
Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020



Obszar merytoryczny Termin naboru

Poddziałania 10.2.3 - zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego w technikach 23.06-07.07.2016

Poddziałanie 8.4.1 - zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad 
dziećmi do lat 3

23.06-07.07.2016

Poddziałanie 6.3.2 - inwestycje z zakresu modernizacji i wyposażenia placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe - w ramach szkolnictwa specjalnego

28.06-31.08.2016

Poddziałanie 1.5.2 - wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe 28.06-15.07.2016

Poddziałanie 1.5.2 - wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych (projekty partnerskie) 30.12.2015-29.12.2023

Działanie 3.3 - modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki 
terytorialnej

12.12–30.12.2016

Działanie 3.3 - modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki 
terytorialnej

18.07-29.07.2016  

Poddziałanie 8.2.1 - wsparcie osób biernych zawodowo powyżej 29 r.ż. nie 
zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (IP – WUP)

20.06-04.07.2016

Ogłoszone nabory projektów w ramach RPO WKP



Obszar merytoryczny

Termin naboru/

przewidywany termin 

naboru

Poddziałania 1.6.2 - dotacje dla innowacyjnych MŚP III kwartał 2016 (lipiec)

Poddziałanie 4.1.2 – doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy 30.06-15.07.2016

Działania 5.1 – drogi lokalne 30.06-31.10.2016

Działania 5.1 – drogi wojewódzkie pozakonkursowe

Działania 5.1 – drogi wojewódzkie w miastach prezydenckich 30.06-31.10.2016

Działania 5.3 - Infrastruktura kolejowa pozakonkursowe

Poddziałania 6.3.2 -modernizacji i wyposażenia placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe - polityka terytorialna

05.09-16.09.2016

Poddziałania 10.2.2 podnoszenie kompetencji językowych i matematyczno-przyrodniczych 
wśród uczniów - polityka terytorialna

III kwartał 2016

Poddziałanie 10.2.1. i Poddziałanie6.3.1 - wychowanie przedszkolne – projekty 
zintegrowane – polityka terytorialna

IV kwartał 2016 (lipiec)  

Ogłoszone nabory projektów/planowane do ogłoszenia



Kryteria zatwierdzone przez KM RPO w dn. 2 czerwca 2016

Poddziałanie 1.3.1 – wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich

Poddziałanie 3.5.1 -termomodernizacja w obiektach nienależących do JST w ramach  ZIT

Poddziałanie 3.5.1 -termomodernizacja w obiektach należących JST w ramach  ZIT

Poddziałanie 3.5.1 -termomodernizacja w obiektach należących do JST w ramach  ZIT– z preselekcją

Poddziałanie 6.4.2 -tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze realizacji  ZIT – projekty zintegrowane 
z preselekcją

Poddziałanie 8.4.3 –opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach  ZIT

Poddziałanie 8.5.2 –łagodzenie negatywnych skutków  zwolnień, mających istotne znaczenie dla regionalnego/ 
lokalnego rynku pracy (wsparcie outplacementowe – WUP/IP)

Poddziałanie 10.1.1 - tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego w ramach ZIT (projekty zintegrowane z 
preselekcją i niezintegrowane )

Poddziałanie 10.4.1 - podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych

Poddziałanie 10.4.2 -Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych – projekt grantowy

Planowane nabory projektów



Przedsiębiorczość 
akademicka – B+R 

(Poddziałanie 1.3.1)

E-usługi publiczne: 
e-administracja, 

e-zdrowie 
(Działanie 2.1)

Digitalizacja zasobów 
(Działanie 2.2)

Działanie 3.3 (zmiana 
w kryteriach –

dopuszczenie szpitali) 

Działanie 3.3 Głęboka 
termomodernizacja 

(poza PT)

Infrastruktura w 
obszarze usług 

społecznych 
(Poddziałanie 6.1.2)

Infrastruktura ochrony 
zdrowia 

(Poddziałanie 6.1.1)

Aktywne włączenie społeczne –
Programy Aktywności Lokalnej, 

WTZ i ZAZ, CIS i KIZ  oraz 
wsparcie dla osób z 

niepełnosprawnościami
(Poddziałanie 9.2.1)

Programy profilaktyczne 
– poprawa 

wykrywalności 
nowotworu jelita 

grubego

(Poddziałanie 8.6.2)

Kryteria planowane do zatwierdzenia na kolejnym Komitecie Monitorującym


