  często potrzebnych do 
wytworzenia produktu, którego nie można włączyć w 
proces masowej produkcji. 

fab
labs

https://pl.wikipedia.org/wiki/Laboratorium


Fab Lab Łódź http



• praktyczny instrument wdrażania popytowego podejścia do 
innowacji w UE, czyli tworzenia otwartych innowacji dzięki 
współpracy różnych podmiotów.

• Nowoczesna metoda prowadzenia prac nad rozwijaniem produktów.

• Living Labs oznacza miejsca gdzie tworzone są innowacje. To co wyróżnia 
metodykę Living Labs to fakt, że człowiek (konsument) jest źródłem 
innowacji, a nie tylko jej odbiorcą.

• Chodzi o skupienie się na ludziach, ich wymaganiach i oczekiwaniach. 
Osoby oceniające produkty sugerują co należy w nich zmienić i 
poprawić. Ich głos jest decydujący dla prowadzących badania.

living
labs

Kluczowe jest tu podejście biznes-konsument zogniskowane

na zaangażowanie użytkowników.

Udział użytkowników rozwiązań innowacyjnych może występować na różnych etapach:

• wspólnego tworzenia, czyli wspólnego projektowania przez użytkowników i

producentów;

• eksploracji, czyli odkrywania pojawiających się zastosowań, zachowań i szans

rynkowych;

• eksperymentowania, czyli wdrażania żywych scenariuszy wśród społeczności

użytkowników;

• ewaluacji, czyli oceny koncepcji, produktów i usług według kryteriów społeczno-

ergonomicznych, społeczno-poznawczych i społeczno-ekonomicznych.



Pierwsze w Polsce laboratorium energii

Living Lab Gdynia jest pierwszym w naszym kraju laboratorium nowoczesnej energetyki, tworzonym 

przez i dla mieszkańców. Odbiorcy energii elektrycznej w Gdyni testują pilotażowe rozwiązania do 

zarządzania energią w swoich gospodarstwach domowych. W rzeczywistych warunkach oceniają, jak 

proponowane innowacje sprawdzają się na co dzień.

Living Lab tworzy 300 gospodarstw domowych z Gdyni, których mieszkańcy od drugiego kwartału 

2015 r. testują nowe rozwiązania cenowe i usługi, które pomagają im korzystać z energii elektrycznej 

w świadomy sposób. Kontrolę nad rachunkami, bieżącym zużyciem i planowaniem zużycia energii 

ułatwiają im wielostrefowe Programy Cenowe, oferujące zmienne stawki za energię w ciągu doby oraz 

innowacyjne usługi, m.in.:

• Personalizowane raporty z informacją zwrotną o zużyciu energii

• Narzędzia wizualizujące dane o zużyciu i kosztach energii elektrycznej

• Technologia ISD (Inteligentna Sieć Domowa) - innowacyjny system zarządzania energią elektryczną 

w domach

Inne Living Laby Warszawa Kielce Kraków.



Krakow Living Lab? 

Dla kogo jest : 

Dla lokalnych firm i start-upów, gdzie proces ko-kreacji, testowania użyteczności i walidacji 
produktu jest uzależniony od wielu czynników zewnętrznych (firmy nie posiadające własnego 
zaplecza B&R). 

KPT przetestował produkty: krakowskich start-upów HG Intelligence oraz Kontakt.io, warszawskiego 
środowiska skupionego wokół start-upu Expose oraz inicjatywy co-workingu Wytwórnia z 
krakowskiego Zabłocia, reprezentowanej przez firmę BIM Lab.

Dla dużych firm, kiedy potrzebne jest dotarcie do konkretnych, wąskich grup odbiorców. 

Dla Comarchu S.A. przeprowadziliśmy testy Aplikacji Pielgrzym – platformy mobilnej 
przygotowanej dla uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Cechą charakterystyczną 
metody living lab jest maksymalne skrócenie dystansu między twórcą technologii a jej końcowymi 
użytkownikami. W ramach usługi living lab umożliwiamy przedsiębiorstwom wspólną pracę nad 
produktami i usługami (ko-kreację) z ich przyszłymi klientami, we współpracy z Miastem Kraków, 
uczelniami i innymi partnerami. Firmy zgłaszają produkty i usługi do testowania i optymalizacji, a 
następnie otrzymują profesjonalne wsparcie na etapie prowadzenia tych testów oraz oceny ich 
rezultatów. 
Sposobów wykorzystania metodologii living lab jest wiele, począwszy od smart city (nasza 
specjalność!) poprzez branżę gier, telefonię komórkową czy procesy zarządcze i technologiczne w 
firmach. Możliwe jest objęcie procesem living lab produktów, nawet od poziomu proof-of-concept 
do wdrożonego prototypu.



• oferują na wynajem pomieszczenia 
z przeznaczeniem na działalność 
biurową, handlową bądź 
magazynową, sale konferencyjne, itp.

centra 
biznesowe

• profesjonalne przestrzenie 
biurowe przeznaczone do 
indywidulanej lub wspólnej 
pracy wraz z dostęp do zaplecza 
socjalnego i mediów

biura typu 
co-working space



REWITALIZACJA W LATACH 2014-2020
w województwie Kujawsko-Pomorskim



Alokacja na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020

Łączna alokacja na rewitalizację – ok. 74,04 mln euro 

ZIT  
ok. 25,4 mln euro

w ramach 
Poddziałania 6.4.1)

Obszary wiejskie (127 gmin) 
ok. 20 mln euro*

(w ramach Działania 7.1) 

Obszary miejskie (52 miasta)
ok. 54,04 mln euro

Pozostałe miasta 
ok. 28,64 mln euro 

(w ramach 
Działania 6.2)

* Ostateczna alokacja na wsparcie działań rewitalizacyjnych na obszarach

wiejskich uzależniona jest od przeznaczonych na tego typu działania środków

określonych w Lokalnych Strategiach Rozwoju przez poszczególne LGD.



Zakres 
konkursu

• Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach 
polityki terytorialnej

Kwota

• kwota na konkurs: 30 314 900 zł (nabór wniosków w czerwcu 2017 r.)

• adresowany do samorządów, przedsiębiorców, NGOS-ów, wspólnot 
mieszkaniowych i innych podmiotów wg SZOOP

Wspierane 
projekty

• Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym rozbudowa, nadbudowa, 
przebudowa, modernizacja, adaptacja, remont zdegradowanych 
obiektów/budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, 
przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych 
na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego/Gminnego Programu 
Rewitalizacji;

Działanie • Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych



Zakres 
konkursu

• Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

Kwota

• kwota na konkurs: 61 495 940 zł (nabór wniosków we wrześniu 2017 r.)

• Adresowany do samorządów, przedsiębiorców, NGOS-ów, wspólnot 
mieszkaniowych i innych podmiotów wg SZOOP w ramach ZIT

Wspierane 
projekty

• Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym rozbudowa, nadbudowa, 
przebudowa, modernizacja, adaptacja, remont zdegradowanych 
obiektów/budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, 
przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych 
na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego/Gminnego Programu 
Rewitalizacji;

Działanie
• 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach 

ZIT



Podstawy prawne rewitalizacji:

• Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

• Krajowa Polityka Miejska 2023 przyjęta przez Radę
Ministrów w dniu 20 października 2015 r.

• Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia
2 sierpnia 2016 r.

• Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych
w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia
16 listopada 2016 r.



REWITALIZACJA to kompleksowy proces wyprowadzania ze
stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania
całościowe integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej,
przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i
prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany na
podstawie przeprowadzonej diagnozy problemowej w ramach
poprzez programu rewitalizacji.

W odróżnieniu od założeń dla procesu rewitalizacji
charakterystycznych dla perspektywy finansowej na lata 2007-2013
(opartej na działaniach infrastrukturalnych), idea rewitalizacji w
obecnej perspektywie finansowej opiera się na założeniu, że
najistotniejszy jest pozytywny efekt społeczny rewitalizacji,
dlatego wszelkie działania podejmowane na rzecz odnowy miast i
obszarów wiejskich muszą być temu założeniu podporządkowane
(rolę wiodącą pełnią działania z EFS, natomiast działania z EFRR
stanowią uzupełnienie działań „miękkich”).



Formuła projektu zintegrowanego realizowanego ze środków EFS oraz EFRR 
gdzie EFS pełni rolę wiodącą

Gdy występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie 
infrastruktury przewidziane do realizacji w ramach RPO

Działania/poddziałania EFRR: 

 6.2

 6.4.1         

 7.1

PROJEKTY

ZINTEGROWANE

Działania/poddziałania EFS z 
zakresu:
 OP 8 – CT 8
 OP 9 – CT 9                 
 OP 10 – CT 10
 OP 11 – CT 9

W sytuacji, gdy wnioskodawca wykaże brak możliwości finansowania projektu ze
środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 (np. wyczerpanie środków lub brak
dedykowanych działań), wówczas na potrzeby realizacji projektów zintegrowanych w
obszarze rewitalizacji dopuszcza się możliwość realizacji projektu/ów
finansowanego/ych ze środków EFS nie pochodzących z RPO WK-P 2014-2020,
np. POWER.



Warunkiem realizacji projektów rewitalizacyjnych 

w ramach RPO WK-P jest jego umiejscowienie w 

programie rewitalizacji (GPR/LPR), 

który uzyskał pozytywną opinię  IZ RPO oraz został 

wpisany do Wykazu programów rewitalizacji 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na  etapie oceny GPR/LPR – dokonuje się 

weryfikacji i oceny stopnia powiązań EFS i EFRR 

dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych.



Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Działania 6.2 i
Poddziałania 6.4.1 (rewitalizacja miejska):

1. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym rozbudowa, 
nadbudowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja, remont 
zdegradowanych obiektów/budynków wraz z zagospodarowaniem 
przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych 
problemów społecznych, gospodarczych na obszarze 
rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego/Gminnego Programu 
Rewitalizacji.

2. Modernizacja, remont części wspólnych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych.

3. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, modernizacja, remont
obiektów/budynków infrastruktury kulturalnej.

4. Budowa, przebudowa, rozbudowa podstawowej infrastruktury
komunalnej (np. przewodów lub urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych) na obszarze
objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich
obiektów i terenów rewitalizowanych
do podstawowych usług komunalnych.

5. Przebudowa, modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu
poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru.



Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Działania 7.1
(dla obszarów wiejskich)

Typ projektów:

1. Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji
społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich –
w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk
społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-
gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków
uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w
życiu społecznym i gospodarczym.



Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków
o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P
na 2017 r.:

• planowany termin rozpoczęcia naboru w ramach
działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich
obszarów funkcjonalnych to czerwiec br. Konkurs
będzie miał charakter otwarty.

• planowany termin rozpoczęcia naboru w ramach
działania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich
obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT to wrzesień
br. Konkurs będzie miał charakter otwarty.

• Konkursy w ramach działania 7.1 będą odbywały się
zgodnie z harmonogramami poszczególnych Lokalnych
Grup Działania.



Zakres 
konkursu

• Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących 
obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji 
przedszkolne (konkurs poza PT i ZIT) 

Kwota

• kwota na konkurs: 8 661 400 zł (nabór wniosków w czerwcu 2017 r.
• Beneficjenci : jednostka prowadząca przedszkole specjalne lub oddział specjalny w 

zakresie wysokospecjalistycznych usług przedszkolnych dla dzieci z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem oraz niepełnosprawnościami 
dotyczącymi wzroku i słuchu

Wspierane 
projekty

• budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja, 
remont obiektów wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym placów zabaw

• działania z zakresu e-edukacji w połączeniu z działaniem inwestycyjnym

Działanie
• Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną



PT – 7 357 945,00 euro (30 903 369,0 PLN) 

w tym:

- ZIT – 4 062 182,00 euro (17 061 164,4 PLN))

- OSI – 1 081 575,70 euro (4 542 617,9 PLN)

- ORSG – 6 276 369,30 euro (26 360 751,1 PLN)

Poza ZIT i PT – 2 000 000,00 euro (8 600 000 PLN) 

Suma 56 564 533 PLN* 

*Kurs EURO 4,22 PLN



Zakres 
konkursu

• Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT)

Kwota

• kwota na konkurs: 2 456 660 zł (nabór wniosków w lipcu 2017 r.)

• adresowany do szerokiego grona wnioskodawców zgodnie z SZOOP

Wspierane 
projekty

• modernizacja systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowy lub zamiany 
oświetlenia ulicznego na energooszczędne).

Działanie

• Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii 
niskoemisyjnych w ramach ZIT



Zakres 
konkursu

• Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka 
(kontynuacja 2 konkurs) konkurs ogólnodostępny poza PT i ZIT 

Kwota

• kwota na konkurs: 8 661 400 zł (nabór wniosków w czerwcu 2017 r.)

• adresowany do szerokiego grona wnioskodawców wg SZOOP

Wspierane 
projekty

• budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, remont, 
modernizacja oraz wyposażenie obiektów na potrzeby realizacji usług, 
świadczonych w środowisku lokalnym tj. placówek opiekuńczo-wychowawczych 
oraz rodzinnych domów dziecka

Działanie
• Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną



Zakres 
konkursu

• Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem 
obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym 
żłobków, klubów dziecięcych) konkurs ogólnodostępny poza PT i ZIT 

Kwota
• kwota na konkurs: 43 307 000 zł (nabór wniosków w lipcu 2017 r.)

• adresowany do szerokiego grona wnioskodawców wg SZOOP

Wspierane 
projekty

• budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, remont, 
modernizacja oraz wyposażenie obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki 
nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych)

Działanie
• Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną



Zakres 
konkursu

• Instalacje OZE służące do produkcji energii cieplnej

• (kontynuacja – 2 konkurs)

Kwota

• kwota na konkurs: 10 826 750 zł (nabór wniosków w czerwcu 2017 r.)

• adresowany do szerokiego grona wnioskodawców wg SZOOP

Wspierane 
projekty

• Przedsięwzięcia z zakresu: budowy, przebudowy instalacji do produkcji, 
przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii cieplnej pochodzącej z OZE 
(słońca oraz biomasy i geotermalnej) wraz z podłączeniem źródła do sieci 
dystrybucyjnej/przesyłowej (elementem projektu będzie przyłącze do sieci 
ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii))

Działanie
• Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych



Zakres 
konkursu

• Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki 
terytorialnej – termomodernizacja. (kontynuacja 4 konkurs)

Kwota

• kwota na konkurs: 23 818 850 zł (nabór wniosków w czerwcu 2017 r.)

Wspierane 
projekty

• Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej 
budynków publicznych

Działanie

• Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym



Zakres 
konkursu

• Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu 
terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)  
(kontynuacja 4 konkurs)

Kwota

• kwota na konkurs: 23 818 850 zł (nabór wniosków w lipcu 2017 r.)

• adresowany do samorządów

Wspierane 
projekty

• Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej 
budynków publicznych

Działanie

• Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym  w ramach ZIT



Zakres 
konkursu

• Modernizacja energetyczna budynków publicznych - jednostki organizacyjne 
samorządu województwa ( kontynuacja 2 konkurs )

Kwota

• kwota na konkurs: 6 496 050 zł (nabór wniosków w czerwcu 2017 r. 

Wspierane 
projekty

• Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej 
budynków publicznych

Działanie

• Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym



ZIT  – 36 093 600,36 euro (151 593 121,6 PLN)

OSI – 9 908 842,79 euro (  41 617 139,7 PLN)

ORSG – 27 451 807,71 euro (115 297 592,4 PLN)

Poza   – 9 000 000,00 euro (  37 800 000,0 PLN)

Suma - 346 307 853,7 PLN*

(82 454 250,86 euro) 

Termomodernizacja

obiektów

użyteczności 

publicznej

*Kurs EURO 4,2 PLN



Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Stan wdrażania

na 21 maja 2017 r.



Do końca roku 2017 zaplanowano:
- podpisanie umów o dofinansowanie (kontraktacja)

na poziomie co najmniej 3,7 mld zł,
- certyfikację na poziomie co najmniej 600 mln zł,

Na osiągnięcie tego celu składają się:
- osiągnięta kontraktacja do końca 2016 r. – 320 mln zł,
- potencjał kontraktacyjny w nierozstrzygniętych konkursach z lat 2015-2016 – 1 mld zł, 
- umowy z funduszami funduszy w ramach instrumentów finansowych – 900 mln zł,
- projekty pozakonkursowe, dla których umowy zostaną podpisane w roku 2017 – 860 mln zł 
(m.in. drogi wojewódzkie - 360 mln zł , przebudowa wału przeciwpowodziowego - 15,5 mln zł, szpitale 
wojewódzkie – w tym Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu 172,5 mln, projekty ZIT – 19 mln zł)

- kontraktacja z konkursów ogłoszonych w I i II kwartale 2017 r. – 700 mln zł



Planowany na 2017 rok postęp w realizacji RPO WK-P (kontraktacja) 
(m.in. projekty pozakonkursowe i instrumenty finansowe)
- zgodnie z planem przyśpieszenia realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

11,71%

28,65%

42,67%
47,30%

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

962 118 006,41 zł 2 352 735 087,36 zł 3 504 731 535,36 zł 3 885 130 531,36 zł

w tym zrealizowana do 28.02.2017 
kontraktacja w wysokości 
409 682 113 zł



Planowany na 2017 rok postęp w realizacji RPO WK-P (certyfikacja)
- zgodnie z planem przyśpieszenia realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020)

I kw. 2017 r. II kw. 2017 r. III kw. 2017 r. IV kw. 2017 r.

210 545 661,71 368 402 738,65 475 043 271,02 652 320 574,84

I kw. 2017 r. II kw. 2017 r. III kw. 2017 r. IV kw. 2017 r.

2,56%

4,49%

5,78%

7,94%
w tym certyfikacja zrealizowana  

do końca 2016 roku



Liczba podpisanych umów o dofinansowanie oraz % wykorzystanej alokacji RPO WK-P 2014-2020 w podziale na osie

oś fundusz alokacja w EURO alokacja w PLN 
liczba podpisanych 

umów
wartość podpisanych 

umów

wkład UE w 
podpisanych 

umowach

% wykorzystanej 
alokacji

1 2 3

4

10 11 12

13

3*4,2216 12*100/4

Oś 1 EFRR 429 623 387 1 813 698 091 6 326 712 750 273 082 837 15,06

Oś 2 EFRR 50 169 580 211 795 899 0 0 0 0,00

Oś 3 EFRR 282 225 573 1 191 443 479 38 66 847 039 38 853 611 3,26

Oś 4 EFRR 118 698 279 501 096 655 8 90 625 660 58 602 093 11,69

Oś 5 EFRR 205 973 078 869 535 946 4 234 124 750 192 264 788 22,11

Oś 6 EFRR 241 624 704 1 020 042 850 14 20 814 972 17 347 389 1,70

Oś 7 EFRR 39 768 991 167 888 772 0 0 0 0,00

razem EFRR 1 368 083 592 5 775 501 692 70 739 125 171 580 150 718 10,05
Oś 8 z WUP EFS 183 554 649 774 894 306 92 198 233 014 164 497 141 21,23

Oś 9 EFS 124 636 401 526 165 030 31 73 903 420 62 815 086 11,94

Oś 10 EFS 131 079 539 553 365 382 22 43 236 827 36 751 302 6,64

Oś 11 EFS 36 254 560 153 052 250 22 12 436 720 11 813 557 7,72

Oś 12 EFS 59 931 546 253 007 015 6 78 744 760 66 933 046 26,46

razem EFS 535 456 695 2 260 483 984 173 406 554 741 342 810 133 15,17
EFRR+EFS 1 903 540 287 8 035 985 676 243 1 145 679 911 922 960 851 11,49

1 EURO=4,2216 (kurs z dnia 30.04.2017)

Źródło: opracowanie na podstawie Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 - stan na 21.05.2017





Udział wydatków zacertyfikowanych do KE w RPO WK-P 2014-2020

w tys. Euro

Fundusz

Alokacja Wartość wniosków o płatność do KE

Całkowita Wkład UE Całkowita

Wkład UE

(kwota wnioskowana 

do KE)

Udział % 

w alokacji

EFRR 1 609 510 1 368 084 16 095 13 680 1,00%

EFS 629 949 535 457 25 955 22 062 4,12%

Razem 2 239 459 1 903 541 42 050 35 742 1,88%
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