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Podczas przygotowania Programu wzięto pod uwagę uwarunkowania 

wynikające z:

 Pakietu rozporządzeń EU 

 Umowy Partnerstwa

 Rekomendacji wypracowanych podczas prac Zespołu ds. programowania perspektywy 

finansowej 2021-2027 

 Potrzeb zgłoszonych w ankietach kierowanych do samorządów gminnych i powiatowych

powiatowych

 Uwag zgłoszonych podczas spotkań powiatowych organizowanych w ramach konsultacji 

SRW

 Analiz zewnętrznych i wewnętrznych 

Polityka spójności



Harmonogram prac nad FEKP 
2021-2027

L.p. Kluczowe etapy Harmonogram

1
Przygotowanie wstępnego zarysu FEKP (pismo MIR DSR-

28.02.2019 r.)
3 lipca 2019

2 Spotkania z KE / Spotkania grup roboczych przy MFiPR wrzesień 2019 – grudzień 2020 

3 Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa styczeń – luty 2021

4 Prace podzespołów ds. przygotowania nowej perspektywy 2019/2021

5 Zatwierdzenie pierwszego projektu FEKP 22 września 2021

6
Zatwierdzenie Umowy Partnerstwa przez Radę Ministrów i przesłanie 

Komisji Europejskiej
listopad 2021

7 Konsultacje społeczne FEKP październik – listopad 2021

8 Nabór na projekty w trybie niekonkurencyjnym, w tym strategiczne listopad 2021

9 Rozpoczęcie prac nad Szczegółowym Opisem Priorytetów listopad/grudzień 2021

10 Opinia MFiPR dot. zgodności FEKP z UP styczeń 2022

11 Przygotowanie ostatecznego projektu FEKP grudzień 2021/styczeń 2022

12 Przesłanie FEKP do KE luty 2022

13 Rozpoczęcie negocjacji z KE luty 2022

14 Przyjęcie FEKP przez KE kwiecień 2022

15 Rozpoczęcie wdrażania Programu lipiec 2022

3 miesiące 

na wysłanie 

Programu 

do KE



Cele Polityki (CP)

CP1. Bardziej inteligentna Europa (EFRR)

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa

(EFRR)

CP3. Lepiej połączona Europa (EFRR)

CP4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym (EFRR i EFS+)

CP5. Europa bliżej obywateli (EFRR)

Rozporządzenie 

UE

Projekt 

Programowego
Zmiana 

Inteligentna Europa 25% 13% 14,84%

Niskoemisyjna Europa 

(CP2)
30% 37% 33,23%

Włączenie społeczne, w 

tym integracja 
25% EFS+ 29,5% EFS+ 27,87%

Wydatki klimatyczne 

(w ramach EFRR)
30% 37,5% 34,51%

Poziom dofinansowania 85% - regiony słabiej rozwinięte (poniżej 75% średniej UE-27 PKB per capita) 

Koncentracja tematyczna w ramach środków finansowych:



Alokacja Programu FE KP 2021-2027

1 753 423 961 EUR
(8 111 339 244 PLN)

1 313 858 255 EUR
(6 077 908 288 PLN)    

439 565 706 EUR
(2 033 430 956 PLN)    

74,93% EFRR 25,07% EFS+

1 EUR = 4,6260 PLN na 29.09.2021 r.



Alokacja FEKP 2021-2027 
– propozycja podziału

Alokacja dla Programu

EURO %

Alokacja Programu 1 753 423 961 100%

EFRR 1 313 858 255    74,93%

EFS 439 565 706    25,07%

alokacja EFRR % EFRR alokacja EFS % EFS % Programu

CP 1 194 452 000 14,80% 11,09%

CP 2 484 656 000 36,89%* 27,64%

CP 3 250 722 516 19,08% 14,30%

CP 4 233 249 757    17,75% 369 855 733 84,14% 34,40%

CP 5 100 000 000    7,61% 5,70%

RLKS 52 602 730 11,97% 3%

PT 50 777 982 3,86% 17 107 243 3,89% 3,87%

razem 1 313 858 255 100% 439 565 706 100% 100%

Wydatki klimatyczne

34,5%

* Zwiększony procent alokacji na CP2 wynika ze sposobu liczenia ring fencingu dla transportu niskoemisyjnego 

Włączenie społeczne

34%



Uwarunkowania wdrażanie Programu

Zasada 

n+3

Pierwszy rok spełnienia zasady n+3 to 2025r.

Ramy 

Wykonania

Na koniec 2024 r. będzie przegląd śródokresowy 

ze zrealizowania wskaźników rzeczowych w każdym celu 

szczegółowym Programu

Przewidywany poziom od 10,6% do 13,8% Programu, tj. od 

186 mln euro do 240 mln euro zacertyfikowanych środków  

W perspektywie 2014-2020 wskaźnik śródokresowy 

to ok. 20% wartości docelowej wskaźnika 

Harmonogram 

wieloletni

Usprawnienie 

wdrażania 

polityki terytorialnej

Odejście od zasady zaprojektuj i wybuduj. 

Konieczne są gotowe projekty na 2022 i 2023r.

Równomierne rozplanowanie naborów w perspektywie   

Ogłaszanie naborów tylko do połowy 2025r., później 

realizacja projektów

Gotowość

projektów

Zastosowanie 

instrumentów 

finansowych

W perspektywie 2021-2027 przewiduje się zwiększenie 

zastosowania instrumentów finansowych



Alokacja programu

1 753 423 961 euro 

EFRR (bez PT) - 74,94%

1 263 080 273 euro

EFS (bez PT) - 25,06%

422 458 463 euro

CP 1

•EFRR 194 452 000

CP 2

•EFRR   484 656 000

CP 3

•EFRR 250 722 516

CP 4

•EFRR  233 249 757

•EFS     369 855 733

CP 5

•EFRR  100 000 000

RLKS

•EFS     52 602 730

•3% Programu

PT

• 67 885 225,00

•3,8716% Programu

Potencjał badań 
i innowacji

33,0 (3,9 mln)

Cyfryzacja

16,5 mln

Wzrost 
konkurencyjności 
MŚP

106,3 mln

Pozostałe typy 
wsparcia, np. 
RIS

38,7 mln

Efektywność 
Energetyczna  136,7 
mln (112,1 mln)

Odnawialne źródła 
energii 56,9 mln 
(53,9 mln) 

Transport 
niskoemisyjny 

96 mln (96 mln) 

Adaptacja do zmian 
klimatu - 122,7 mln 
(122,7 mln)  

Ochrona przyrody  

25,7 mln (10,3 mln)  

Gospodarka 
odpadami  

19,4 mln (7,7 mln)  

Gospodarka wodno
ściekowa - 27,1 mln 

(6,6 mln)  

Infrastruktura 
drogowa

202,4 mln

Kolej

34,6 mln (34,6 
mln)

Transport 
regionalny 

13,7 mln (5,48 
mln)

Infrastruktura 
edukacyjna

34 mln

Infrastruktura 
społeczna

19 mln

Infrastruktura 
zdrowotna

134,3 mln

Infrastruktura 
kultury i turystyki

45,9 mln

Rynek pracy 

106 mln

Edukacja 

122 mln

Włączenie 
społeczne 

141,9 mln

Instytucje 
kultury 

38 mln

Uzdrowiska 

10 mln

Turystyka 

14 mln

Rewitalizacja-
GPR/"mała 
rewitalizacja"  

38 mln

RLKS  52,6 mln

PT, w tym:  

EFRR - 50,8 mln

EFS   - 17,1 mln

1

3

2

7

9 i 10

4 5

8

6



Struktura FEKP 2021-2027 
i podział alokacji na priorytety

1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu (CP1) 194 452 000

EFRR

2 Czysta energia dla regionu (CP2) 289 622 465

3 Ochrona zasobów środowiska regionu (CP2) 195 033 535

4 Spójny i dostępny region (CP3) 250 722 516

5 Potencjały endogeniczne regionu (CP5) 100 000 000 

6 Społeczny wymiar regionu (CP4) 233 249 757

7 Rozwój lokalny regionu (CP4) 52 602 730
EFS+

8 Region bliski mieszkańcom (CP4) 369 855 733

9 Pomoc techniczna EFRR 50 777 982 EFRR

10 Pomoc techniczna EFS+ 17 107 243 EFS+

łącznie: 1 753 423 961 EUR 



Propozycje wykorzystania instrumentów 

finansowych
Zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym 2021/1060 instrumenty finansowe 

powinny być planowane na podstawie oceny ex ante celowości i możliwości ich wykorzystania. 

Zlecona została „Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-

zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych”Obszary wsparcia badane do finansowania w formie instrumentu finansowego 

/mieszanego:

Wzmocnienie 
konkurencyjności MŚP 

Kontynuacja 
instrumentu 

kapitałowego

Oświetlenie 
publiczne

Efektywność 
energetyczna MŚP

Efektywność 
energetyczna budynków

OZE

Transformacja w 
kierunku GOZ

Rewitalizacja (?)

(zdegradowane budynki, 
obiekty zabytkowe)

Instrumenty finansowe:

197 414 250 EUR, tj. 

11,26% Programu



Wartość alokacji dla ZIT – 166  790 732,07 EUR

Wartość alokacji dla OSI – 75 391 410,97 EUR

Wartość alokacji dla ORSG – 168 474 951,22 EUR

II poziom Polityki Terytorialnej

III poziom Polityki Terytorialnej

IV poziom Polityki Terytorialnej

Polityka terytorialna (PT) 
w perspektywach 2014-2020 i 2021-2027

Alokacja dedykowana dla PT (bez RLKS) w perspektywie 2014-2020

410 657 094,26 EUR – 21,6% alokacji RPO (per capita 195,70 EUR),
przy alokacji programu wynoszącej 1 903 540 287 EUR   

Alokacja dedykowana dla PT (bez RLKS) w perspektywie 2021-2027 

371 705 047,17 – 21,2% alokacji RPO (per capita 180,27 EUR),
przy alokacji programu (FE KP) wynoszącej 1 753 423 961 EUR   



Polityka terytorialna (PT) 

w perspektywie 2021-2027

I – III poziom

IV poziom

Z łącznej kwoty 1 753 423 961,00 euro 

planujemy przeznaczyć na Politykę terytorialną

371 705 047,17 euro (bez RLKS), tj. 21,2% 

Programu

424 307 777,17 euro (razem z RLKS), tj. 

24,2% Programu

+ pula dodatkowej alokacji (??) i kierunki 

wydatkowania na obszary zmarginalizowane



Obszary problemowe w 

województwie kujawsko-pomorskim



Instrument ten będzie realizowany na miejskich obszarach funkcjonalnych (w tym MOF ośrodków 
wojewódzkich) wyznaczonych w SRW – Strategia Przyspieszenia 2030+. 

Zadania wynikające z planu działań będą opierały się co do zasady na zakresie od CP1 do CP5.

Stołeczny  Obszar Rozwojowy (SOR)

Miejski Obszar Funkcjonalny Bydgoszczy

Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia

Miejski Obszar Funkcjonalny Włocławka

Miejski Obszar Funkcjonalny Grudziądza

Miejski Obszar Funkcjonalny Inowrocławia

Obszar Prowadzenia Polityki TerytorialnejIV

I

II

III

Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne (ZIT) 

ZIT-y mogą być wdrażane na następujących poziomach polityki terytorialnej 
zidentyfikowanych w SRW 2030+:

* W przypadku ZIT wojewódzkiego obowiązek przygotowania Strategii Ponadlokalnych



IV

I

II

III

Stołeczny Obszar Rozwojowy

I poziom – służy rozwojowi funkcji o 
znaczeniu regionalnym (realizowanych dla 
mieszkańców i obszaru całego 
województwa) i ponadregionalnym 
(tworzących relacje i powiązania 
międzyregionalne i międzynarodowe). 
Wsparcie działań SOR ze środków 
programu regionalnego, programów 
krajowych i innych źródeł np. KPO. 
Informacje o zasadach realizacji zadań 
zostaną określone w dokumencie pn. 
Polityka rozwoju potencjału regionalnego 
miast stołecznych województwa 
kujawsko-pomorskiego.



Bydgoszcz i Toruń 

w polityce regionalnej województwa

(Stołeczny Obszar Rozwojowy – SOR)

Ośrodki te realizują funkcje o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, 

kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kształtowania 

konkurencyjności całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Odpowiedzialne są za realizację działalności wyspecjalizowanych, adresowanych 

dla całego obszaru województwa i będących dla pozostałej części województwa 

głównym, a często jedynym miejscem ich realizacji (m.in. szkolnictwo wyższe, 

nauka i działalności badawczo-rozwojowe, instytucje kultury wysokiej, 

wyspecjalizowana opieka medyczna, instytucje finansowe i instytucje 

otoczenia biznesu, administracja o znaczeniu regionalnym i ponad 

regionalnym, instytucje obrony kraju, wysoko wyspecjalizowany handel, 

media, węzły komunikacyjne połączeń międzyregionalnych i 

międzynarodowych, ośrodki sportu)



IV

I

II

III

Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne (ZIT) 

WARTOŚĆ ALOKACJI PER CAPITA DLA PT (bez RLKS) W PERSPEKTYWIE 2021-2027 

180,27 euro przy założeniu proporcjonalnego obniżenia wartości na 1 mieszkańca 

do pomniejszonej alokacji na program (wartość alokacji FEKP =  1 753 423 961 euro)

Założenia alokacji dla poszczególnych ZIT w oparciu o obszar MOF z SRW:

• Dla 5 MOF OW (liczba mieszkańców 1 555 276) 280 368 671,35 euro

• Dla MOF OW Torunia (liczba mieszkańców 459 581) 82 848 391,12 euro

• Dla MOF OW Bydgoszczy (liczba mieszkańców 601 933) 108 510 100,75 euro

• Dla MOF Włocławka (liczba mieszkańców 194 207) 35 009 579,37 euro

• Dla MOF Inowrocławia (liczba mieszkańców 158 496) 28 571 978,82 euro lub zgodnie z deklaracją tworzenia ZiT
w oparciu o Miasto i Gminę – liczba ludności 83 519 – 15 055 970 euro

• Dla MOF Grudziądza (liczba mieszkańców 141 059) 25 428 621,29 euro



Warunki realizacji ZIT na podstawie Umowy Partnerstwa 
dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce

 zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa – powołanie Związku ZIT 

(możliwe formy partnerstwa: (stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, porozumienie 

międzygminne, związek międzygminny – powiatowy lub powiatowo-gminny);

 realizacja zintegrowanych inwestycji/działań;

Przez projekt zintegrowany rozumiemy projekt kompleksowo rozwiązujący szerszy zakres 

problemów, mający wpływ na rozwój więcej niż jednej gminy; łączący w sobie co najmniej dwa z 

czterech wymiarów zdefiniowanych jako: gospodarczy, społeczny, środowiskowy, przestrzenny; 

oraz wykazujący powiazanie (komplementarność) z innymi projektami zapisanymi w ramach 

tworzonej strategii.

 Przygotowanie Strategii ZIT/Planu działań ZIT 

Warunkiem realizacji ZIT dla MOF miast wojewódzkich jest przygotowanie strategii rozwoju 

ponadlokalnego (o której mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju) dla całego obszaru MOF – do dnia 31 grudnia 2025 r. W przypadku wszystkich 

pozostałych ośrodków miejskich, dla których w SRW wyznaczono MOF, warunek ten ma 

charakter fakultatywny. Szczegółowe wymagania w zakresie strategii terytorialnej zostały określone 

również w art. 29 „rozporządzenia ogólnego”;

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 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



IZ RPO oraz Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego będą mieli wspólnie
60 dni od dnia otrzymania Planu Działań na wydanie opinii.

 syntezę diagnozy obszaru realizacji ZIT wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych;

 cele, jakie mają być zrealizowane w ramach ZIT, ze wskazaniem wykorzystanego podejścia zintegrowanego, 
oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu powiązane z realizacją właściwego programu operacyjnego;

 listę projektów wraz z informacją na temat sposobu ich wskazania oraz powiązania z innymi projektami;

 źródła jego finansowania (program regionalny, programy krajowe/inne środki); 

 warunki i procedury obowiązujące w realizacji planu działań ZIT;

 opis procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwe podmioty reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za 
promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i 
niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem planu działań ZIT oraz sprawozdanie z jego konsultacji 
społecznych.

Strategia/Plan działań ZIT na podstawie Umowy Partnerstwa 
dla realizacji Polityki Spójności 

2021-2027 w Polsce, powinien zawierać:



Strategia ZIT (plan działań ZIT) a strategia
rozwoju ponadlokalnego

• podstawa prawna – projekt ustawy 
wdrożeniowej,

• możliwy tylko w przypadku miejskich 
obszarów funkcjonalnych miast innych niż 
wojewódzkie, 

• kompleksowy i spójny zakres,
• prosta ścieżka opiniowania.

• podstawa prawna – ustawa o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju, 

• obligatoryjna dla miejskich obszarów 
funkcjonalnych miast wojewódzkich,

• szerszy zakres merytoryczny (musi zawierać 
model struktury funkcjonalno-przestrzennej),

• czasochłonny i złożony formalnie proces 
tworzenia i opiniowania (obowiązek 
przeprowadzenia: 
 konsultacji, 
 sooś, 
 ewaluacji, 
 opiniowanie przez Zarząd Województwa),

• skomplikowany proces aktualizacji dokumentu –
według takich samych zasad jak jego tworzenie.

Strategia/Plan działań ZIT: Strategia rozwoju ponadlokalnego:



Ile będzie dokumentów programowych 

służących realizacji Polityki 
Terytorialnej?

Dokument dla MOF Bydgoszczy:
• Ustalenia dla SOR – część bydgoska
• Ustalenia dla ZIT Bydgoszczy
• Ustalenia dla OPPT Bydgoszczy
• Ustalenia dla OPPT Nakła
• Ustalenia dla OPPT Żnina
• Ustalenia dla obszarów problemowych(*)

Dokument dla MOF Torunia:
• Ustalenia dla SOR – część toruńska
• Ustalenia dla ZIT Torunia
• Ustalenia dla OPPT Aleksandrowa Kujawskiego
• Ustalenia dla OPPT Chełmna
• Ustalenia dla OPPT Golubia-Dobrzynia
• Ustalenia dla OPPT Torunia
• Ustalenia dla obszarów problemowych(*)

Dokument dla MOF Włocławka:

• Ustalenia dla ZIT Włocławka

• Ustalenia dla OPPT Włocławka

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

Dokument dla MOF Grudziądza:

• Ustalenia dla ZIT Grudziądza

• Ustalenia dla OPPT Grudziądza

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

Dokument dla MOF Inowrocławia:

• Ustalenia dla ZIT Inowrocławia

• Ustalenia dla OPPT Inowrocławia

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

Dokument dla OPPT Brodnicy:

• Ustalenia dla OPPT Brodnicy

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

Dokument dla OPPT Wąbrzeźna:

• Ustalenia dla OPPT Wąbrzeźna

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

Dokument dla OPPT Rypina:

• Ustalenia dla OPPT Rypina

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

Dokument dla OPPT Lipna:

• Ustalenia dla OPPT Lipna

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

Dokument dla OPPT Radziejowa:

• Ustalenia dla OPPT Radziejowa

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

Dokument dla OPPT Mogilna:

• Ustalenia dla OPPT Mogilna

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

Dokument dla OPPT Sępólna Kraj.:

• Ustalenia dla OPPT Sępólna Kraj.

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

Dokument dla OPPT Tucholi:

• Ustalenia dla OPPT Tucholi

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

Dokument dla OPPT Świecia:

• Ustalenia dla OPPT Świecia

• Ustalenia dla obsz. problemowych(*)

(*)należy przez to rozumieć: gminy zagrożone trwałą marginalizacją oraz miasta tracące funkcje społ.-gosp. (wg dokumentów rządowych) oraz 

obszary negatywnej sytuacji społ.-gosp. (wg Strategii Przyspieszenia 2030+)



Na czym będzie polegała pomoc Urzędu 
Marszałkowskiego przy tworzeniu dokumentów?

Etap diagnozy i identyfikacji potrzeb rozwojowych
• Przygotowanie kompletnej diagnozy dla obszaru partnerstwa (niezbędna będzie współpraca ze 

strony JST w zakresie przekazania danych oraz wstępnej identyfikacji potrzeb rozwojowych z 
poziomu obszaru partnerstwa)

• Diagnoza będzie zakończona „identyfikacją potrzeb rozwojowych”
• Projekt Diagnozy będzie konsultowany z JST z obszaru partnerstwa

Etap formułowania ustaleń i systemu realizacji 
• Wstępna weryfikacja poprawności sformułowania projektów
• Przygotowanie uniwersalnego systemu monitorowania dokumentów programowych dla 

partnerstw
• Przygotowanie wytycznych dla uniwersalnego systemu konsultacji społecznych
• Bieżąca pomoc metodologiczna przy tworzeniu dokumentu
• (być może – w zależności od potrzeb i wspólnych ustaleń) przygotowanie niektórych części w 

etapie formułowania ustaleń i systemu realizacji)

Przyjmujemy założenie, że dokument programowy będzie wykonywany siłami własnymi – bez 
zaangażowania firm konsultingowych. Urząd Marszałkowski nie będzie współpracował z firmami 
konsultingowymi zatrudnionymi przez partnerstwa i nie będzie współpracował z partnerstwami 
zatrudniającymi firmy konsultingowe do tworzenia strategii/planów działań



 Najważniejsze działania do podjęcia:

- powołanie Związku ZIT – stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego –

preferowane przez IZ,

- uzgodnienie obszarów realizacji ZIT – proponowane kierunku tematyczne:  

1. rozwój gospodarczy, 

2. niskoemisyjny transport publiczny, 

3. energetyka i ochrona środowiska

4. solidarność społeczna,

- uzgodnienie kamieni milowych realizacji ZIT,

- opracowanie strategii ZIT – sugerowany termin połowa 2022 roku,

- koordynacja obszarów wdrażania RLKS z ZIT – strategii ZIT i LSR.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
w województwie kujawsko-pomorskim



• rozwój zrównoważonego transportu publicznego łączącego miasto i jego obszar 
funkcjonalny – FENIKS jest głównym źródłem finansowania dla miast 
wojewódzkich (Cel szczegółowy 2.8 Wspieranie zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki 
zeroemisyjnej),

• poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta 
(adaptacja do zmian klimatu) – FENIKS jest głównym źródłem finansowania dla 
miast posiadających MPA (Cel szczegółowy 2.4 Wspieranie przystosowania się 
do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i 
katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia 
ekosystemowego),

• zwiększenie efektywności energetycznej w obszarze funkcjonalnym,

• wsparcie rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób 
dorosłych w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania rynku pracy w obszarze 
funkcjonalnym,

• obszary z CP5 (kultura, turystyka, rewitalizacja),
• Inne obszary, np. koordynacja procesów planowania przestrzennego.

Propozycje zakresów tematycznych instrumentu ZIT 
na podstawie Umowy Partnerstwa dla realizacji 

Polityki Spójności  2021-2027 w Polsce



Polityka terytorialna – proponowane obszary wsparcia w ramach 
FEKP 2021-2027

Cel polityki Oś priorytetowa Typ projektu Fundusz

CP1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności 

gospodarki regionu

Wsparcie infrastruktury biznesowej, w tym m.in. powstawania i rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości, ośrodków

wspierających przedsiębiorczość, uzbrojenia terenów pod działalność gospodarczą dla MŚP

ERRR

CP2 Efektywność energetyczna i gospodarka 

niskoemisyjna w regionie 

Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego, w tym węzły zintegrowane i

infrastruktura przystankowa

EFRR

Infrastruktura przeznaczona dla rowerów EFRR

Infrastruktura paliw alternatywnych EFRR

Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej EFRR

Efektywne sieci ciepłownicze (budowa i modernizacja) EFRR

Ciepłownie lokalne EFRR

Region przyjazny środowisku Działania adaptacyjne w miastach (nasadzenia, zazielenianie miast, gospodarowanie wodami opadowymi) EFRR

Projekty w zakresie efektywnych (inteligentnych) sieci wodociągowych (w tym systemy pomiaru zużycia wody w

wydzielonych obszarach sieci wodociągowej i SUW, monitoring strat sieciowych - wycieków, instalacje

monitoringowe)

EFRR

CP3 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna 

regionu

Drogi lokalne EFRR

CP4 Infrastruktura w obszarze zdrowia, społecznym i 

edukacyjnym

Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną EFRR

Inwestycję w infrastrukturę kształcenia zawodowego EFRR

Infrastruktura społeczna EFRR

Baza sportowa EFRR

Szpitale powiatowe EFRR

Wychowanie przedszkolne EFS

Kształcenie ogólne EFS

Kształcenie zawodowe EFS

CP5 Potencjały endogeniczne regionu (na obszarach 

miejskich)

Wsparcie instytucji kultury EFRR

Wsparcie rozwoju turystyki EFRR

Wsparcie potencjału w zakresie uzdrowisk EFRR

Rewitalizacja/odnowa przestrzeni publicznych                EFRR

Potencjały endogeniczne regionu (na obszarach 

wiejskich)

Wsparcie instytucji kultury EFRR

Wsparcie rozwoju turystyki EFRR

Rewitalizacja/odnowa przestrzeni publicznych                EFRR



Ogólne zasady wdrażania Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w województwie kujawsko-pomorskim

 Sprawniejsze wdrażanie instrumentu ZIT:

- przewiduje się przygotowanie wieloletniego harmonogramu naborów projektów (2022-

2025),

- określenie kamieni milowych w procesie wdrażania instrumentu ZIT pozwalających na 

osiągnięcie ustalonych wskaźników rzeczowych i finansowych oraz osiągnięcie celów 

Programu na jego zakończenie,

- realizacja projektów gotowych technicznie (unikanie formuły „zaprojektuj i wybuduj”).

PRZYJĘCIE STRATEGII
NABORY PROJEKTÓW WDRAŻANIE

KONTRAKTACJA + ROZPOCZĘCIE REALIZACJI 

PROJEKTÓW 
KONTYNUACJA REALIZACJI PROJEKTÓW

2025 (I POŁOWA)

2022 (II POŁOWA) 2022 (II POŁOWA)

2027 [N+2]



 Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa i „rozporządzenia ogólnego” ustanowienie Instytucji Pośredniczącej ZIT 

nie jest obligatoryjne i zależy od decyzji IZ RPO.

Warunki powierzenia funkcji IP dla instrumentu ZIT:

• zakres powierzenia szerszy niż udział w wyborze projektów i wartość dodana dla IZ (warunek KE),
• przejęcie odpowiedzialności za realizację wskaźników rzeczowych z Ram Wykonania na 2024r. oraz realizację 

zasady n+3 (certyfikacja) od 2025r. proporcjonalnie do powierzonych środków (warunek IZ),
• zapewnienie odpowiedniego potencjału kadrowo-organizacyjnego – zasoby i doświadczenie (warunek IZ),
• zachowanie zasady rozdzielności funkcji w procesach/projektach (warunek KE),
• zapewnienie realizacji zadań po ścisłym nadzorem IZ (warunek KE i MFiPR),
• zabezpieczenie środków należnych beneficjentowi w przypadku uchybienia z winy instytucji (warunek MFiPR),
• decyzja o pełnieniu roli IP do czasu rozpoczęcia oficjalnych negocjacji z KE.

 IZ RPO przewiduje częściowe finansowanie funkcjonowania IP ze środków Pomocy Technicznej FEKP

Ogólne zasady wdrażania Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w województwie kujawsko-pomorskim



Polityka Terytorialna 
Województwa Kujawsko-

Pomorskiego

(dokument operacjonalizujący
ustalenia Strategii Przyspieszenia  

w zakresie PT – przyjmowany 
uchwałą Zarządu Województwa)

Jaki ma być zakres merytoryczny oraz tryb 
formalny dokumentów programowych 
przyjmowanych na każdym z poziomów 
Polityki terytorialnej? 

Jakie będą warunki identyfikacji projektów

Jakiego rodzaju interwencja może być 
programowana w dokumentach programowych dla 
każdego z poziomów polityki terytorialnej:
a) w ramach SOR (do rozważenia lista projektów?)
b) na poziomie ZIT wojewódzkiego
c) na poziomie ZIT miast średnich
d) na poziomie OPPT


