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PRIORYTETY DOSTĘPNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

 

Działanie 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji 

Działanie 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie rozwoju publicznej infrastruktury B+R+I jednostek naukowych o wysokim 

potencjale, w tym zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

niezbędnych do świadczenia usług badawczo rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw. 

Możliwość współfinansowania infrastruktury B+R musi być powiązana z mechanizmem 

skutecznej komercjalizacji wyników prac B+R. 

 

Typ beneficjentów  

 

 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Projekty muszą być ujęte w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

2. W przypadku projektów realizowanych przez konsorcja jednostek naukowych i 

przedsiębiorstw, partnerem wiodącym w ramach projektu może być jedynie jednostka 

naukowa. 

3. Prace badawczo-rozwojowe, planowane do prowadzenia na infrastrukturze wpisują się w 

regionalną strategię inteligentnej specjalizacji. 

4. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-

pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. 

5. Przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R charakteryzuje możliwie wysoki stopień 

współfinansowania ze źródeł prywatnych. 

6. Dopuszczalne będzie dzielenie projektu na część wykorzystywaną gospodarczo (objętą 

pomocą publiczną zgodnie ze schematem pomocy publicznej) i niegospodarczą (nieobjętą 

pomocą publiczna, finansowaną ze środków publicznych). Część projektu przeznaczona do 

wykorzystania gospodarczego jest nie mniejsza niż 80 % wartości kosztów kwalifikowalnych 

projektu. 

7. Przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R służy realizacji wskazanych w projekcie 

badań. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić opis prac B+R, których realizacji będzie 

służyła dofinansowywana infrastruktura oraz opis ich wykorzystania w gospodarce.  

8. Współpraca z przedsiębiorcami stanowi integralny, jakościowy element projektu. 

Wnioskodawca zobowiązuje się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu związanego ze wzrostem 
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udziału przychodów z sektora biznesu w całkowitych przychodach jednostki naukowej 

realizującej projekt. 

9. Wsparcie infrastruktury B+R będzie uzależnione od oceny biznes planu (studium 

wykonalności), który powinien zawierać przynajmniej następujące informacje: 

a) przejrzystą analizę popytu ze strony sektora przedsiębiorstw na podstawie planowanego 

programu badawczo-rozwojowego, 

b) opis działań mających na celu ograniczenie ryzyka braku popytu oraz opis działań, które 

Wnioskodawca zamierza podjąć w celu przyciągnięcia nowych klientów spośród 

przedsiębiorstw (zarówno z regionu, jak i spoza niego), 

c) plan finansowy oparty na realnych założeniach, który przewiduje znaczny wzrost udziału 

przychodów związanych z realizacją badań dla sektora przedsiębiorstw, w ogólnych 

przychodach Wnioskodawcy, 

d) wskazanie poziomu nakładów prywatnych w kosztach inwestycyjnych, 

e) dane o dotychczasowej współpracy, przychodach i liczbie umów o współpracy z 

przedsiębiorcami w zakresie prac B+R, 

10. Powstała w wyniku przedsięwzięcia infrastruktura B+R będzie dostępna dla 

podmiotów/osób spoza jednostki otrzymującej wsparcie. Dostęp do infrastruktury B+R jest 

udzielany na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach. 

11. Finansowanie infrastruktury TIK w jednostkach naukowych jest możliwe tylko wówczas, 

gdy infrastruktura ta jest niezbędna do realizacji projektów badawczo-rozwojowych. 

12. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu 

13. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

14. Wsparcie utworzenia lub doposażenia infrastruktury B+R w jednostkach naukowych 

możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy infrastruktura ta stanowi element dopełniający 

istniejące zasoby, w tym powstałe w ramach wsparcia udzielonego w ramach perspektywy 

2007-2013. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w części projektu objętej przepisami o 

pomocy publicznej - 20 mln EUR (art. 4 ust. 1 lit. j rozporządzenia KE nr 651/2014) 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 
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Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach w 

szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. 

2. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa. 

3. Bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych. 

4. Wsparcie na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu 

wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony 

przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony 

własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej (tzw. bon na 

patent). 

5. Projekty grantowe zakładające wsparcie przedsiębiorstw poprzez udostępnienie wsparcia 

na: 

a) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, 

b) bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych, 

c) bony na patent. 

6. Projekty polegające na wsparciu procesu udzielenia zamówienia publicznego na usługi 

badawcze i rozwojowe (zamówienia przedkomercyjnego). 

 

Typ beneficjentów  

 przedsiębiorstwa 

 instytucje otoczenia biznesu 

 konsorcja przedsiębiorstw (w tym instytucji otoczenia biznesu) 

 konsorcja przedsiębiorstw (w tym instytucji otoczenia biznesu) i jednostek naukowych 

lub organizacji pozarządowych 

 jednostki samorządu terytorialnego, 

 związki jednostek samorządu terytorialnego 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 

 samorządowe jednostki organizacyjne 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Projekt wpisuje się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji. 

2. W przypadku projektów realizowanych w konsorcjum przedsiębiorstw, jednostek 

naukowych i organizacji pozarządowych, podmiotem wiodącym w ramach projektu może być 

jedynie przedsiębiorstwo. 

3. W przypadku projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich 

związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne, ostatecznym odbiorcą 

wsparcia w ramach projektu musi być przedsiębiorstwo. 

4. Wnioskodawca/odbiorca końcowy prowadzi działalność gospodarczą na terytorium 

województwa kujawsko pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. 
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5. W ramach poddziałania przewiduje się zastosowanie instrumentów popytowych (takich jak 

vouchery, bony itp.). 

6. Podstawą oceny projektu jest agenda badawcza, którą przedsiębiorstwo będzie realizować z 

wykorzystaniem infrastruktury wybudowanej lub zmodyfikowanej w ramach projektu. 

7. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw uzależnione jest od zapewnienia dyfuzji wyników 

prowadzonych prac B+R do gospodarki regionu. 

8. W przypadku projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa preferowane będą 

projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, organizacjami 

pozarządowymi lub jednostkami naukowymi. 

9. Warunkiem otrzymania dofinansowanie jest komercjalizacja wyników prac B+R, 

rozumiana jako wdrożenie wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej 

przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich 

wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. 

Komercjalizacja powinna nastąpić w okresie trwałości projektu, przy czym wdrożenie może 

być sfinansowane ze środków własnych lub innego, zewnętrznego źródła finansowania np. ze 

środków przeznaczonych na wdrożenie wyników prac B+R w ramach działania 1.6. 

10.Przerwanie realizacji projektu oraz rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie 

skutkuje koniecznością zwrotu środków wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac 

B+R okaże się, że dalsze prace nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników, bądź 

gdy po zakończeniu prac B+R wdrożenie okaże się bezcelowe z ekonomicznego punktu 

widzenia. 

11.W przypadku projektów obejmujących etap pierwszej produkcji zakres projektu powinien 

obejmować co najmniej dwa poprzedzające poziomy gotowości technologicznej tj. poziom 7 i 

8. 

12.W przypadku realizacji projektu grantowego beneficjent musi zagwarantować, że 

wszystkie projekty realizowane przez przedsiębiorstwa na tzw. drugim poziomie będą 

wpisywać się w inteligentne specjalizacje regionu. 

13.Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

14.Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Minimalna wartość dla typu 4: 10 000,00 

Maksymalna wartość dla typu 4: 80 000,00 

Maksymalna wartość dla typu 3: 100 000,00 
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W przypadku występowania nakładania się interwencji na poziomie krajowym i regionalnym 

IZ RPO wprowadzi na etapie wyboru i wdrażania projektów odpowiednie mechanizmy, 

których celem będzie zapobiegnięcie podwójnemu finansowaniu 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe 

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Wsparcie projektów zakładających zakup wyników prac B+R i ich wdrożenie do etapu 

pierwszej produkcji poprzez instrumenty finansowe. 

Wsparcie będzie miało charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie 

linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych 

zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji. 

2. Wsparcie tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw, w oparciu o wyniki prac badawczo-

rozwojowych, poprzez instrumenty finansowe. 

 

Typ beneficjentów  

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Projekt zakłada wsparcie projektów przedsiębiorstw wpisujących się w regionalną strategię 

inteligentnej specjalizacji. 

2. Wnioskodawca/odbiorca końcowy prowadzi działalność gospodarczą na terytorium 

województwa kujawsko pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru 

3. W przypadku projektów obejmujących etap pierwszej produkcji zakres projektu powinien 

obejmować co najmniej dwa poprzedzające poziomy gotowości technologicznej tj. poziom 7 i 

8. 

4. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

5. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 
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Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Wartości zostaną uzupełnione po zakończeniu aktualizacji oceny ex ante zrealizowanej 

zgodnie z artykułem 37 ust. 2 i 3 rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013. 

W przypadku występowania nakładania się interwencji na poziomie krajowym i regionalnym 

IZ RPO wprowadzi na etapie wyboru i wdrażania projektów odpowiednie mechanizmy, 

których celem będzie zapobiegnięcie podwójnemu finansowaniu 

 

Instrumenty finansowe 

1. Pożyczka 

Wartość produktu finansowego – od 200 tys. zł do 2 mln zł 

Maksymalny okres spłaty – 10 lat 

Odbiorcy: Przedsiębiorcy 

Preferencję w zakresie warunków wsparcia: oprocentowanie pożyczki minimalnie na 

poziomie stopy bazowej. 

2. Kapitał zalążkowy 

Wartość produktu finansowego – od 200 tys. zł do 1 mln zł 

Szacunkowy okres dezinwestycji – od 5 do 10 lat 

W przypadku instrumentu, wybór przedsięwzięć podlegających finansowaniu (celu 

inwestycyjnego) powinien opierać na dwóch głównych kryteriach: 

(i) ocenie potencjału rozwojowego spółki oraz 

(ii) realności dezinwestycji w okresie maksymalnie 5-10 lat. 

Zasadniczym zadaniem instrumentu kapitałowego będzie, dzięki przeprowadzeniu „wejścia” i 

dostarczeniu kapitału, budowanie/maksymalizacja „wartości” biznesowej sfinansowanego 

przedsięwzięcia. Wartość ta decydować będzie o efektywności inwestycji, wynikającej z 

rezultatów dezinwestycji. W ramach instrumentu możliwe będzie zaopatrywanie w kapitał w 

ramach tzw. II fazy finansowania (kolejne „wejście” kapitałowe do pierwotnego celu 

inwestycji, uzasadnione dobrze rokującymi perspektywami rozwojowymi). 

 

Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych - przedsiębiorstwa z sektora 

MŚP 

 

 

 

Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach 

akademickich 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach 

odpryskowych/spółkach celowych, w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i 

urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

2. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa 

odpryskowe. 
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3. Wsparcie na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu 

wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony 

przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony 

własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej (tzw. bon na 

patent). 

4. Projekty zakładające wsparcie doradcze dotyczące pobudzania transferu technologii i 

procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych jednostek naukowych, w 

szczególności: 

a) nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska 

naukowego i gospodarczego służących inicjowaniu  

b) budowanie i utrzymywanie sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem 

gospodarczym; 

c) pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw odpryskowych; 

d) doradztwo w zakresie zawierania umów np. : licencyjnych, sprzedaży praw własności do 

wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym, o powiązaniu kooperacyjnym, o wykonanie 

usług badawczych, o współpracę badawczo-rozwojową, o przeniesienie autorskich praw 

majątkowych itp. 

5. Projekty grantowe zakładające wsparcie przedsiębiorstw odpryskowych poprzez 

udostępnienie wsparcia na: 

a) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, 

b) bony na patent. 

 

Typ beneficjentów  

 

sorcja przedsiębiorstw odpryskowych i przedsiębiorstw 

 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Projekt wpisuje się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji. 

2. W przypadku projektów realizowanych w konsorcjum przedsiębiorstw odpryskowych i 

przedsiębiorstw, podmiotem wiodącym w ramach projektu może być jedynie 

przedsiębiorstwo odpryskowe. 

3. W przypadku projektów realizowanych przez spółki celowe jednostek naukowych wsparcie 

może być udzielone jedynie w przypadku gdy podstawowym celem działania spółki jest 

współpraca z przedsiębiorstwami z sektora prywatnego. 

4. Wnioskodawca/odbiorca ostateczny prowadzi działalność gospodarczą na terytorium 

województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru 

5. Podstawą oceny projektu określonego w pkt 10.1 jest agenda badawcza, którą 

przedsiębiorstwo będzie realizować z wykorzystaniem infrastruktury wybudowanej lub 

zmodyfikowanej w ramach projektu 

6. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw uwarunkowane jest od zapewnienia dyfuzji wyników 

prowadzonych prac B+R do gospodarki regionu 

7. W przypadku projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa preferowane będą 

projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, organizacjami 

pozarządowymi lub jednostkami naukowymi. 

8. Warunkiem otrzymania dofinansowanie jest komercjalizacja wyników prac B+R, 

rozumiana jako wdrożenie wyników we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub 

udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności 
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gospodarczej innego przedsiębiorcy. Komercjalizacja powinna nastąpić w okresie trwałości 

projektu, przy czym wdrożenie może być sfinansowane ze środków własnych lub innego, 

zewnętrznego źródła finansowania np. ze środków przeznaczonych na wdrożenie wyników 

prac B+R w ramach działania 

9. Przerwanie realizacji projektu oraz rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie 

skutkuje koniecznością zwrotu środków wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac 

B+R okaże się, że dalsze prace nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników, bądź 

gdy po zakończeniu prac B+R wdrożenie okaże się bezcelowe z ekonomicznego punktu 

widzenia. 

10. W przypadku projektów obejmujących etap pierwszej produkcji zakres projektu powinien 

obejmować co najmniej dwa poprzedzające poziomy gotowości technologicznej tj. poziom 7 i 

8. 

11. W przypadku realizacji projektu grantowego beneficjent musi zagwarantować, że 

wszystkie projekty realizowane przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP na tzw. drugim 

poziomie będą wpisywać się w inteligentne specjalizacje regionu. 

12. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

13. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Minimalna wartość dla typu 3: 10 000,00 

Maksymalna wartość dla typu 3: 80 000,00 

W przypadku występowania nakładania się interwencji na poziomie krajowym i regionalnym 

IZ RPO wprowadzi na etapie wyboru i wdrażania projektów odpowiednie mechanizmy, 

których celem będzie zapobiegnięcie podwójnemu finansowaniu 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 
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Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty 

kapitałowe 

Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty 

kapitałowe 

 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw odpryskowych w oparciu o wyniki prac 

badawczo-rozwojowych poprzez uruchomienie wsparcia kapitałowego. 

 

Typ beneficjentów  

podmioty wdrażające instrumenty finansowe 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Projekt zakłada wsparcie projektów przedsiębiorstw wpisujących się w regionalną strategię 

inteligentnej specjalizacji. 

2. Wnioskodawca/odbiorca końcowy prowadzi działalność gospodarczą na terytorium 

województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru 

3. W przypadku projektów obejmujących etap pierwszej produkcji zakres projektu powinien 

obejmować co najmniej dwa poprzedzające poziomy gotowości technologicznej tj. poziom 7 i 

8. 

4. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej 

5. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

W przypadku występowania nakładania się interwencji na poziomie krajowym i regionalnym 

IZ RPO wprowadzi na etapie wyboru i wdrażania projektów odpowiednie mechanizmy, 

których celem będzie zapobiegnięcie podwójnemu finansowaniu 

 

Instrumenty finansowe 

1. Kapitał zalążkowy 

Wartość produktu finansowego – od 200 tys. zł do 1 mln zł 
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Szacunkowy okres dezinwestycji – od 5 do 10 lat 

W przypadku instrumentu, wybór przedsięwzięć podlegających finansowaniu (celu 

inwestycyjnego) powinien opierać na dwóch głównych kryteriach: 

(i) ocenie potencjału rozwojowego spółki oraz 

(ii) realności dezinwestycji w okresie maksymalnie 5-10 lat. 

Zasadniczym zadaniem instrumentu kapitałowego będzie, dzięki przeprowadzeniu „wejścia” i 

dostarczeniu kapitału, budowanie / maksymalizacja „wartości” biznesowej sfinansowanego 

przedsięwzięcia. Wartość ta decydować będzie o efektywności inwestycji, wynikającej z 

rezultatów dezinwestycji. W ramach instrumentu możliwe będzie zaopatrywanie w kapitał w 

ramach tzw. II fazy finansowania (kolejne „wejście” kapitałowe do pierwotnego celu 

inwestycji, uzasadnione dobrze rokującymi perspektywami rozwojowymi). 

 

 

 

 

 

 

 

Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw 

Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Lepsze warunki do rozwoju MŚP 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw 

 

Typ beneficjentów  

podmioty wdrażające instrumenty finansowe 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Projekt zakłada preferencję w dostępie do wsparcia dla projektów przedsiębiorstw 

wpisujących się w zakres regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji. 

2. Projekt zakłada preferencję w zakresie warunków wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw 

poszukujących wsparcia na projekty w zakresie ekoinnowacji i efektywnego wykorzystania 

zasobów naturalnych, eko-zarządzania przedsiębiorstwem oraz ekomarketingu. 

3. Wnioskodawca/odbiorca końcowy prowadzi działalność gospodarczą na terytorium 

województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru 

4. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

5. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 
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Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

Wstępnie przewiduje się zaangażowanie środków z budżetu państwa. Poziom dofinansowania 

z budżetu państwa oraz maksymalny % dofinansowania wydatków kwalifikowanych na 

poziomie projektu zostanie ustalony po podpisaniu Kontraktu Terytorialnego. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

W przypadku występowania nakładania się interwencji na poziomie krajowym i regionalnym 

IZ RPO wprowadzi na etapie wyboru i wdrażania projektów odpowiednie mechanizmy, 

których celem będzie zapobiegnięcie podwójnemu finansowaniu. 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

Pożyczki 

Wartość produktu finansowego – do 70 tys. zł 

Maksymalny okres spłaty – do 7 lat 

Odbiorcy: mikroprzedsiębiorcy o okresie działalności nie dłuższym niż 24 miesiące 

Preferencję w zakresie warunków wsparcia: 

- oprocentowanie pożyczki poniżej stopy rynkowej. 

- niskie wymogi co do zabezpieczeń. 

 

 

 

 

 

Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Lepsze warunki do rozwoju MŚP 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Budowa sieci współpracy IOB dotyczącej innowacyjnej działalności gospodarczej w celu 

świadczenia zaawansowanych usług dla MŚP 

2. Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy 

przedsiębiorstwami. 

3. Wsparcie infrastrukturalne i szkoleniowo-doradcze IOB w celu umożliwienia świadczenia 

specjalistycznych usług. 

4. Projekt grantowy zakładający wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, w szczególności w 

obszarze regionalnej inteligentnej specjalizacji, poprzez świadczenie specjalistycznych usług 

przez instytucje otoczenia biznesu. 

5. Zakup specjalistycznych usług przez MŚP 

6. Opracowanie standardów nowych usług obejmujące testowanie usług. 

 

Typ beneficjentów  

 

- MŚP 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. Kujawsko-Pomorskiego  

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 11-08-2015 

15 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Preferencję uzyskają projekty IOB: 

a) zakładające udział wkładu prywatnego. 

b) partnerskie, realizowane w ramach kooperacji sieciowej. 

2. Projekt IOB zakłada preferencję dla projektów przedsiębiorstw wpisujących się w zakres 

regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji. 

3. Projekt IOB zakłada preferencję w zakresie warunków wsparcia dla przedsiębiorstwa 

poszukującego wsparcia na projekty w zakresie ekoinnowacji i efektywnego wykorzystania 

zasobów naturalnych, eko-zarządzania przedsiębiorstwem oraz ekomarketingu. 

4. Wnioskodawca/odbiorca ostateczny prowadzi działalność gospodarczą na terytorium 

województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru 

5. W ramach poddziałania przewiduje się zastosowanie instrumentów popytowych (np. bony, 

vouchery). 

6. Projekt IOB winien być ukierunkowany na dostarczenie na rynek specjalistycznych usług 

w odpowiedzi na potrzeby sektora MŚP. Planowane do wdrożenia usługi nie mogą być oparte 

jedynie na założeniach Wnioskodawcy, lecz powinny wynikać z rzeczywistych potrzeb 

sektora MŚP. 

7. W ramach projektów IOB zakładających profesjonalizację świadczonych 

usług/świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw Wnioskodawca wprowadzając do oferty 

usługę obecną na rynku jest zobowiązany wykorzystać dostępne standardy świadczenia usług, 

w tym przede wszystkim te wypracowane na poziomie krajowym. 

8. Wprowadzenie do oferty IOB usługi nowej na rynku wymaga od niego opracowania 

standardu jej świadczenia. W ramach tego typu projektu Wnioskodawca, w celu wykazania 

konieczności wprowadzenia nowej usługi, jest zobowiązany na etapie składania wniosku 

przeprowadzić analizę dostępnych standardów świadczenia podobnych usług, w tym przede 

wszystkim tych wypracowanych na poziomie krajowym i udokumentować potrzebę 

opracowania nowego standardu, odróżniającego planowaną do wprowadzenia usługę od 

dotychczas obecnych na rynku. 

9. W przypadku bezpośredniego wsparcia na profesjonalizację oferowanych przez IOB usług 

niezbędne jest spełnienie następujących wymogów: 

a) Wnioskodawca posiada strategię biznesową, która wyraźnie wskazuje różne źródła 

przychodów i potwierdza zdolność do pracy w warunkach rynkowych i prowadzenia 

działalności finansowo samowystarczalnej (osiągnięcia samowystarczalności finansowej do 

końca okresu trwałości/okresu kwalifikowalności), 

b) Wnioskodawca posiada roczny plan działania zawierający orientacyjny wykaz 

projektów/usług, które mają być realizowane/przewidziane, dostępne zasoby, niezbędne 

szkolenia, wymagany budżet i źródła finansowania. Projekty, na które Wnioskodawca będzie 

poszukiwała wsparcia w ramach RPO WK-P 2014-2020 winien być wyraźnie przedstawiony 

w planie działania, 

c) gdy jest to możliwe Wnioskodawca winien przedstawić informacje o dotychczasowej 

działalności w zakresie wsparcia przedsiębiorców (liczbę dotychczas świadczonych usług, 

wyniki dotychczas przeprowadzonych badań satysfakcji, ofertę/współpracę jaką oferuje 

Wnioskodawca po realizacji usługi) 

d) Wnioskodawca winien przedstawić informacje o działaniach podjętych/planowanych do 

podjęcia w celu monitorowania procesu świadczenia usług i weryfikowania satysfakcji 

odbiorców usług, co powinno prowadzić do oparcia planu działania na posiadanych danych 

statystycznych. 
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10. Projekty infrastrukturalne IOB (zakładające odbudowę, rozbudowę. nadbudowę lub 

przebudowę obiektu) są możliwe do realizacji jedynie przy spełnieniu następujących 

warunków: 

a) działalność Wnioskodawcy wpisuje się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji, 

b) Wnioskodawca dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do 

sfinansowania w ramach przedsięwzięcia, 

c) przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych, 

d) przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury o podobnym profilu zlokalizowanej w 

danym lub sąsiadującym regionie, chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany. 

11. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

12. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

13. W przypadku projektów zakładających zakup specjalistycznych usług przez MŚP 

preferencję w dostępie do wsparcia uzyskają przedsiębiorstwa: 

a) wspisujące się zakres regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji 

b) poszukujące wsparcia na projekty w zakresie ekoinnowacji i efektywnego wykorzystania 

zasobów naturalnych, eko-zarządzania przedsiębiorstwem oraz eko-marketingu 

 

 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

W przypadku występowania nakładania się interwencji na poziomie krajowym i regionalnym 

IZ RPO wprowadzi na etapie wyboru i wdrażania projektów odpowiednie mechanizmy, 

których celem będzie zapobiegnięcie podwójnemu finansowaniu 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

 

Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe 

Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP 
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Przykładowe rodzaje projektów  

1. Wsparcie dłużne w zakresie wsparcia procesów umiędzynarodowienia działalności 

przedsiębiorstw poprzez dostosowanie MŚP do wymagań i uwarunkowań rynków 

zagranicznych. 

2. Wsparcie dłużne w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych dla 

rozwoju, dywersyfikacji lub poprawy efektywności działania przedsiębiorstwa. 

 

Typ beneficjentów  

podmioty wdrażające instrumenty finansowe 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Projekt zakłada preferencję w zakresie dostępu dla projektów przedsiębiorstw wpisujących 

się w zakres regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji. 

2. Wnioskodawca/odbiorca końcowy prowadzi działalność gospodarczą na terytorium 

województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru 

3. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

4. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskieg 

 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

do uzupełnienia 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

W przypadku występowania nakładania się interwencji na poziomie krajowym i regionalnym 

IZ RPO wprowadzi na etapie wyboru i wdrażania projektów odpowiednie mechanizmy, 

których celem będzie zapobiegnięcie podwójnemu finansowaniu 

 

Instrumenty finansowe 

Pożyczki 

Wartość produktu finansowego – od 300 tys. zł do 1 mln zł 

(maksymalna wartość produktu może zostać zwiększona w zależności od możliwości 

finansowych pośrednika) 

Maksymalny okres spłaty – do 7 lat (okres spłaty może zostać wydłużony przy założeniu, że 

po 7 roku oprocentowanie wzrasta do poziomu rynkowego) 

Odbiorcy: MŚP 
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Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w 

szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju 

eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii 

marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw,, strategii 

finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, 

dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne 

związane z wejściem na rynek zagraniczny. 

2. Wsparcie dla centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) obejmujące 

przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia 

działalności eksportowej i inwestycyjnej. 

3. Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub 

zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności 

na  rynkach międzynarodowych (w tym organizacja wydarzeń promujących postawy 

eksportowe, opracowywanie analiz rynków zagranicznych). 

4. Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach 

gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą. 

5. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym. 

6. Tworzenie i ułatwianie nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych 

przedsiębiorstw (poprzez np.: elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w 

ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych). 

7. Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu. 

8. Projekty grantowe zakładające uruchomienie wsparcia dla MŚP określonego w ramach 

typów projektów wskazanych w pkt 1 oraz 3-6. 

 

Typ beneficjentów  

 przedsiębiorstwa - MŚP 

 sieci przedsiębiorstw – MŚP 

 instytucje otoczenia biznesu 

 jednostki samorządu terytorialnego 

 związki jednostek samorządu terytorialnego 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 

 samorządowe jednostki organizacyjne 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Projekt zakłada preferencję w zakresie dostępu dla projektów przedsiębiorstw wpisujących 

się w zakres regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji. 

2. Projekty partnerskie realizowane w ramach kooperacji sieciowej uzyskają preferencję. 

3. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (dotyczy typów 

projektów w pkt 10.1, 10. 2, 10.3, 10.6 i 10.8) 

4. Przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w zakresie wizyt studyjnych i misji 

gospodarczych, udziału w międzynarodowych imprezach targowowystawienniczych, w tym 

w targach branżowych za granicą jest obowiązane przedstawić strategię biznesową, która 
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zakłada, że działania, na które ubiega się o dofinansowanie stanowią element strategii w 

zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej. 

5. Wnioskodawca/odbiorca ostateczny prowadzi działalność gospodarczą na terytorium 

województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru 

6. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

7. Warunkiem realizacji projektów z zakresu promocji gospodarcze regionu jest 

wypracowanie przez samorząd województwa wspólnie z partnerami gospodarczymi spójnej 

polityki inwestycyjnej regionu. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN)   

W przypadku występowania nakładania się interwencji na poziomie krajowym i regionalnym 

IZ RPO wprowadzi na etapie wyboru i wdrażania projektów odpowiednie mechanizmy, 

których celem będzie zapobiegnięcie podwójnemu finansowaniu. 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 

akademickich 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w 

szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju 

eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii 

marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, strategii 

finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, 

dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne 

związane z wejściem na rynek zagraniczny. 

2. Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach 

gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą. 

3. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym. 

4. Projekty grantowe w zakresie typów projektów określonych w pkt 1-3. 
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Typ beneficjentów  

 przedsiębiorstwa odpryskowe 

 spółki celowe jednostek naukowych, 

 instytucje otoczenia biznesu 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Projekt zakłada preferencję w zakresie dostępu dla projektów przedsiębiorstw 

wpisujących się w zakres regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji. 

2. Projekty partnerskie realizowane w ramach kooperacji sieciowej uzyskają preferencję. 

3. W przypadku projektów realizowanych przez spółki celowe jednostek naukowych 

wsparcie może być udzielone jedynie w przypadku gdy podstawowym celem działania 

spółki jest współpraca z przedsiębiorstwami z sektora prywatnego 

4. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (dotyczy 

typów projektów określonych w pkt 10.1 i 10.4) 

5. Przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w zakresie wizyt studyjnych i misji 

gospodarczych, udziału w międzynarodowych imprezach targowowystawienniczych, 

w tym w targach branżowych za granicą jest obowiązane przedstawić strategię 

biznesową, która zakłada, że działania, na które ubiega się o dofinansowanie stanowią 

element strategii w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej. 

6. Wnioskodawca/odbiorca ostateczny prowadzi działalność gospodarczą na terytorium 

województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego 

rejestru 

7. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 15% 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 
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Poddziałanie 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP 

Poddziałanie 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Projekt zakładający udostępnienie dla przedsiębiorstw wsparcia o charakterze dłużnym na: 

a) przedsięwzięcia zakładające wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowych. 

b) przedsięwzięcia zakładające wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji procesowych. 

c) przedsięwzięcia zakładające wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji 

organizacyjnych. 

d) przedsięwzięcia zakładające wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji 

marketingowych. 

e) wsparcie inwestycji w MŚP – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność 

przedsiębiorstw. 

 

Typ beneficjentów  

podmioty wdrażające instrumenty finansowe 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Projekt zakłada preferencję w zakresie dostępu do wsparcia dla projektów przedsiębiorstw 

wpisujących się w zakres regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji. 

2. Projekt zakłada preferencję w zakresie dostępu dla projektów zakładających wdrożenie 

ekoinnowacji, a także projekty dotyczące wdrożenia nowoczesnych rozwiązań 

umożliwiających redukcję kosztów działalności poprzez zmniejszenie zużycia energii lub 

bardziej efektywne wykorzystanie surowców. 

3. Wnioskodawca/odbiorca końcowy prowadzi działalność gospodarczą na terytorium 

województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. 

4. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu/w dniu podjęcia decyzji 

inwestycyjnej (w przypadku wsparcia z instrumentów finansowych). 

5. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  
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W przypadku występowania nakładania się interwencji na poziomie krajowym i regionalnym 

IZ RPO wprowadzi na etapie wyboru i wdrażania projektów odpowiednie mechanizmy, 

których celem będzie zapobiegnięcie podwójnemu finansowaniu. 

 

 

Instrumenty finansowe 

1. Poręczenia 

Wartość produktu finansowego – do 300 tys. zł 

(maksymalna wartość produktu może zostać zwiększona w zależności od możliwości 

finansowych pośrednika) 

Maksymalny okres spłaty – do 7 lat 

Odbiorcy: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa 

2. Pożyczka 

Wartość produktu finansowego – do 300 tys. zł 

Maksymalny okres spłaty – do 7 lat 

Odbiorcy: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa 

Oprocentowanie rynkowe 

3. Pożyczka 

Wartość produktu finansowego– od 300 tys. zł do 1 mln zł 

Maksymalny okres spłaty – 7 lat 

Odbiorcy: MŚP 

Oprocentowanie rynkowe 

4. Pożyczka 

Wartość produktu finansowego – od 300 tys. zł do 1 mln zł (maksymalna wartość 

produktu finansowego uzależniona od możliwości finansowych pośrednika 

finansowego) 

Maksymalny okres spłaty – do 7 lat (dopuszczalny jest dłuższy okres spłaty przy 

założeniu, że po 7 roku oprocentowanie wzrasta do poziomu rynkowego 

Odbiorcy: MŚP 

Preferencję w zakresie dostępu i warunków wsparcia dla projektów realizowanych w 

inteligentnych specjalizacjach województwa. 

 

 

 

Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z 

dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych 

produktów/usług na rynek. 

2. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu 

wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług 

 

Typ beneficjentów  

przedsiębiorstwa - MŚP 
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Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Preferencję w zakresie dostępu do wsparcia uzyskają przedsiębiorstwa, projekty których: 

a) wpisują się w zakres regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji, 

b) zakładają wdrożenie ekoinnowacji, w tym nowoczesnych rozwiązań umożliwiających 

redukcję kosztów działalności poprzez zmniejszenie zużycia energii lub bardziej efektywne 

wykorzystanie surowców, 

c) zakładają wdrożenie wyników prac B+R sfinansowanych w ramach Osi I RPO WK-P 

2014- 2020. 

2. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-

pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. 

3. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

4. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

W przypadku występowania nakładania się interwencji na poziomie krajowym i regionalnym 

IZ RPO wprowadzi na etapie wyboru i wdrażania projektów odpowiednie mechanizmy, 

których celem będzie zapobiegnięcie podwójnemu finansowaniu. 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększony udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Budowa, przebudowa instalacji do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu 

energii pochodzącej z OZE (słońca, biogazu oraz wody, biomasy i geotermalnej) wraz z 

podłączeniem źródła do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej (elementem projektu będzie 
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przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta 

projektu (wytwórcy energii). 

2. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej 

(mikroinstalacji), wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i geotermalną, 

ale także biogaz, w budynkach publicznych oraz mieszkaniowych (w tym związanych z 

działaniami z zakresu mikrokogeneracji i mikrotrigeneracji). 

3. Budowa, przebudowa instalacji służących/na służące do produkcji biokomponentów i 

biopaliw drugiej lub trzeciej generacji (a także najnowszej dostępnej). 

4. Budowa, przebudowa infrastruktury służącej do przesyłu i dystrybucji energii cieplnej 

pochodzącej z OZE (elementem projektu będzie przyłącze do źródła energii cieplnej). 

5. Budowa, przebudowa sieci elektroenergetycznych (niskiego i średniego napięcia poniżej 

110 kV) w zakresie niezbędnym do właściwego funkcjonowania przyłącza, w pełni 

dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE do Krajowego 

Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wsparcie dotyczące przyłączania OZE do KSE 

uwzględniać może przyłączenia oraz budowy/przebudowy sieci należących do operatorów 

systemu dystrybucyjnego (pozostała część przyłączenia, tj. instalacja należąca do wytwórcy, 

będzie mogła zostać wsparta w ramach typu projektu 1). 

 

Typ beneficjentów  

 przedsiębiorstwa 

 jednostki samorządu terytorialnego 

 związki jednostek samorządu terytorialnego 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 

 samorządowe jednostki organizacyjna 

 organy władzy, administracji rządowej 

 państwowe jednostki organizacyjne 

 organizacje pozarządowe 

 podmiot wdrażający instrument finansowy 

 partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu/w dniu podjęcia decyzji 

inwestycyjnej (w przypadku wsparcia z instrumentów finansowych). 

2. Premiowane będą projekty realizujące cele określone w planie gospodarki niskoemisyjnej 

dla danego obszaru. 

Typ projektu 1 

Podział w oparciu o moc znamionową: 

 energia wodna (do 5 MWe), 

 energia słoneczna (do 2 MWe/MWth), 

 energia geotermalna (do 2 MWth), 

 energia biogazu (do 1 MWe), 

 energia biomasy (do 5 MWth/MWe). 

Typ projektu 2 

Podział w odniesieniu do jednej instalacji: 

 indywidualne budynki mieszkalne oraz indywidualne lokale mieszkalne w 

budynkach wielorodzinnych – do 10 kW, 
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 pozostałe budynki – do 40 kW. 

1. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz 

samorządowe jednostki organizacyjne; organizacje pozarządowe; przedsiębiorstwa 

komunalne. 

2. Oprócz projektów indywidualnych przewiduje się również projekty dotyczące realizacji 

większej liczby instalacji w budynkach/lokalach należących do większej liczby odbiorców 

końcowych (np. projekty dotyczące montażu mikroinstalacji w budynkach prywatnych na 

obszarze danej gminy). 

3. Przedsięwzięcia będą podlegać ograniczeniom wynikającym z regulacji dotyczących 

pomocy publicznej. W przypadku otrzymania dotacji posiadacz mikroinstalacji, w odniesieniu 

do mechanizmu cen referencyjnych, zobowiązany jest postępować zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. 

U. poz. 478). Projekty dotyczące produkcji energii z biomasy Współfinansowane będą tylko 

projekty zgodne z programami ochrony powietrza oraz planami działań krótkoterminowych 

aby promować zgodność z wymogami dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i 

czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE l 152 z 11.06.2008, s.1). 

Projekty dotyczące Małych Elektrowni Wodnych (MEW) Realizacja projektów będzie 

dopuszczona pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z Ramowej Dyrektywy 

Wodnej. 

Współfinansowane będą projekty, które: 

1. nie mają negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód. 

Do momentu powstania Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach projekty te muszą 

być wpisane na listę nr 1 do Masterplanów dla dorzecza Wisły i Odry. Po tym terminie będą 

wspierane projekty, których brak negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych 

części wód zostanie zweryfikowany w trakcie przeprowadzania procedury oceny 

oddziaływania na środowisko lub oceny zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną. 

2. mają znaczący wpływ na stan lub potencjał jednolitych części wód wynikające z Planów 

Gospodarowania Wodami w Dorzeczach lub, do czasu ich powstania, wpisane na listę nr 2 do 

Masterplanów dla dorzecza Wisły i Odry. Projekty te mogą być realizowane pod warunkiem 

spełnienia przez nie wymogów art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Projekty muszą być realizowane na istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w 

hydroelektrownie i zapewniać pełną drożność budowli dla przemieszczeń fauny wodnej. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Typ projektu 2 

Maksymalna wartość projektu – 5 mln PLN 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN)  

Typ projektu 2 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do jednej instalacji: 
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Na potrzeby budynku mieszkaniowego: 

100 tys. PLN – w przypadku osoby fizycznej 

300 tys. PLN – w przypadku budynku będącego w zasobach jednostki samorządu 

terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej lub towarzystwa 

Budownictwa Społecznego 

W przypadku instalacji wykorzystującej równolegle więcej niż jedno odnawialne źródło 

energii: 

Na potrzeby budynku mieszkaniowego: 

150 tys. PLN – w przypadku osoby fizycznej 

450 tys. PLN – w przypadku budynku będącego w zasobach jednostki samorządu 

terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej lub towarzystwa 

Budownictwa Społecznego 

 

Instrumenty finansowe 

Typy projektów 1 i 3 

Pożyczka 

Wartość produktu finansowego – od 100 tys. do 2 mln PLN 

Maksymalny okres spłaty – do 10 lat 

Odbiorcy: przedsiębiorstwa, JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki 

organizacyjne, organy władzy, administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne, 

organizacje pozarządowe. 

Preferencję w zakresie warunków wsparcia - oprocentowanie pożyczki poniżej stopy 

rynkowej. 

 

Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych: 

 przedsiębiorstwa,  

 JST, ich związki i stowarzyszenia oraz 

 samorządowe jednostki organizacyjne,  

 organy władzy, 

 administracji rządowej,  

 państwowe jednostki 

 organizacyjne,  

 organizacje pozarządowe 

 

 

 

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach 

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona efektywność energetyczna przedsiębiorstw 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Przedsięwzięcia, wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, 

mające na celu poprawę efektywności energetycznej, przyczyniające się do zmniejszenia strat 

energii, ciepła i wody oraz do odzysku ciepła w przedsiębiorstwie, w tym m.in.: 

1. przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, 
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2. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie poprzez przebudowę lub wymianę na 

energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, energetyczne oraz oświetlenia, a 

także elementów (lub całych) ciągów transportowych mediów oraz ciągów transportowych 

linii produkcyjnych; 

3. zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii, 

4. zastosowanie instalacji i urządzeń technicznych służących poprawie efektywności 

energetycznej, 

5. głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów i budynków w 

przedsiębiorstwach, 

6. budowa i przebudowa instalacji OZE wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, 

7. zastosowanie technologii odzysku energii w ramach przedsiębiorstwa, 

8. wprowadzanie systemów zarządzania energią (o ile beneficjent nie posiada już takiego 

systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej 

przedsiębiorstwa i o ile jest to uzasadnione ekonomicznie), jako integralna część projektów, o 

których wyżej mowa. 

 

Typ beneficjentów  

podmiot wdrażający instrument finansowy 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Przedsięwzięcia realizowane będą na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego. 

2. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%. Projekty 

zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do wsparcia. 

3. Wszystkie projekty uzyskujące wsparcie będą musiały wykazać efektywność kosztową. 

4. Wszystkie projekty uzyskujące wsparcie będą musiały wykazać wyraźny pozytywny 

wpływ na środowisko, przedstawiony w formie oszczędności energii, obniżonej emisji CO2. 

5. Duże przedsiębiorstwa – projekty do 2 mln EUR kosztów całkowitych. 

6. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

Pożyczka 

Wartość produktu finansowego – od 200 tys. do 1 mln PLN 

Maksymalny okres spłaty – do 10 lat 
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Odbiorcy: 

  

 – w których większość udziałów lub akcji posiada władza 

regionalna, działające w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu 

oraz pod warunkiem lokalizacji inwestycji na obszarze objętym ochroną 

uzdrowiskową lub ochroną z tytułu ustawy o ochronie przyrody (dotyczy obszarów 

Natura 2000 i parków krajobrazowych. 

Preferencję w zakresie warunków wsparcia: 

 

 

Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych: 

  

 – w których większość udziałów lub akcji posiada władza 

regionalna, działające w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu 

oraz pod warunkiem lokalizacji inwestycji na obszarze objętym ochroną 

uzdrowiskową lub ochroną z tytułu ustawy o ochronie przyrody (dotyczy obszarów 

Natura 2000 i parków krajobrazowych 

 

 

 

Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększone wykorzystanie transportu publicznego w miastach i ich obszarach 

funkcjonalnych 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego (w miastach z 

funkcjonującym zorganizowanym transportem publicznym, w tym m.in.: 

a) infrastruktura transportu publicznego: budowa i przebudowa sieci tramwajowych, zaplecza 

technicznego do obsługi taboru, infrastruktury punktowej (zajezdni tramwajowych i 

autobusowych, przystanków, wysepek, a także urządzeń dla osób niepełnosprawnych), 

centrów przesiadkowych; elementy wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze 

transportu publicznego i pasażerów oraz pozostała infrastruktura (w tym drogowa) niezbędna 

do rozwoju transportu publicznego i ograniczenia wykorzystania samochodów osobowych, 

b) zakup taboru (wyłącznie jako uzupełnienie inwestycji infrastrukturalnych), 

c) systemy zarządzania ruchem (ITS), w tym m.in.: systemy centralnego 

sterowania sygnalizacją oraz priorytetyzacją transportu publicznego, systemy sygnalizacji 

akustycznej, systemy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez autobusy i trolejbusy 

(sygnalizacja akomodacyjna), systemy monitorowania ruchu na kluczowych trasach, w 

tunelach, w newralgicznych punktach miasta wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji 

ruchowej, system nawigacji satelitarnej dla usprawnienia ruchu i podniesienia bezpieczeństwa 

transportu publicznego, system informacji dla podróżnych – elektroniczne tablice 

informacyjne, w tym systemy on-line, systemy monitorowania bezpieczeństwa montowane na 

przystankach, węzłach przesiadkowych, parkingach oraz w taborze, 

d) działania związane z ułatwianiem podróży multimodalnych, polityką parkingową (budowa 

i przebudowa parkingów typu np. "park&ride", "bike&ride", „kiss&ride”) oraz 
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priorytetyzacją ruchu pieszego i rowerowego (m.in. rozwój koncepcji "bike&ride", ścieżek i 

tras rowerowych oraz systemów rowerów publicznych/miejskich wraz z niezbędną 

infrastrukturą), 

e) działania mające za zadanie zmniejszenie zatłoczenia miast i ograniczenie ruchu 

samochodowego w centrach miast (np. ograniczenia w ruchu samochodowym w centrach 

miast, buspasy, priorytety w ruchu miejskim dla środków komunikacji publicznej). 

2. Realizacja pozostałych inwestycji wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej 

niemożliwych do realizacji w ramach pozostałych działań/poddziałań, np. modernizacja 

systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowa lub zamiana oświetlenia ulicznego na 

energooszczędne), budowa i przebudowa ścieżek rowerowych oraz rozwój systemu rowerów 

publicznych/miejskich poza miastami z funkcjonującym zorganizowanym transportem 

publicznym. 

3. Działania informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych projektów). 

 

Typ beneficjentów  

 

 

 

ednostek samorządu terytorialnego 

 

 zbiorowego 

publicznego 

 

 

atni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Inwestycje muszą wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej. 

2. W przypadku przedsięwzięć z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej muszą one 

wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej lub dokumentów spełniających ich wymogi 

zawierających elementy zrównoważonych planów mobilności miejskich (m.in. kierunki 

interwencji planowanej w odniesieniu do transportu zbiorowego, ekoefektywnych środków 

transportu, inteligentnych systemów transportowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego). 

3. Premiowane będą projekty kompleksowe realizujące następujące cele jednocześnie: 

 szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego i 

niezmotoryzowanego indywidualnego; 

 zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych; 

 lepszą integrację gałęzi transportu; 

 niższą emisję zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższe zatłoczenie; 

 poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

4. W przypadku konkursów dedykowanych polityce terytorialnej projekty muszą wynikać ze 

strategii dotyczącej Obszaru Strategicznej Interwencji miast regionalnych i subregionalnych 

lub strategii dotyczącej Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 

5. Inwestycje w drogi lokalne mogą być finansowane jedynie jako niezbędny i uzupełniający 

element kompleksowego projektu dotyczącego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. 

Warunek nie dotyczy inwestycji w infrastrukturę drogową i elementy drogowe służące 

nadaniu priorytetu transportowi publicznemu. 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. Kujawsko-Pomorskiego  

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 11-08-2015 

30 

6. Inwestycje nie mogą obejmować prac remontowych oraz i bieżącego utrzymania 

infrastruktury. 

7. Premiowane będą projekty wynikające z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

8. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

Zakup autobusów: 

 priorytetowo będzie traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach 

napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.), 

 zakup autobusów o napędzie innym niż alternatywny może być przewidziany jedynie 

w przypadku wyraźnego uzasadnienia na podstawie analizy społeczno-ekonomicznej i 

wyłącznie w odniesieniu do spełniających normę emisji spalin co najmniej EURO VI. 

Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego: 

Budowa nowego oświetlenia ulicznego jest możliwa pod następującymi warunkami: 

 punkty świetlne nie mogą powstawać w miejscach, w których oświetlenie publiczne 

dotychczas nie istniało, 

 w przypadku oświetlenia wymagającego podłączenia do sieci: 

o w momencie ubiegania się o dofinansowanie beneficjent powinien posiadać 

zgodę Operatora Systemu Dystrybucyjnego na podłączenie punktów 

oświetleniowych do sieci, 

o preferowane będzie podłączenie do inteligentnego systemu zarządzania 

oświetleniem. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

W przypadku projektów realizowanych na obszarach rewitalizowanych wstępnie przewiduje 

się środki z budżetu państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa oraz maksymalny % 

dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu zostanie ustalony po 

podpisaniu Kontraktu Terytorialnego. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe - nie dotyczy 
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Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii 

niskoemisyjnych w ramach ZIT 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększone wykorzystanie transportu publicznego w miastach i ich obszarach 

funkcjonalnych 

 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego (w miastach z 

funkcjonującym zorganizowanym transportem publicznym), w tym m.in.: 

a) infrastruktura transportu publicznego: budowa i przebudowa sieci tramwajowych, zaplecza 

technicznego do obsługi taboru, infrastruktury punktowej (zajezdni tramwajowych i 

autobusowych, przystanków, wysepek, a także urządzeń dla osób niepełnosprawnych), 

centrów przesiadkowych; elementy wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze 

transportu publicznego i pasażerów oraz pozostała infrastruktura (w tym drogowa) niezbędna 

do rozwoju transportu publicznego i ograniczenia wykorzystania samochodów osobowych, 

b) zakup taboru (wyłącznie jako uzupełnienie inwestycji infrastrukturalnych), 

c) systemy zarządzania ruchem (ITS), w tym m.in.: systemy centralnego sterowania 

sygnalizacją oraz priorytetyzacją transportu publicznego, systemy sygnalizacji akustycznej, 

systemy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez autobusy i trolejbusy (sygnalizacja 

akomodacyjna), systemy monitorowania ruchu na kluczowych trasach, w tunelach, w 

newralgicznych punktach miasta wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej, 

system nawigacji satelitarnej dla usprawnienia ruchu i podniesienia bezpieczeństwa transportu 

publicznego, system informacji dla podróżnych – elektroniczne tablice informacyjne, w tym 

systemy on-line, systemy monitorowania bezpieczeństwa montowane na przystankach, 

węzłach przesiadkowych, parkingach oraz w taborze, 

d) działania związane z ułatwianiem podróży multimodalnych, polityką parkingową (budowa 

i przebudowa parkingów typu np. "park&ride", "bike&ride", „kiss&ride”) oraz 

priorytetyzacją ruchu pieszego i rowerowego (rozwój koncepcji "bike&ride", ścieżek i tras 

rowerowych oraz systemów rowerów publicznych/miejskich wraz z niezbędną infrastrukturą), 

e) działania mające za zadanie zmniejszenie zatłoczenia miast i ograniczenie ruchu 

samochodowego w centrach miast (np. ograniczenia w ruchu samochodowym w centrach 

miast, buspasy, priorytety w ruchu miejskim dla środków komunikacji publicznej). 

2. Realizacja pozostałych inwestycji wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej 

niemożliwych do realizacji w ramach pozostałych działań/poddziałań, np. modernizacja 

systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowa lub zamiana oświetlenia ulicznego na 

energooszczędne), budowa i przebudowa ścieżek rowerowych oraz rozwój systemu rowerów 

publicznych/miejskich poza miastami z funkcjonującym zorganizowanym transportem 

publicznym. 

3. Działania informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych projektów). 

 

Typ beneficjentów  

 

 

 

 

 organizacyjna 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. Kujawsko-Pomorskiego  

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 11-08-2015 

32 

 zbiorowego 

publicznego 

 

 

 projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Inwestycje muszą wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej. 

2. W przypadku przedsięwzięć z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej muszą one 

wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej lub dokumentów spełniających ich wymogi 

zawierających elementy zrównoważonych planów mobilności miejskich (m.in. kierunki 

interwencji planowanej w odniesieniu do transportu zbiorowego, ekoefektywnych środków 

transportu, inteligentnych systemów transportowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego). 

3. Premiowane będą projekty kompleksowe realizujące następujące cele jednocześnie: 

 szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego i 

niezmotoryzowanego indywidualnego; 

 zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych; 

 lepszą integrację gałęzi transportu; 

 niższą emisję zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższe zatłoczenie; 

 poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

4. Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające ze strategii ZIT. 

5. Inwestycje w drogi lokalne mogą być finansowane jedynie jako niezbędny i uzupełniający 

element kompleksowego projektu dotyczącego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. 

Warunek nie dotyczy inwestycji w infrastrukturę drogową i elementy drogowe służące 

nadaniu priorytetu transportowi publicznemu. 

6. Inwestycje nie mogą obejmować prac remontowych oraz i bieżącego utrzymania 

infrastruktury. 

7. Premiowane będą projekty wynikające z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

8. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

Zakup autobusów: 

 priorytetowo będzie traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach 

napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.), 

 zakup autobusów o napędzie innym niż alternatywny może być przewidziany jedynie 

w przypadku wyraźnego uzasadnienia na podstawie analizy społeczno-ekonomicznej i 

wyłącznie w odniesieniu do spełniających normę emisji spalin co najmniej EURO VI. 

Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego: 

Budowa nowego oświetlenia ulicznego jest możliwa pod następującymi warunkami: 

 punkty świetlne nie mogą powstawać w miejscach, w których oświetlenie publiczne 

dotychczas nie istniało, w przypadku oświetlenia wymagającego podłączenia do sieci: 

o w momencie ubiegania się o dofinansowanie beneficjent powinien posiadać 

zgodę Operatora Systemu Dystrybucyjnego na podłączenie punktów 

oświetleniowych do sieci, 

o preferowane będzie podłączenie do inteligentnego systemu zarządzania 

oświetleniem. 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

W przypadku projektów realizowanych na obszarach rewitalizowanych wstępnie przewiduje 

się środki z budżetu państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa oraz maksymalny % 

dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu zostanie ustalony po 

podpisaniu Kontraktu Terytorialnego. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w 

obiektach zabytkowych, w otoczeniu zabytku i na obszarach zabytkowych, obszarach 

poprzemysłowych o wartościach historycznych. 

2. Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury (w tym dostosowanie istniejącego obiektu do 

nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych) wraz zakupem wyposażenia związanego 

z prowadzeniem działalności kulturalnej, w tym edukacyjnej. 

3. Konserwacja zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących dziedzictwo 

dokumentacyjne. 

4. Projekty informacyjno-promocyjne walorów środowiskowych i kulturowych regionu pod 

kątem komercyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu (np. 

produkt regionalny) jako element szerszych projektów w zakresie kultury wskazanych w 

punktach 1-3. 

5. Projekty związane z organizacją imprez kulturalnych, które wykazują znaczny wpływ na 

gospodarkę regionalną i znaczący wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza 

Bałtyckiego w ramach Obszaru Priorytetowego Kultura. 

 

Typ beneficjentów  
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wne kościołów 

 

 projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

 organizacyjne 

 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Projekt nie dotyczy obiektu: 

 wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanego przez 

Prezydenta RP za Pomnik Historii lub 

 zlokalizowanego na obszarze objętym wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO lub położonego na obszarze uznanym za Pomnik Prezydenta RP, 

kwalifikującego się do POIiŚ 2014- 2020 (z uwagi na wartość projektu lub typ 

beneficjenta). Przedmiotowe ograniczenie nie dotyczy przedsięwzięć objętych 

inicjatywą samorządu województwa Program opieki nad zabytkami województwa 

kujawsko-pomorskiego.. 

2. Wsparcie uzyskają inwestycje w obiekty zabytkowe, o znaczeniu regionalnym, zgodne z 

kierunkami określonymi w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 

2020 – Plan modernizacji 2020+, lub inwestycje uzgodnione w Kontrakcie Terytorialnym. 

3. Realizowane będą wyłącznie projekty tzw. „małej skali” o całkowitej wartości wydatków 

nieprzekraczającej 5 mln euroWsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie 

ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

4. Projekty w zakresie kultury muszą przyczyniać się do osiągania wymiernych i trwałych 

korzyści społecznogospodarczych. 

5. Projekty muszą przyczyniać się do realizacji priorytetów rozwoju kultury (poprawa 

dostępności do kultury, zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, 

umożliwienie nowych form uczestnictwa w kulturze, podniesienie atrakcyjności turystycznej 

regionu). 

6. Wsparcie uzyskają wyłącznie wydarzenia kulturalne, jeżeli zostaną spełnione łącznie 

następujące kryteria: 

- znaczny wpływ na gospodarkę regionalną, wykazany przez wymierne długoterminowe 

korzyści, zgodnie z przeprowadzoną analizą finansową i ekonomiczną, 

- wkład w realizację celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru 

Priorytetowego Kultura, wspierane wydarzenie kulturalne musi przyczyniać się do 

promowania kultury, dziedzictwa kulturowego i przemysłów kreatywnych, 

- wysokość wkładu EFRR nie może przekroczyć wkładu sektora prywatnego w realizację 

projektu (przy obliczaniu wkładu prywatnego nie uwzględnia się bezpośrednich wpływów, 

np. ze sprzedaży biletów) 

7. Promowane będą rozwiązania wpływające na poprawę efektywności funkcjonowania 

obiektów/instytucji w długim okresie, w tym rozwiązania pozwalające na: 
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- obniżenie kosztów utrzymania na rzecz wydatków inwestycyjnych oraz na działalność 

kulturalną; 

- zastosowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych – zmniejszenie 

zapotrzebowania i zużycia energii, a przez to zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji 

budynków; 

- dywersyfikację źródeł finansowania działalności - pozyskiwanie zewnętrznych źródeł 

finansowania; 

- dodatnie efekty ekonomiczne – oddziaływanie na bezpośrednie otoczenie inwestycji; 

- tworzenie nowych miejsc pracy. 

8. W przypadku konkursów dedykowanych polityce terytorialnej projekty muszą wynikać ze 

strategii dotyczącej Obszaru Strategicznej Interwencji miast regionalnych i subregionalnych 

lub strategii dotyczącej Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85%. 

W przypadku projektów realizowanych na obszarach rewitalizowanych wstępnie przewiduje 

się zaangażowanie środków z budżetu państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa 

oraz maksymalny % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

zostanie ustalony po podpisaniu Kontraktu Terytorialnego. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

do uzupełnienia 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Działanie 4.5 Ochrona przyrody 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Wzmocniony mechanizm ochrony różnorodności biologicznej w regionie 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy regionu poprzez działania 

bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków w szczególności na terenach parków 

krajobrazowych i rezerwatów przyrody. 

2. Projekty w zakresie zwalczania gatunków inwazyjnych obcych. 

3. Działania w ramach zielonej infrastruktury, jako nośnika usług ekosystemowych. 
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4. Działania rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu 

turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (obszarach chronionych z tytułu ustawy o 

ochronie przyrody). 

5. Tworzenie, odnawianie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych. 

6. Tworzenie i rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej, w tym na obszarach 

miejskich (np. parki miejskie, ogrody botaniczne). 

7. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w 

zakresie edukacji ekologicznej. 

8. Tworzenie planów ochrony dla obszarów chronionych. 

9. Projekty dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej. 

10. Działania informacyjno-edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie 

właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu, 

realizowane w sposób komplementarny i uzupełniający do kampanii ogólnopolskich, jako 

element projektu inwestycyjnego. 

 

Typ beneficjentów  

rządu terytorialnego 

 

 

 

 

 

ministracji rządowej 

 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Projekt z zakresu ochrony siedlisk i gatunków powinien zostać zaopiniowany przez RDOŚ 

pod kątem zasadności jego realizacji, zgodności z celami ochrony danego obszaru oraz w celu 

wykluczenia realizacji projektów mogących powodować negatywne skutki dla środowiska 

przyrodniczego, powielających się lub kolidujących ze sobą. 

2. W przypadku konkursów dedykowanych polityce terytorialnej projekty muszą wynikać ze 

strategii dotyczącej Obszaru Strategicznej Interwencji miast regionalnych i subregionalnych 

lub strategii dotyczącej Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 

3. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

4. Preferencje uzyskają projekty parków krajobrazowych realizowane na obszarach Natura 

2000 – dotyczy projektów związanych z ochroną siedlisk i gatunków. 

5. Wsparcie dotyczące obszarów Natura 2000 będzie zgodne z Priorytetowymi Ramami 

Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 
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Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN)   

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe - nie dotyczy 

 

 

Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w 

obiektach zabytkowych, w otoczeniu zabytku i na obszarach zabytkowych, obszarach 

poprzemysłowych o wartościach historycznych. 

2. Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury (w tym dostosowanie istniejącego obiektu do 

nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych) wraz zakupem wyposażenia związanego 

z prowadzeniem działalności kulturalnej, w tym edukacyjnej. 

3. Konserwacja zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących dziedzictwo 

dokumentacyjne. 

4. Projekty informacyjno-promocyjne walorów środowiskowych i kulturowych regionu pod 

kątem komercyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu (np. 

produkt regionalny) jako element szerszych projektów w zakresie kultury, wskazanych w 

punktach 1-3. 

Strategia ZIT określi koncepcję oraz służące temu zintegrowane działania w zakresie 

zachowania i wykorzystania zasobów kulturowych na obszarze objętym ZIT. 

 

Typ beneficjentów  

 

k samorządu terytorialnego 

 

 

 

 

 

 

 

i we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

 

 

twa 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Projekt nie dotyczy obiektu: 

 wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanego przez 

Prezydenta RP za Pomnik Historii lub 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. Kujawsko-Pomorskiego  

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 11-08-2015 

38 

 zlokalizowanego na obszarze objętym wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO lub położonego na obszarze uznanym za Pomnik Prezydenta RP, 

kwalifikującego się do POIiŚ 2014-2020 (z uwagi na wartość projektu lub typ 

beneficjenta). 

Przedmiotowe ograniczenie nie dotyczy przedsięwzięć objętych inicjatywą samorządu 

województwa Program opieki nad zabytkami województwa kujawskopomorskiego.. 

2. Wsparcie uzyskają inwestycje w obiekty zabytkowe, o znaczeniu regionalnym, zgodne z 

kierunkami Strategii rozwoju województwa kujawsko pomorskiego do roku 2020 – Plan 

modernizacji 2020+, lub inwestycje uzgodnione w Kontrakcie Terytorialnym. 

Realizowane będą wyłącznie projekty tzw. „małej skali” o całkowitej wartości wydatków 

nieprzekraczającej 5 mln euro 

3. Projekty w zakresie kultury muszą przyczyniać się do osiągania wymiernych i trwałych 

korzyści społecznogospodarczych. 

4. Projekty muszą przyczyniać się do realizacji priorytetów rozwoju kultury (poprawa 

dostępności do kultury, zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, 

umożliwienie nowych form uczestnictwa w kulturze, podniesienie atrakcyjności turystycznej 

regionu). 

5. Promowane będą rozwiązania wpływające na poprawę efektywności funkcjonowania 

obiektów/instytucji w długim okresie, w tym rozwiązania pozwalające na: 

- obniżenie kosztów utrzymania na rzecz wydatków inwestycyjnych oraz na 

działalność kulturalną; 

- zastosowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych - zmniejszenie 

zapotrzebowania i zużycia energii, a przez to zmniejszenie ogólnych kosztów 

eksploatacji budynków; 

- dywersyfikację źródeł finansowania działalności - pozyskiwanie zewnętrznych 

źródeł finansowania; 

- dodatnie efekty ekonomiczne – oddziaływanie na bezpośrednie otoczenie inwestycji; 

- tworzenie nowych miejsc pracy 

6. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

7. Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające ze strategii ZIT. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

W przypadku projektów realizowanych na obszarach rewitalizowanych wstępnie przewiduje 

się zaangażowanie środków z budżetu państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa 

oraz maksymalny % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

zostanie ustalony po podpisaniu Kontraktu Terytorialnego. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

do uzupełnienia 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  
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nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Wzmocniony mechanizm ochrony różnorodności biologicznej w regionie 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Przedsięwzięcia określone w Strategii ZIT w ramach całościowej koncepcji ograniczenia 

degradacji środowiska przyrodniczego i wzmocnienia różnorodności biologicznej na obszarze 

objętym ZIT: 

a) przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy regionu poprzez działania 

bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków na obszarach miejskich i pozamiejskich 

w szczególności na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, 

b) projekty w zakresie zwalczania gatunków inwazyjnych obcych, 

c) działania w ramach zielonej infrastruktury na obszarach miejskich, 

d) działania rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu 

turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (obszarach chronionych z tytułu ustawy o 

ochronie przyrody), 

e) tworzenie, odnawianie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych. 

f) tworzenie i rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej, w tym na obszarach 

miejskich (np. parki miejskie, ogrody botaniczne), 

g) działania informacyjno-edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie 

właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu, 

realizowane w sposób komplementarny i uzupełniający do kampanii ogólnopolskich, jako 

element projektu inwestycyjnego, 

h) projekty dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej. 

 

Typ beneficjentów  

 

 

morządu terytorialnego 

 

 

 

 

 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Projekt z zakresu ochrony siedlisk i gatunków powinien zostać zaopiniowany przez RDOŚ 

pod kątem zasadności jego realizacji, zgodności z celami ochrony danego obszaru oraz w celu 
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wykluczenia realizacji projektów mogących powodować negatywne skutki dla środowiska 

przyrodniczego, powielających się lub kolidujących ze sobą. 

2. Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające ze strategii ZIT. 

3. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

4. Preferencje uzyskają projekty parków krajobrazowych realizowane na obszarach Natura 

2000 – dotyczy projektów związanych z ochroną siedlisk i gatunków. 

5. Wsparcie dotyczące obszarów Natura 2000 będzie zgodne z Priorytetowymi Ramami 

Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększony dostęp do usług zdrowotnych 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych 

inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z 

niepełno sprawnościami  

2. Wyposażenie w sprzęt medyczny 

3. Rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie jako element projektów, 

wskazanych w punktach 1-2 realizowane przez regionalne podmioty lecznicze, udzielające 

świadczeń zdrowotnych: 

a) w zakresie POZ i AOS (świadczenia diagnostyczno-lecznicze w ramach AOS, ASDK); 

b) dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowego i 

mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym, które stanowią istotną przyczynę 

dezaktywizacji zawodowej; 

c) ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, wynikające z przeprowadzonej 

diagnozy sytuacji demograficzno-epidemiologicznej oraz zidentyfikowanych ograniczeń w 

dostępie do świadczeń zdrowotnych, które stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji 

zawodowej; 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. Kujawsko-Pomorskiego  

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 11-08-2015 

41 

d) w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych jednostek 

zajmujących się leczeniem dzieci; 

e) w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej. 

 

Typ beneficjentów  

Projekty dotyczące wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych 

w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej: 

 podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów, które będą 

kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach POIiŚ (wyłączenie to nie dotyczy 

szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne)  

 

Pozostałe projekty: podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych: 

 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 

 przedsiębiorstwa 

 jednostki budżetowe 

 lekarze, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

 pielęgniarki, które wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

 partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (z wyłączeniem 

podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach POIiŚ – 

wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich 

strukturach oddziały geriatryczne). 

Na zasadzie wyjątku od ww. reguły inwestycje mogą być realizowane także przez spółki z 

większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizujące przedsięwzięcia 

medyczne na rzecz ww. podmiotów leczniczych. 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Zakres projektu oraz zasady jego realizacji są zgodne z Policy paper dla ochrony zdrowia 

na lata 2014-2020. 

2. Wsparcie uzyskają projekty zgodne z Planem działań w obszarze zdrowia, uzgodnionym 

przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

3. Realizowane będą wyłącznie inwestycje zweryfikowane zidentyfikowanymi deficytami i 

potrzebami uwzględniającymi sytuację demograficzną i epidemiologiczną (odpowiednio 

identyfikowaną na poziomie województwa – w zależności od specyfiki podmiotu leczniczego 

i oferowanych przez niego usług) oraz faktycznym zapotrzebowaniem i dostępnością 

infrastruktury ochrony zdrowia na danym obszarze z wykorzystaniem Regionalnej Mapy 

Potrzeb Zdrowotnych oraz Ogólnopolskiej Mapy Potrzeb Zdrowotnych (w opracowaniu przez 

Ministerstwo Zdrowia). 

4. Wydatki ponoszone w ramach projektów dot. infrastruktury w zakresie opieki szpitalnej (w 

tym związane z ich przygotowaniem) mogą być certyfikowane po wprowadzeniu map potrzeb 

w dziedzinie medycyny i rodzaju świadczeń zbieżnym tematycznie z zakresem danego 

projektu. 

5. W drodze wyjątku od ww. warunku inwestycje dot. infrastruktury w kontekście opieki 

koordynowanej mające na celu wzmocnienie POZ, AOS oraz środowiskowych form opieki 
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(zarówno w kontekście deinstytucjonalizacji i tworzenia środowiskowych form opieki) mogą 

być współfinansowane od razu po przyjęciu przez Komitet Sterujący Planu działań, pod 

warunkiem, że diagnoza lub dane w dostępnych rejestrach umożliwiają weryfikację 

zasadności ich realizacji. 

6. Z uwagi na charakter świadczeń realizowanych w POZ, inwestycje prowadzone w ramach 

tego typu projektu mogą być ukierunkowane na wszystkie problemy zdrowotne dorosłych i 

dzieci rozwiązywane w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej. 

7. Inwestycje będą realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą 

(publiczne i prywatne) udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. Na zasadzie wyjątku od ww. reguły inwestycje mogą być realizowane także 

przez spółki z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizujące 

przedsięwzięcia medyczne na rzecz ww. podmiotów leczniczych. 

8. W przypadku poszerzenia działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 

wymagane będzie zobowiązanie do posiadania umowy na udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych najpóźniej w kolejnym okresie 

kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu. 

9. Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących 

przepisów są niekwalifikowalne, chyba że ich realizacja jest uzasadniona z punktu widzenia 

poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. 

10. Inwestycje EFRR nie powinny być ukierunkowane na duże instytucje o charakterze 

opiekuńczo-pobytowym, zdefiniowane zgodnie z polskim prawem, świadczące usługi 

długoterminowej opieki dla osób z niepełnosprawnościami, dzieci, osób starszych oraz 

psychicznie chorych. 

11. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym jest zgodny z założeniami europejskich zasad przejścia z opieki 

instytucjonalnej do opieki środowiskowej oraz z kierunkami wskazanymi w Krajowym 

Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. 

12. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

13. Preferencyjnie traktowane będą projekty wspierające przeniesienie akcentów z usług 

wymagających hospitalizacji na rzecz POZ, AOS a także wspierające rozwój opieki 

koordynowanej z uwzględnieniem środowiskowych form opieki. 

14. Promowane będą projekty efektywne kosztowo i realizowane przez podmioty, które 

wykazują największą efektywność finansową, przewidujące działania konsolidacyjne i inne 

formy współpracy podmiotów leczniczych oraz działania w zakresie reorganizacji i 

restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu maksymalizacji wykorzystania 

infrastruktury, w tym sąsiadującej, oraz stopnia jej dostosowania do istniejących deficytów. 

15. Premiowane będą projekty wynikające z Gminnego/ Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85%. 

W przypadku projektów realizowanych na obszarach rewitalizowanych wstępnie przewiduje 

się środki z budżetu państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa oraz maksymalny % 
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dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu zostanie ustalony po 

podpisaniu Kontraktu Terytorialnego. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy) - nie dotyczy 

 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN)   

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe - nie dotyczy 

 

 

 

Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach 

powiązanych z nimi funkcjonalnie 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym 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 – 

wyłącznie w ramach 1 typu projektu. 

3. Przebudowa, modernizacja, remont obiektów infrastruktury kulturalnej – wyłącznie w 

ramach 1 typu projektu. 

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 – wyłącznie w ramach 1 typu 

projektu 

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

rewitalizowanego obszaru – wyłącznie w ramach 1 typu projektu 

 

Typ beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego 

 związki jednostek samorządu terytorialnego 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 

 samorządowe jednostki organizacyjne 

 organy władzy, administracji rządowej 

 państwowe jednostki organizacyjne 

 inne jednostki sektora finansów publicznych 

 organizacje pozarządowe 

 przedsiębiorstwa 

 spółdzielnie mieszkaniowe 
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 wspólnoty mieszkaniowe 

 kościoły 

 związki wyznaniowe 

 osoby prawne kościołów 

 osoby prawne związków wyznaniowych 

 partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Wsparcie zostanie skierowane wyłącznie na realizację działań wynikających z 

Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji. 

2. Realizowane mogą być wyłącznie projekty, dla których kierunki działań zostały określone 

w strategii dotyczącej Obszaru Strategicznej Interwencji miast regionalnych i 

subregionalnych lub strategii dotyczącej Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 

3. Podejmowane w ramach działania przedsięwzięcia infrastrukturalne będą powiązane z 

realizacją celów w zakresie włączenia społecznego i redukcji ubóstwa oraz będą prowadzić 

do zwiększenia szans na zatrudnienie. Oznacza to, że projekty przewidziane do wsparcia z 

EFRR muszą być realizowane w ścisłym połączeniu z działaniami podejmowanymi w ramach 

EFS, który w tym obszarze pełni funkcję wiodącą.  

4. Projekty z zakresu rewitalizacji będą realizowane wyłącznie jako zintegrowane 

przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru (rewitalizacja 

społeczna, gospodarcza, fizyczna). 

5. Obszary rewitalizowane będą wyznaczane z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, 

ekonomicznych oraz społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nasilenia 

problemów społecznych na danym obszarze, głównie związanych z deprywacją materialną i 

społeczną mieszkańców danego obszaru. 

6. Możliwość realizacji inwestycji w drogi lokalne (gminne i powiatowe) pod warunkiem, że: 

stanowią niezbędny element szerszej koncepcji związanej z działaniami rewitalizacyjnymi, a 

w związku z tym przyczyniają się do fizycznej, gospodarczej, społecznej rewitalizacji i 

regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych. 

7. Możliwość realizacji inwestycji w zakresie kultury pod warunkiem, że: 

a. ich celem będzie poprawa spójności społecznej dzięki umożliwieniu lepszego dostępu do 

usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, 

b. zasadność wsparcia takiej inwestycji zostanie potwierdzona analizą ekonomiczną, 

finansową i analizą ryzyka, 

c. maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu w zakresie kultury nie może 

przekroczyć 2 mln EUR. 

8. Wszystkie projekty realizowane w ramach Działania 6.2 muszą uwzględniać dostosowanie 

infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

9. Projekty będą weryfikowane pod kątem komplementarności do innych PI w ramach 

Programu, tj. 3a w zakresie wsparcia przedsiębiorczości, 4c w zakresie efektywności 

energetycznej, 6c w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego, właściwych PI 

finansowanych z EFS, działaniami planowanymi do realizacji w ramach EFRROW. 

Komplementarność może wystąpić w stosunku do projektów realizowanych w szczególności 

w ramach następujących działań/poddziałań: poddziałanie 1.4.1; poddziałanie 1.4.3; działanie 

2.1; działanie 2.2; działanie 3.3; działanie 3.4; działanie 4.3; działanie 4.4; działanie 5.1; 

poddziałanie 6.1.1; poddziałanie 6.1.2; poddziałanie 6.3.1; poddziałanie 6.3.2; działanie 8.1; 

poddziałanie 8.2.1; podzdziałanie 8.2.2; działanie 8.3; poddziałanie 9.2.1; poddziałanie 9.2.2; 

poddziałanie 9.3.2; poddziałanie 9.4.1. 
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10. W przypadku rewitalizacji fizycznej pierwszeństwo będą miały operacje, które zapewnią 

dodatkowe wyniki w zakresie efektywności energetycznej. Promowane będą projekty 

przewidujące wysokie 

standardy w zakresie efektywności energetycznej i oszczędności energii. W związku z 

powyższym premiowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną o co najmniej 

25%. Weryfikacja poziomu zwiększenia efektywności energetycznej będzie przeprowadzana 

w oparciu o załączony do wniosku o dofinansowanie projektu audyt energetyczny. 

11. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

Wstępnie przewiduje się środki z budżetu państwa. Poziom dofinansowania z budżetu 

państwa oWraz maksymalny % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie 

projektu zostanie ustalony po podpisaniu Kontraktu Terytorialnego. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

do uzupełnienia na późniejszym etapie 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont obiektów 

na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form 

edukacji przedszkolnej) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu 

infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażeniem placów zabaw. 

2. Działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt 1), w 

tym m.in.: zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania 

wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych. 

 

Typ beneficjentów  
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nostki samorządu terytorialnego 

 

 

 

 

 

 

łów 

 

 

 

 projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Wszystkie projekty realizowane w ramach poddziałania 6.3.1 muszą uwzględniać 

dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

2. Wszystkie projekty, a w szczególności budowa nowej 

infrastruktury, muszą uwzględniać trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze w 

celu zachowania równowagi pomiędzy lepszym dostępem do edukacji a długoterminową 

opłacalnością takiej inwestycji. 

3. Budowa nowych obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej jest 

dopuszczalna jedynie, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz 

wyłącznie na obszarach o najniższym poziomie upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 

W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/ 

adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu 

analizą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych zachodzących na obszarze planowanej 

interwencji. 

4. Działania infrastrukturalne w obszarze edukacji przedszkolnej, finansowane ze środków 

EFRR, mają charakter pomocniczy w stosunku do działań EFS. 

Interwencja ukierunkowana będzie na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach lub innych 

formach edukacji przedszkolnej, w szczególności na obszarach charakteryzujących się słabym 

dostępem do usług wychowania przedszkolnego. 

5. W przypadku konkursów dedykowanych polityce terytorialnej projekty muszą wynikać ze 

strategii dotyczącej Obszaru Strategicznej Interwencji miast regionalnych i subregionalnych 

lub strategii dotyczącej Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

6. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

7. Premiowane będą projekty wynikające z Gminnego/ Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

W przypadku projektów realizowanych na obszarach rewitalizowanych wstępnie przewiduje 

się środki z budżetu państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa oraz maksymalny % 
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dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu zostanie ustalony po 

podpisaniu Kontraktu Terytorialnego. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w 

ramach ZIT 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach 

powiązanych z nimi funkcjonalnie 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym 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 

wyłącznie w ramach 1 typu projektu. 

3. Przebudowa, modernizacja, remont obiektów infrastruktury kulturalnej – wyłącznie w 

ramach 1 typu projektu. 

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 – wyłącznie w ramach 1 typu 

projektu. 

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

rewitalizowanego obszaru – wyłącznie w ramach 1 typu projektu 

 

Typ beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego 

 związki jednostek samorządu terytorialnego 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 

 samorządowe jednostki organizacyjne 

 organy władzy, administracji rządowej 

 państwowe jednostki organizacyjne 

 inne jednostki sektora finansów publicznych 

 organizacje pozarządowe 
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 przedsiębiorstwa 

 spółdzielnie mieszkaniowe 

 wspólnoty mieszkaniowe 

 kościoły 

 związki wyznaniowe 

 osoby prawne kościołów 

 osoby prawne związków wyznaniowych 

 partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Wsparcie zostanie skierowane wyłącznie na realizację działań wynikających z 

Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji. 

2. Realizowane mogą być wyłącznie projekty, dla których kierunki działań zostały określone 

w strategii ZIT. 

3. Podejmowane w ramach działania przedsięwzięcia infrastrukturalne będą powiązane z 

realizacją celów w zakresie włączenia społecznego i redukcji ubóstwa oraz będą prowadzić 

do zwiększenia szans na zatrudnienie. Oznacza to, że projekty przewidziane do wsparcia z 

EFRR muszą być realizowane w ścisłym połączeniu z działaniami podejmowanymi w ramach 

EFS, który w tym obszarze pełni funkcję wiodącą. 

4. Projekty z zakresu rewitalizacji będą realizowane wyłącznie jako zintegrowane 

przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru (rewitalizacja 

społeczna, gospodarcza, fizyczna). 

5. Obszary rewitalizowane będą wyznaczane z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, 

ekonomicznych oraz społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nasilenia 

problemów społecznych na danym obszarze, głównie związanych z deprywacją materialną i 

społeczną mieszkańców danego obszaru. 

6. Możliwość realizacji inwestycji w drogi lokalne (gminne i powiatowe) pod warunkiem, że: 

stanowią niezbędny element szerszej koncepcji związanej z działaniami rewitalizacyjnymi , a 

w związku z tym przyczyniają się do fizycznej, gospodarczej, społecznej rewitalizacji i 

regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych. 

7. Możliwość realizacji inwestycji w zakresie kultury pod warunkiem, że: 

a. ich celem będzie poprawa spójności społecznej dzięki umożliwieniu lepszego dostępu do 

usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, 

b. zasadność wsparcia takiej inwestycji zostanie potwierdzona analizą ekonomiczną, 

finansową i analizą ryzyka, 

c. maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu w zakresie kultury nie może 

przekroczyć 2 mln EUR. 

8. Wszystkie projekty realizowane w ramach Poddziałania 6.4.1 muszą uwzględniać 

dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

9. Projekty będą weryfikowane pod kątem komplementarności do innych PI w ramach 

Programu, tj. 3a w zakresie wsparcia przedsiębiorczości, 4c w zakresie efektywności 

energetycznej, 6c w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego, właściwych PI 

finansowanych z EFS, działaniami planowanymi do realizacji w ramach EFRROW. 

Komplementarność może wystąpić w stosunku do projektów realizowanych w szczególności 

w ramach następujących działań/poddziałań: poddziałanie 1.4.1; poddziałanie 1.4.3; działanie 

2.1; działanie 2.2; poddziałanie 3.5.1; poddziałanie 3.5.2; poddziałanie 4.6.1; poddziałanie 

4.6.2; działanie 5.1; poddziałanie 6.1.1; poddziałanie 6.1.2; poddziałanie 6.4.2; poddziałanie 
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6.4.3; działanie 8.1; poddziałanie 8.2.1; podzdziałanie 8.2.2; działanie 8.3; poddziałanie 9.1.1; 

poddziałanie 9.1.2; poddzałanie 9.2.2; poddziałanie 9.3.2; poddziałanie 9.4.1. 

10. W przypadku rewitalizacji fizycznej pierwszeństwo będą miały operacje, które zapewnią 

dodatkowe wyniki w zakresie efektywności energetycznej. Promowane będą projekty 

przewidujące wysokie standardy w zakresie efektywności energetycznej i oszczędności 

energii. W związku z powyższym premiowane będą projekty zwiększające efektywność 

energetyczną o co najmniej 25%. Weryfikacja poziomu zwiększenia efektywności 

energetycznej będzie przeprowadzana w oparciu o załączony do wniosku o dofinansowanie 

projektu audyt energetyczny. 

11. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% Wstępnie przewiduje się środki z budżetu 

państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa oraz maksymalny % dofinansowania 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu zostanie ustalony po podpisaniu Kontraktu 

Terytorialnego. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

do uzupełnienia na późniejszym etapie 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont obiektów 

na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form 

edukacji przedszkolnej) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu 

infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażeniem placów zabaw. 
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2. Działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt 1), w 

tym m.in.: zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania 

wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych. 

 

Typ beneficjentów  

 

 

ządu terytorialnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające ze strategii ZIT. 

2. Wszystkie projekty realizowane w ramach poddziałania 6.4.2 muszą uwzględniać 

dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

3. Wszystkie projekty, a w szczególności budowa nowej infrastruktury, muszą uwzględniać 

trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze w celu zachowania równowagi 

pomiędzy lepszym dostępem do edukacji a długoterminową opłacalnością takiej inwestycji.  

4. Budowa nowych obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej jest 

dopuszczalna jedynie, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz 

wyłącznie na obszarach o najniższym poziomie upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W 

takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/ 

adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu 

analizą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych zachodzących na obszarze planowanej 

interwencji (dane zawarte w diagnozie strategii ZIT). 

5. Działania infrastrukturalne w obszarze edukacji przedszkolnej, finansowane ze środków 

EFRR, mają charakter pomocniczy w stosunku do działań EFS. Interwencja ukierunkowana 

będzie na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji 

przedszkolnej, w szczególności na obszarach charakteryzujących się słabym dostępem do 

usług wychowania przedszkolnego. 

6. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

7. Premiowane będą projekty wynikające z Gminnego/ Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 
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W przypadku projektów realizowanych na obszarach rewitalizowanych wstępnie przewiduje 

się środki z budżetu państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa oraz maksymalny % 

dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu zostanie ustalony po 

podpisaniu Kontraktu Terytorialnego. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju 

 

Przykładowe rodzaje 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. 

2. Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne 

poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu 

działania jak i oferty poprzez: 

a. rozbudowę przedsiębiorstwa, 

b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, 

c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu 

produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych 

produktów/usług, 

d. zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, 

e. zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi. 

3. Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez 

dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług 

świadczonych przez inkubator. 

 

Typ beneficjentów  

 

 

 

 samorządu terytorialnego 
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 wyznaniowych 

 

i we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z Lokalnych Strategii Rozwoju. 

2. Działania nie będą realizowane w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

3. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

Typ projektu 1 

Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach miast. 

Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/Lokalnych Programów 

Rewitalizacji. 

Typ projektu 3 

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie inkubatorom wspomagającym przedsiębiorstwa z 

branży nierolniczej 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Typ projektu 1 – 85% 

W przypadku projektów realizowanych na obszarach rewitalizowanych wstępnie przewiduje 

się środki z budżetu państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa oraz maksymalny % 

dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu zostanie ustalony po 

podpisaniu Kontraktu Terytorialnego. 

Typ projektu 2 

Projekty objęte pomocą publiczną- maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego powinien 

być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych 

Typ projektu 3 

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nie objęte pomocą publiczną – 85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Typ projektu 2 – od 10 tys. do 100 tys. PLN 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 
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Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększenie zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie działań z zakresu reorientacji zawodowej rolników i rybaków oraz członków ich 

rodzin, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, obejmujące: 

1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy: 

a) działania związane z identyfikacją potrzeb osób bezrobotnych ukierunkowane na 

opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań, 

b) działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczone na rzecz 

osób bezrobotnych. 

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i 

kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy: 

a) działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację 

szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych, 

finansowanie studiów uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie nauki 

na studiach niestacjonarnych).  

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego 

wymaganego przez pracodawców: 

a) działania ukierunkowane na realizację programów staży i praktyk zawodowych, 

b) działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym w zakresie 

doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie. 

4. Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej: 

a) wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego. 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy i osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 

odrębnych). 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Limity i ograniczenia wynikające z: 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

 w zakresie CT 8. 

2. Przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej uwzględniają minimalny poziom 

efektywności zatrudnieniowej mierzony zgodnie z metodologią określoną w wytycznych 

horyzontalnych w obszarze rynku pracy. 

3. W przypadku wsparcia osób zamierzających odejść z rolnictwa oraz rybactwa oraz 

członków ich rodzin niezbędne będzie przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń 

społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS). 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia obejmujące: 

1. działania szkoleniowo-doradcze (w tym poradnictwo psychologiczne) dla osób 

planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

2. wsparcie w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (pożyczki preferencyjne) do wysokości 70 tys. zł na osobę, 

3. wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie 

wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na osobę, 

4. wsparcie pomostowe dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności 

gospodarczej w ramach danego projektu, obejmujące: 

a) usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i 

grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia 

działalności gospodarczej, 

b) usługi asystentury z wykorzystaniem mentoringu, 

c) wsparcie finansowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż 

równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w 

przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień 

wypłacenia wsparcia bezwrotnego (dotacji) lub zwrotnego (pożyczki) przez 

okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności 

gospodarczej . 

 

Typ beneficjentów  

W przypadku projektów z zakresu wsparcia bezzwrotnego: 
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 wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych 

(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych). 

W przypadku projektów z zakresu instrumentów finansowych: 

 podmiot wdrażający instrument finansowy. 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Limity i ograniczenia wynikające z: 

 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 opracowanych 

przez IZ RPO zasad realizacji wsparcia w zakresie CT 8. 

2. Wsparcie jest skierowane do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo, które 

znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. do osób po 50 roku życia, osób 

z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet oraz osób o niskich 

kwalifikacjach. 

3. Wsparcie osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo nieznajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy nie stanowi więcej niż 20% alokacji w ramach 

Działania. 

4. Operacje z zakresu instrumentów finansowych zostaną wybrane w oparciu o wyniki oceny 

ex ante. Wybór podmiotu wdrażającego instrument finansowy (beneficjenta) nastąpi po 

podjęciu przez IZ decyzji o wniesieniu wkładu z Programu do instrumentu finansowego. 

5. Promowane będzie wsparcie dla nowo powstałych w ramach projektu przedsiębiorstw 

generujących dodatkowe miejsca pracy. 

6. Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez 

okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z 

aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS). 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

W przypadku projektów z zakresu wsparcia bezzwrotnego: 

95% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. 

W przypadku projektów z zakresu instrumentów finansowych: 85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 500 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

Pożyczki 

Wartość produktu finansowego – do 70 tys. zł 
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Maksymalny okres spłaty – do 5 lat 

Preferencję w zakresie warunków wsparcia: 

- oprocentowanie pożyczki poniżej stopy rynkowej, 

- niskie wymogi co do zabezpieczeń 

 

Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych - Osoby bezrobotne i bierne 

zawodowo, powyżej 29 roku życia 

 

 

 

Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wspieranie aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/ 

rodzicielskich/wychowawczych poprzez: 

1. finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. voucher), obejmujące:  

a) pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub 

wynagrodzenia dziennego opiekuna, 

b) pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani 

sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług, 

2. działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy 

(jako uzupełnienie działań polegających na finansowaniu opieki nad dziećmi do lat 3). 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Limity i ograniczenia wynikające z: 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020  

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

RPO zasad realizacji wsparcia w zakresie CT 8. 

2. Koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 względem 

konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 

12 miesięcy. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  
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Minimalna wartość projektu: 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

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

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do 

lat 3, poprzez: 

1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb 

dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki 

przewidzianych ustawą, 

2. sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani, 

3. pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez gminę w części 

odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu, 

4. dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Limity i ograniczenia wynikające z: 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

rcia w zakresie CT 8. 

2. Wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest realizowane w formach i zgodnie ze 

standardami opieki nad dziećmi określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), rozporządzeniu Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, 

jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. 

poz. 925) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w 

sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, 

wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368). 
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3. W przypadku konkursów dedykowanych polityce terytorialnej projekty muszą wynikać ze 

strategii dotyczącej Obszaru Strategicznej Interwencji miast regionalnych i subregionalnych 

lub strategii dotyczącej Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego. 

4. Projekt uwzględnia zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki 

nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna, przez 

okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. 

5. Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie 

żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna gwarantuje zwiększenie liczby miejsc 

opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną. 

6. Finansowanie działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w 

formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków EFS możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

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

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do 

lat 3, poprzez: 

1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb 

dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki 

przewidzianych ustawą, 

2. sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani, 

3. pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez gminę w części 

odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu, 

4. dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

 

Typ beneficjentów  
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Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Limity i ograniczenia wynikające z: 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 opracowanych przez IZ 

RPO zasad realizacji wsparcia w zakresie CT 8. 

2. Wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest realizowane w formach i zgodnie ze 

standardami opieki nad dziećmi określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), rozporządzeniu Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, 

jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. 

poz. 925) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w 

sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, 

wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368). 

3. Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające ze Strategii ZIT. 

4. Projekt uwzględnia zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki 

nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna, przez 

okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. 

5. Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie 

żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna gwarantuje zwiększenie liczby miejsc 

opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną. 

6. Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat 

w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków EFS możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 
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Poddziałanie 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zapewnienie dostępu do usług rozwojowych dla MŚP i ich pracowników 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie MŚP poprzez finansowanie usług rozwojowych obejmujących m.in.: 

1. działania szkoleniowe, doradcze oraz studia podyplomowe zaprojektowane zgodnie z 

oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw ukierunkowane na 

wzmocnienie ich potencjału i konkurencyjności, 

2. wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw 

wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia profilu działalności przedsiębiorstwa, 

optymalizacji procesów zarządzania oraz budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa. 

Wsparcie w ramach Poddziałania będzie realizowane zgodnie z podejściem popytowym. 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1.Limity i ograniczenia wynikające z: 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian 

na lata 2014- 2020 

lizacji wsparcia w zakresie CT 8. 

2. Dystrybucja środków EFS przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i 

pracowników będzie realizowana w ramach regionalnego systemu opartego na podejściu 

popytowym (tzw. Podmiotowy System Finansowania). 

3. Wsparcie w ramach PSF jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz ich pracowników. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 
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Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy, 

zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu 

pracy poprzez udział we wsparciu outplacementowym 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów typu outplacement, obejmujących 

w szczególności: 

1. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako 

obowiązkowy element wsparcia, 

2. poradnictwo psychologiczne, 

3. pośrednictwo pracy, 

4. szkolenia, kursy, 

5. studia podyplomowe, 

6. staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, 

7. subsydiowane zatrudnienie, 

8. dodatek relokacyjny, 

9. bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, 

połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym, 

10. wsparcie pomostowe. 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Limity i ograniczenia wynikające z: 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020, 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian 

na lata 2014- 2020, 

 w zakresie CT 8. 

2. W procesie outplacementu są wykorzystywane narzędzia umożliwiające pracownikom 

tworzenie przedsiębiorstw społecznych, w tym w szczególności w odniesieniu do 

pracowników po 50. roku życia, na zasadach określonych w Wytycznych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

3. Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia przewidziany w ramach 

projektów outplacementowych wynosi co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które 

zakończyły udział w projekcie 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Wydłużenie aktywności zawodowej osób, w szczególności powyżej 50 roku życia 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych 

czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym działania szkoleniowe: 

1. programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na nabycie nowych 

lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w 

związku ze specyfiką wykonywanej pracy lub długotrwale pracujących w warunkach 

negatywnie wpływających na zdrowie, w tym pracujących w warunkach szkodliwych, 

ukierunkowane na kontynuowanie pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla 

zdrowia, 

2. programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na nabycie nowych 

lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób, w szczególności powyżej 50 roku życia, 

wyłączonych z rynku pracy z uwagi na stan zdrowia, ukierunkowane na znalezienie/podjęcie 

nowej pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, 

3. działania ukierunkowane na poprawę ergonomii pracy, środowiska pracy, 

4. wdrażanie w zakładach pracy programów przyczyniających się do minimalizowania 

negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia, 

5. działania ukierunkowane na wdrożenie rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do 

eliminowania zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie 

pracowników, 

6. finansowanie dodatkowych pakietów badań podczas badań okresowych wykraczających 

poza minimalny zakres badań okresowych. 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 
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Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1.Limity i ograniczenia wynikające z: 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 , 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 , 

 w zakresie CT 8. 

2. W zakresie działań związanych z programami zdrowotnymi przewidywane są mechanizmy 

koordynacyjne, zapobiegające powielaniu się wsparcia (działania w tym zakresie będą 

rozpatrywane przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w obszarze 

zdrowia). Kwestie programów profilaktycznych i programów zdrowotnych zostaną 

uregulowane w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

3. Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji programu zdrowotnego będzie 

poprzedzana analizą epidemiologiczną terytorium i grup docelowych. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, 

rehabilitacji i ochrony zdrowia 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w 

kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego oraz 

dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w Umowie Partnerstwa 2014-2020, a 

także programy regionalne70 dla specyficznych jednostek chorobowych zdefiniowanych jako 
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istotny problem zdrowotny regionu, w tym działania zwiększające zgłoszenia na badania 

profilaktyczne, obejmujące: 

a) populacyjne programy profilaktyczne ukierunkowane na poprawę wykrywalności 

nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego, 

b) programy profilaktyczne dotyczące w szczególności chorób układu kostnostawowo- 

mięśniowego, chorób układu mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób układu 

nerwowego, zaburzeń psychicznych, chorób układu trawiennego, cukrzycy, chorób tarczycy, 

chorób nowotworowych, w tym nowotworów płuc, głowy i szyi, chorób układu krążenia, 

c) programy w zakresie profilaktyki chorób zawodowych. 

2. Programy polityki zdrowotnej z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające 

powrót na rynek pracy, w szczególności: 

a) programy rehabilitacji medycznej, kardiologicznej, neurologicznej, psychiatrycznej, 

onkologicznej, pulmonologicznej i rehabilitacji narządów ruchu mające na celu przywrócenie 

zdolności do pracy. 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1.Limity i ograniczenia wynikające z: 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 , 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 , 

 w zakresie CT 8. 

2. W zakresie działań związanych z programami polityki zdrowotnej przewidywane są 

mechanizmy koordynacyjne, zapobiegające powielaniu się wsparcia (działania w tym 

zakresie będą rozpatrywane przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI 

w obszarze zdrowia). Kwestie programów profilaktycznych i programów polityki zdrowotnej 

zostaną uregulowane w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

3. Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji programu polityki zdrowotnej będzie 

poprzedzana analizą epidemiologiczną terytorium i grup docelowych. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 
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nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, 

opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Wsparcia na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami starszymi, z 

niepełnosprawnościami i niesamodzielnymi świadczone w lokalnej społeczności obejmujące: 

a) tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki w tym: 

i. dziennych domów pobytu, 

ii. środowiskowych domów samopomocy, 

iii. klubów samopomocy, 

iv. mieszkań o charakterze wspieranym, 

v. innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową; 

b) rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku w tym: 

i. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

ii. usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat 

opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowych, 

c) uzupełniająco do typu a i b: 

i. sfinansowanie wypożyczenia niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub 

sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym sprzętu pielęgnacyjnego, 

rehabilitacyjnego i medycznego, 

ii. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych 

(np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków), 

iii. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin i opiekunów faktycznych 

służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo), 

iv. rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy 

niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacja 

środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy 

wykorzystaniu nowych technologii. 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Poddziałania będą zgodne z Krajowym Programem 

Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. 

2. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą realizowane po uprzednim dokonaniu 

analizy trendów demograficznych na danym obszarze i innych uwarunkowań wewnątrz 

regionalnych. 
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3. Zastosowane zostaną mechanizmy gwarantujące trwałość realizowanych z EFS 

przedsięwzięć dotyczących zapewniania dostępu do usług. 

4. Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające ze strategii ZIT. 

5. Wsparcie dla rozwoju usług będzie zgodne z Komunikatem Komisji Europejskiej Usługi 

świadczone w interesie ogólnym, w tym usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym: 

nowe zobowiązanie europejskie KOM(2007)725. 

6. W przypadku zlecania zadań lub usług w ramach projektu minimum 5% ich wartości winna 

być realizowana/ zlecana: 

 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

 z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, 

 zakupów nieobjętych ustawą z 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Inne limity i ograniczenia wynikające z: 

Wytycznych kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014- 2020, 

 zakresie CT 9. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

90% 

W uzasadnionych przypadkach IZ RPO, poprzez kryteria wyboru projektów zatwierdzone 

przez KM RPOmoże zwiększyć poziom dofinansowania do 100% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem 

wychowawczym lub poprawczym 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez 

poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia 

 

Przykładowe rodzaje projektów  
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Zindywidualizowane i kompleksowe działania na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz 

zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy 

środek wychowawczy lub poprawczy obejmujące: 

a) działania służące wzmacnianiu kompetencji społecznych młodzieży objętej sądowym 

środkiem wychowawczym lub poprawczym, 

b) działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze dla młodzieży objętej sądowym 

środkiem wychowawczym lub poprawczym, 

c) działania wspomagające efektywność procesu resocjalizacji poprzez doradztwo 

edukacyjno-zawodowe oraz wsparcie służące uzupełnieniu kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym nie 

kwalifikującej się do wsparcia w ramach projektów Ochotniczych Hufców Pracy w PI 8ii 

POWER. 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Poddziałania będą zgodne z Krajowym Programem 

Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. 

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Poddziałania będą zgodne z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz będą zakładały efektywność 

społecznozatrudnieniową. 

3. W przypadku zlecania zadań lub usług w ramach projektu minimum 5% ich wartości winna 

być realizowana/ zlecana: 

ch określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

 z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, 

u zakupów nieobjętych ustawą z 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Inne limity i ograniczenia wynikające z: 

Wytycznych kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014- 2020, 

 w zakresie CT 9. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

95% 

W uzasadnionych przypadkach IZ RPO, poprzez kryteria wyboru projektów zatwierdzone 

przez KM RPO może zwiększyć poziom dofinansowania do 100% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 
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Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Działania na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad 

rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży 

zagrożonych niepełnosprawnością, w szczególności dedykowanych dla rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

a) opracowanie i wdrożenie systemu badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy w 

pierwszych i szóstych klasach szkoły podstawowej; 

b) opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci z 

niepełnosprawnością lub dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością; 

c) opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych, 

w tym układu krążenia u noworodków, niemowląt i małych dzieci; 

d) uzupełniająco działania podnoszące świadomość społeczną w zakresie wiedzy na temat 

wad rozwojowych (słuchu, wzroku, mowy), konsekwencji niezdiagnozowanych i 

nieleczonych dysfunkcji, możliwości terapii a także kształtowanie właściwych zachowań 

prozdrowotnych w tym obszarze. 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Poddziałania będą zgodne z Krajowym Programem 

Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. 

2. Zakres realizowanego wsparcia będzie zgodny z zatwierdzoną Policy Paper i wytycznymi 

horyzontalnymi 

3. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą realizowane po uprzednim dokonaniu 

analizy trendów demograficznych na danym obszarze i innych uwarunkowań wewnątrz 

regionalnych. 

4. Zastosowane zostaną mechanizmy gwarantujące trwałość realizowanych z EFS 

przedsięwzięć dotyczących zapewniania dostępu do usług. 

5. W zakresie działań związanych z programami zdrowotnymi przewidywane są mechanizmy 

koordynacyjne, zapobiegające powielaniu się wsparcia (działania w tym zakresie będą 
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rozpatrywane przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w obszarze 

zdrowia). Kwestie programów profilaktycznych i programów zdrowotnych zostaną 

uregulowane w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

6. W przypadku zlecania zadań lub usług w ramach projektu minimum 5% ich wartości winna 

być realizowana/zlecana: 

 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

 ustawą z 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.), 

 zakupów nieobjętych ustawą z 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

Inne limity i ograniczenia wynikające z: 

Wytycznych kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, 

 w zakresie CT 9. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

95% 

W uzasadnionych przypadkach IZ RPO, poprzez kryteria wyboru projektów zatwierdzone 

przez KM RPO może zwiększyć poziom dofinansowania do 100% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, 

opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami starszymi, z 

niepełnosprawnościami i niesamodzielnymi świadczone w lokalnej społeczności obejmujące: 

a) tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki84 w tym: 
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i. dziennych domów pobytu, 

ii. środowiskowych domów samopomocy, 

iii. klubów samopomocy, 

iv. mieszkań o charakterze wspieranym, 

v. innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową; 

b) rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku w tym: 

i. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

ii. usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat 

opiekuńczy, pomoc sąsiedzka, inne formy samopomocy,  

c) uzupełniająco do typu a i b: 

i. sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami 

niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym pielęgnacyjnego, 

rehabilitacyjnego i medycznego), 

ii. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych 

(np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków), 

iii. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych służące 

poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo), 

iv. rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy 

niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacja 

środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy 

wykorzystaniu nowych technologii. 

2. Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej obejmujące: 

a) usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę 

zastępczą (rodziny zastępcze, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorzy 

placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego - do 14 osób) oraz kandydatów do 

pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej w ww. formach; 

b) przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez 

tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych 

poniżej 14 dzieci 

c) działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-

wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego, asystentów rodziny, 

rodziny wspierające lub inne alternatywne formy wsparcia; 

d) poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opieki nad 

osobą z niepełnosprawnościami, a także terapię rodzinną świadczone w formach 

zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej. 

3. Usługi w mieszkaniach o charakterze wspieranym obejmujące: 

a) rozwój usług w mieszkaniach chronionych; 

b) rozwój usług w mieszkaniach treningowych – pobyt czasowy z uwzględnieniem usług w 

formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzające do 

całkowitego usamodzielnienia; 

c) rozwój usług w mieszkaniach wspomaganych; 

4. Usługi społeczne wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych; 

5. Uzupełniająco usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (świadczone wyłącznie w powiązaniu 

z pozostałymi typami projektów, jako jeden z elementów szerszego, kompleksowego 

wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów, w 

tym otoczenia) obejmujące: 
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a) usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne oraz usługi animacyjne wspierające 

aktywność obywatelską"; 

b) poradnictwo prawne (w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia 

społecznego, ochrony praw lokatorów); 

c) poradnictwo psychologiczne i wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia 

kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, służące przezwyciężaniu nieporadności 

życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (w 

tym tzw. Biednych pracujących). 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Poddziałania będą zgodne z Krajowym Programem 

Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. 

2. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą realizowane po uprzednim dokonaniu 

analizy trendów demograficznych na danym obszarze i innych uwarunkowań wewnątrz 

regionalnych. 

3. Zastosowane zostaną mechanizmy gwarantujące trwałość realizowanych z EFS 

przedsięwzięć dotyczących zapewniania dostępu do usług. 

4. W przypadku konkursów dedykowanych polityce terytorialnej (wyłącznie w odniesieniu do 

pierwszego typu projektów) projekty muszą wynikać ze strategii dotyczącej Obszaru 

Strategicznej Interwencji miast regionalnych i subregionalnych lub strategii dotyczącej 

Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

5. Wsparcie dla rozwoju usług będzie zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 oraz Komunikatem Komisji Europejskiej Usługi świadczone 

w interesie ogólnym, w tym usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym: nowe 

zobowiązanie europejskie KOM(2007)725. 

6. Wsparcie dla rozwoju usług m.in. opiekuńczych, wsparcia rodziny, mieszkalnictwa 

wspomaganego odbywać się będzie zgodnie z założeniami europejskich zasad przejścia z 

opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej. 

7. W przypadku zlecania zadań lub usług w ramach projektu minimum 5% ich wartości winna 

być realizowana/zlecana: 

 na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 z wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, 

 u podmiotów ekonomii społecznej w przypadku zakupów nieobjętych ustawą z 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Inne limity i ograniczenia wynikające z: 

 Wytycznych kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 

2014-2020, 

 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 

lata 2014-2020, 

 opracowanych przez IZ RPO zasad realizacji wsparcia w zakresie CT 9. 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

95% - w przypadku projektów dotyczących świadczenia spersonalizowanych i 

zintegrowanych usług społecznych w celu zwiększenia ich dostępności 

90% - w przypadku projektów dotyczących wsparcia usług nad osobami zależnymi oraz 

poprawa dostępu do usług opiekuńczych w wymiarze jakościowym i ilościowym 

W uzasadnionych przypadkach IZ RPO, poprzez kryteria wyboru projektów zatwierdzone 

przez KM RPO może zwiększyć poziom dofinansowania do 100% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w funkcjonujących ośrodkach 

wychowania przedszkolnego. 

2. Zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego 

3. Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia 

zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. 

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (i innych pracowników 

pedagogicznych ośrodków wychowania przedszkolnego), niezbędnych do pracy z dziećmi w 

wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami. 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Limity i ograniczenia wynikające z: 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020, 
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Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

 w zakresie edukacji. 

2. Wnioskodawca musi zapewnić, że utworzone w ramach projektu miejsca wychowania 

przedszkolnego będą funkcjonować przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia 

realizacji projektu. 

3. Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego 

jest możliwe przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

4. Finansowanie dodatkowych zajęć w ośrodkach wychowania przedszkolnego jest możliwe 

przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

5. Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego musi 

skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ 

prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok 

rozpoczęcia realizacji projektu. 

6. Wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli trwa 

nie dłużej niż finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania 

przedszkolnego. 

7. Działania w zakresie doposażenia/wyposażenia ośrodków wychowania przedszkolnego 

stanowić mogą wyłącznie uzupełnienie dla działań związanych z dodatkowymi zajęciami dla 

dzieci oraz podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli i mogą stanowić wyłącznie część 

kompleksowego projektu edukacyjnego. 

8. Wyposażenie/doposażenie ośrodków wychowania przedszkolnego będzie uzależnione od 

diagnozy zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu działania. 

9. Planowana do utworzenia liczba nowych miejsc wychowania przedszkolnego odpowiadać 

powinna faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na 

usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy/miasta, na których są one tworzone. 

10.Dodatkowe zajęcia mogą być realizowane wyłącznie poza bezpłatnym czasem 

funkcjonowania ośrodków wychowania przedszkolnego, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 

14 ust 5 ustawy o systemie oświaty i mogą być realizowane w ośrodkach wychowania 

przedszkolnego, w których w takim samym zakresie nie były one finansowane od co najmniej 

12 miesięcy. 

11.Kwota wydatków na realizację dodatkowych zajęć może stanowić nie więcej niż 30% 

kosztów bezpośrednich projektu 

12.Planowane działania w zakresie zwiększenia liczby miejsc w ośrodkach wychowania 

przedszkolnego powinny obejmować w pierwszej kolejności wsparcie dotychczas 

funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego. 

13.Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające ze Strategii ZIT. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 
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Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki 

obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, 

rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku 

poprzez staże zawodowe 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w 

zakresie: 

a) TIK, 

b) nauk matematyczno-przyrodniczych, 

c) języków obcych, 

d) postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, 

innowacyjności i pracy zespołowej. 

2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego poprzez: 

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz 

specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych, 

b) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w 

ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i 

konsultacji. 

3. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, w 

szczególności poprzez: 

a) realizację indywidualnej ścieżki wsparcia pedagogiczno-psychologicznego opracowanej 

przez pedagoga i/lub psychologa we współpracy z wychowawcą i uczniem, wobec którego 

zidentyfikowano potrzebę wsparcia zindywidualizowanego, 

b) organizację wsparcia dla uczniów z dysfunkcjami społecznymi w ramach świetlic 

szkolnych lub innych form, uwzględniających elementy wsparcia rówieśniczego (w tym 

coaching rówieśniczy), 

c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze . 

4. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych 

kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy. 

5. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie 

przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, m.in. poprzez: 
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a) wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego, 

b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych 

lub przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy 

przeszkolonych nauczycieli. 

6. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych 

w zakresie: 

a) metod indywidualnej pracy z uczniem, 

b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji, 

c) diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie potrzeb 

edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów, 

d) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych, 

e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych, 

f) metod pracy z uczniem niepełnosprawnym, 

g) doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Limity i ograniczenia wynikające z: 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020, 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

ych przez IZ RPO zasad realizacji wsparcia w zakresie edukacji. 

2. Działania w zakresie doposażenia/wyposażenia szkół stanowić mogą wyłącznie 

uzupełnienie dla działań związanych z dodatkowymi zajęciami dla uczniów oraz 

podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli i mogą stanowić wyłącznie część kompleksowego 

projektu edukacyjnego. 

3. Interwencja EFS zostanie skierowana do szkół lub placówek systemu oświaty, które 

osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne. 

4. Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające ze Strategii ZIT. 

5. Projekty zawierające wydatki związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach 

cross-financingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą mogły uzyskać 

dofinansowanie wyłącznie w przypadkach, w których zostanie zagwarantowana trwałość 

inwestycji z EFS. 

6. Wyposażenie/doposażenie szkół będzie uzależnione od diagnozy zapotrzebowania 

odbiorców wsparcia na tego typu działania. 

7. Wyposażenie/doposażenie szkół będzie zgodne ze standardem wyposażenia i limitami 

kwotowymi określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji. 

8. Przedsięwzięcia finansowane z EFS będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych 

przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP, szkoły lub placówki systemu oświaty. 

Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP, szkoły lub 

placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w 

stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez OWP, szkoły lub placówki 
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systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu 

(średniomiesięcznie). 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez 

podniesienie efektywności kształcenia zawodowego 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno gospodarczym 

obejmujący w szczególności: 

a) realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie podaży 

kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy, 

b) realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

c) realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu 

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w 

szczególności poprzez: 

i. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i 

uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, 

ii. organizowanie kursów przygotowawczych na studia, 

iii. udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym 

w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych, 

iv. wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich 

szanse na rynku pracy, 

v. programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku 

edukacji, 

vi. udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego – KKZ i KUZ, 
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d) realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 

nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych, 

związanych z nauczanym zawodem, 

e) tworzenie nowej oferty edukacyjnej, w tym wprowadzenie kształcenia w nowych 

zawodach i na nowych kierunkach w odpowiedzi na zbadane zapotrzebowanie rynku pracy, 

f) modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na kierunkach już 

istniejących, 

g) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, 

h) włączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 

i) tworzenie klas patronackich w szkołach, 

j) tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe 

warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów 

obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa 

zawodowego. 

2. Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek 

kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie 

kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców. 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Limity i ograniczenia wynikające z: 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020, 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

arcia w zakresie edukacji. 

2. Wsparcie w zakresie doposażenia/ wyposażenia szkół i placówek kształcenia zawodowego 

nie może stanowić odrębnego typu wsparcia. 

3. Interwencja EFS będzie uwzględniać wyniki edukacyjne szkół, w szczególności 

premiowanie szkół uzyskujących najsłabsze wyniki edukacyjne. 

4. Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające ze Strategii ZIT. 

5. Projekty zawierające wydatki związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach 

cross-financingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą mogły uzyskać 

dofinansowanie wyłącznie w przypadkach, w których zostanie zagwarantowana trwałość 

inwestycji z EFS. 

6. Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego będzie uzależnione 

od diagnozy zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu działania. 

7. Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego będzie zgodne ze 

standardem wyposażenia określonym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze 

edukacji. 

8. Zakres doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego jest zgodny z potrzebami 

wynikającymi z planu rozwoju szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie 

zawodowe, z zapotrzebowania ww. podmiotów na nabycie przez nauczycieli kształcenia 

zawodowego określonych kwalifikacji lub kompetencji oraz z zapotrzebowania rynku pracy. 
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9. Realizacja różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego 

lub instruktorów praktycznej nauki zawodu powinna być prowadzona we współpracy z 

instytucjami otoczenia społeczno gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szczególności z przedsiębiorcami lub 

pracodawcami działającymi na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka 

systemu oświaty. 

10.Praktyki lub staże nauczycieli kształcenia zawodowego organizowane w instytucjach z 

otoczenia społeczno gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe powinny trwać minimum 40 godzin. 

11.Przedsięwzięcia finansowane z EFS będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych 

przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP, szkoły lub placówki systemu oświaty. 

Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP, szkoły lub 

placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w 

stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez OWP, szkoły lub placówki 

systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu 

(średniomiesięcznie). 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego 

w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego. 

2. Zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego. 

3. Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia 

zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. 

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (i innych pracowników 

pedagogicznych ośrodków wychowania 
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przedszkolnego), niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi 

z niepełnosprawnościami. 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Limity i ograniczenia wynikające z: 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020, 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014- 2020, 

 wsparcia w zakresie edukacji. 

2. Wnioskodawca musi zapewnić, że utworzone w ramach projektu miejsca wychowania 

przedszkolnego będą funkcjonować przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia 

realizacji projektu. 

3. Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego 

jest możliwe przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

4. Finansowanie dodatkowych zajęć w ośrodkach wychowania przedszkolnego jest możliwe 

przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

5. Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego musi 

skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ 

prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok 

rozpoczęcia realizacji projektu. 

6. Wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli trwa 

nie dłużej niż finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania 

przedszkolnego. 

7. Działania w zakresie doposażenia/wyposażenia ośrodków wychowania przedszkolnego 

stanowić mogą wyłącznie uzupełnienie dla działań związanych z dodatkowymi zajęciami dla 

dzieci oraz podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli i mogą stanowić część kompleksowego 

projektu edukacyjnego. 

8. Wyposażenie/doposażenie ośrodków wychowania przedszkolnego będzie uzależnione od 

diagnozy zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu działania. 

9. Planowana do utworzenia liczba nowych miejsc wychowania przedszkolnego odpowiadać 

powinna faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3- letniej zapotrzebowaniu na 

usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy/miasta, na których są one tworzone. 

10. Dodatkowe zajęcia mogą być realizowane wyłącznie poza bezpłatnym czasem 

funkcjonowania ośrodków wychowania przedszkolnego, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 

14 ust 5 ustawy o systemie oświaty i mogą być realizowane w ośrodkach wychowania 

przedszkolnego, w których w takim samym zakresie nie były one finansowane od co najmniej 

12 miesięcy. 

11. Kwota wydatków na realizację dodatkowych zajęć może stanowić nie więcej niż 30% 

kosztów bezpośrednich projektu. 

12. Planowane działania w zakresie zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego 

powinny obejmować w pierwszej kolejności wsparcie dotychczas funkcjonujących ośrodków 

wychowania przedszkolnego. 
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13. W przypadku konkursów dedykowanych polityce terytorialnej projekty muszą wynikać ze 

strategii dotyczącej obszaru strategicznej interwencji miast regionalnych i subregionalnych 

lub strategii dotyczącej Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki 

obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, 

rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku 

poprzez staże zawodowe 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w 

zakresie: 

a) TIK, 

b) nauk matematyczno-przyrodniczych, 

c) języków obcych 

d) postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, 

innowacyjności i pracy zespołowej. 

2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego poprzez: 

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz 

specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych, 

b) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w 

ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i 

konsultacji. 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. Kujawsko-Pomorskiego  

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 11-08-2015 

81 

3. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, w 

szczególności poprzez: 

a) realizację indywidualnej ścieżki wsparcia pedagogiczno-psychologicznego opracowanej 

przez pedagoga i/lub psychologa we współpracy z wychowawcą i uczniem, wobec którego 

zidentyfikowano potrzebę wsparcia zindywidualizowanego, 

b) organizację wsparcia dla uczniów z dysfunkcjami społecznymi w ramach świetlic 

szkolnych lub innych form, uwzględniających elementy wsparcia rówieśniczego (w tym 

coaching rówieśniczy), 

c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 

4. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych 

kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy. 

5. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie 

przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, m.in. poprzez: 

a) wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego, 

b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych 

lub przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy 

przeszkolonych nauczycieli. 

6. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych 

w zakresie: 

a) metod indywidualnej pracy z uczniem, 

b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji, 

c) diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie potrzeb 

edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów, 

d) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych, 

e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych, 

f) metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami, 

g) doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Limity i ograniczenia wynikające z: 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020, 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

 w zakresie edukacji. 

2. Działania w zakresie doposażenia/wyposażenia szkół stanowić mogą wyłącznie 

uzupełnienie dla działań związanych z dodatkowymi zajęciami dla uczniów oraz 

podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli i mogą stanowić część kompleksowego projektu 

edukacyjnego. 

3. Interwencja EFS zostanie skierowana do szkół lub placówek systemu oświaty, które 

osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne.W przypadku konkursów dedykowanych polityce 

terytorialnej projekty muszą wynikać ze strategii dotyczącej obszaru strategicznej interwencji 

miast regionalnych i subregionalnych lub strategii dotyczącej Obszaru Rozwoju Społeczno- 

Gospodarczego. 
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4. Projekty zawierające wydatki związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach 

cross-financingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą mogły uzyskać 

dofinansowanie wyłącznie w przypadkach, w których zostanie zagwarantowana trwałość 

inwestycji z EFS. 

5. Wyposażenie/doposażenie szkół będzie uzależnione od diagnozy zapotrzebowania 

odbiorców wsparcia na tego typu działania. 

6. Wyposażenie/doposażenie szkół będzie zgodne ze standardem wyposażenia i limitami 

kwotowymi określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji. 

7. Przedsięwzięcia finansowane z EFS będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych 

przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP, szkoły lub placówki systemu oświaty. 

Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP, szkoły lub 

placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w 

stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez OWP, szkoły lub placówki systemu 

oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu 

(średniomiesięcznie). 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie10.2.3 Kształcenie zawodowe 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez 

podniesienie efektywności kształcenia zawodowego 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym, 

obejmujący w szczególności: 

a) realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie podaży 

kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy; 

b) realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
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c) realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu 

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w 

szczególności poprzez: 

i. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i 

uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, 

ii. organizowanie kursów przygotowawczych na studia, 

iii. udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach 

laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych, 

iv. wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich 

szanse na rynku pracy, 

v. programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku 

edukacji, 

vi. udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego – KKZ i KUZ, 

d) realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 

nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych, 

związanych z nauczanym zawodem, 

e) tworzenie nowej oferty edukacyjnej, w tym wprowadzenie kształcenia w nowych 

zawodach i na nowych kierunkach w odpowiedzi na zbadane zapotrzebowanie rynku pracy, 

f) modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na kierunkach już 

istniejących, 

g) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, 

h) włączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; 

i) tworzenie klas patronackich w szkołach, 

j) tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe 

warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów 

obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa 

zawodowego. 

2. Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek 

kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie 

kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców. 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

Limity i ograniczenia wynikające z: 

b. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020, 

c. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, d. opracowanych przez IZ 

RPO zasad realizacji wsparcia w zakresie edukacji. 

2. Wsparcie w zakresie doposażenia/ wyposażenia Szkół i placówek kształcenia zawodowego 

nie stanowi odrębnego typu wsparcia. 

3. Interwencja EFS będzie uwzględniać wyniki edukacyjne szkół, w szczególności 

premiowanie szkół uzyskujących najsłabsze wyniki edukacyjne. 
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4. W przypadku konkursów dedykowanych polityce terytorialnej projekty muszą wynikać ze 

strategii dotyczącej obszaru strategicznej interwencji miast regionalnych i subregionalnych 

lub strategii dotyczącej Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego. 

5. Projekty zawierające wydatki związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach 

crossfinancingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą mogły uzyskać dofinansowanie 

wyłącznie w przypadkach, w których zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS. 

6. Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego będą uzależnione od 

diagnozy zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu działania. 

7. Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego będzie zgodne ze 

standardem wyposażenia określonym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 

w obszarze edukacji. 

8. Zakres doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego jest zgodny z potrzebami 

wynikającymi z planu rozwoju szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie 

zawodowe, z zapotrzebowania ww. podmiotów na nabycie przez nauczycieli kształcenia 

zawodowego określonych kwalifikacji lub kompetencji oraz z zapotrzebowania rynku pracy. 

9. Realizacja różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego 

lub instruktorów praktycznej nauki zawodu powinna być prowadzona we współpracy z 

instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szczególności z przedsiębiorcami lub 

pracodawcami działającymi na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka 

systemu oświaty. 

10. Praktyki lub staże nauczycieli kształcenia zawodowego organizowane w instytucjach z 

otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe powinny trwać minimum 40 godzin. 

11. Przedsięwzięcia finansowane z EFS będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych 

przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP, szkoły lub placówki systemu oświaty. 

Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP, szkoły lub 

placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w 

stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez OWP, szkoły lub placówki 

systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu 

(średniomiesięcznie). 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 
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Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków 

obcych 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększenie kompetencji osób dorosłych należących do grup de faworyzowanych na rynku 

pracy z zakresu ICT i języków obcych 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Szkolenia i kursy dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane 

nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków 

obcych, kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego 

poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 

Językowego). 

2. Szkolenia i kursy dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane 

nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, 

kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego, 

potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

Limity i ograniczenia wynikające z: 

_ Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020, 

_ Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

_ opracowanych przez IZ RPO zasad realizacji wsparcia w zakresie edukacji. 

6. Kursy i szkolenia muszą zakończyć się obowiązkową 

formalną oceną oraz certyfikacją nabytych umiejętności. 

7. Działania zostaną skierowane wyłącznie do osób z grup defaworyzowanych. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

90% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy) - nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe - nie dotyczy 
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Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby 

dorosłe należące do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez udział w 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych 

formach pozaszkolnych 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe służące diagnozie potrzeb i możliwości osób dorosłych 

zainteresowanych z własnej inicjatywy udziałem w kształceniu ustawicznym. 

2. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego służących nabywaniu, 

podnoszeniu, uzupełnieniu wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji poprzez: 

a) kwalifikacyjne kursy zawodowe zakończone egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w 

zawodzie, 

b) kursy umiejętności zawodowych zakończone zaliczeniem zgodnie z rozporządzeniem w 

sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, 

c) pozostałe kursy wymienione w rozporządzeniu w sprawie kształcenia ustawicznego w 

formach pozaszkolnych, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych. 

3. Projekty grantowe obejmujące typ projektu 1 i 2. 

W celu zapewnienia popytowego podejścia do edukacji osób dorosłych, realizacja drugiego 

typu projektów jest możliwa tylko przy zapewnieniu objęcia każdej osoby indywidualną 

diagnozą potrzeb i możliwości oraz przy zagwarantowaniu, że wsparcie będzie dostosowane 

(zarówno pod względem formy jak i treści) do wyników ww. diagnozy  

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

Limity i ograniczenia wynikające z: 

_ Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020, 

_ Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

_ opracowanych przez IZ RPO zasad realizacji wsparcia w zakresie edukacji. 

2. Działania zostaną skierowane wyłącznie do osób z grup defaworyzowanych. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

90% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  
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Minimalna wartość projektu: 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Wzrost aktywizacji społeczno- zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami 

Rozwoju 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie 

wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 

a) kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze 

doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), 

b) świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem 

rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching 

rówieśniczy), 

c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze 

doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy), 

d) kluby pracy, 

e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające 

nowe umiejętności zawodowe i społeczne), 

f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym . 

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i 

animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: 

a) usług wzajemościowych, samopomocowych, 

b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, 

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej . 

3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w 

tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na 

rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki 

społecznej i przedsiębiorczości społecznej . 

4. Wsparcie przygotowawcze w przypadku LGD w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

5. Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące 

LSR w przypadku LGD w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

6. Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące 

LSR, w których funduszem wiodącym będzie EFS. 
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Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9vi będą zgodne z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w tym będą zakładały efektywność społeczno – 

zatrudnieniową. 

2. Zgodność projektu ze LSR. 

Inne limity i ograniczenia wynikające z: 

_ Wytycznych kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, 

_ Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014- 2020, 

_ opracowanych przez IZ RPO zasad realizacji wsparcia w zakresie CT 9 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85% 

95% - w przypadku projektów dotyczących wsparcia przygotowawczego 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 
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PRIORYTETY DOSTĘPNE DLA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

 
 

 

 

Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Lepsze warunki do rozwoju MŚP  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Projekty inwestycyjne dotyczące kompleksowego przygotowania i uzbrojenia terenu 

przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność 

gospodarczą. 

2. Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez zakup i kompleksowe uzbrojenie 

nowych terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów obecnej strefy aktywności 

gospodarczej, w tym strefy aktywności gospodarczej o charakterze parku technologicznego w 

infrastrukturę niezbędną aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z 

dotychczasowym obszarem strefy. 

3. Przedsięwzięcia związane z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów w celu nadania 

im nowych funkcji gospodarczych (np.: obszary powojskowe, poprzemysłowe, pokolejowe 

oraz popegeerowskie). 

4. Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej np.: centra biznesowe, centra 

demonstracyjne, biura typu co-working space, fab labs, czy też living labs. 

 

Typ beneficjentów  

 

 

samorządu terytorialnego 

 

 

projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Projekty mające na celu przygotowanie terenów inwestycyjnych/infrastruktury biznesowej 

będą realizowane pod warunkiem nie powielania dostępnej infrastruktury, chyba, że limit 

dostępnej powierzchni został wyczerpany. 

2. Infrastruktura doprowadzająca do terenów inwestycyjnych nie może stanowić elementu 

projektu. 

3. Koszty związane z wewnętrzną infrastrukturą komunikacyjną terenu inwestycyjnego 

stanowić mogą mniejszą część wydatków kwalifikowalnych. 

4. Preferencję uzyskają projekty dotyczące terenów inwestycyjnych, które realizowane będą 

na nieużytkach, terenach zlokalizowanych w pobliżu punktów dostępowych do infrastruktury 
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transportowej (autostrady, drogi szybkiego ruchu oraz linie kolejowe wybudowane lub 

planowane do wybudowania w okresie 2014-2020), terenach zdegradowanych, 

wymagających rewitalizacji w związku ze zintensyfikowanym i udokumentowanym 

zapotrzebowaniem przedsiębiorstw poszukujących lokalizacji dla prowadzenia działalności. 

5. Projekt zakłada preferencję w zakresie dostępu dla przedsiębiorstw wpisujących się w 

zakres regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji. 

6. Projekty infrastrukturalne IOB są możliwe do realizacji jedynie przy spełnieniu 

następujących warunków: 

a) działalność odbiorcy końcowego wpisuje się w regionalną strategię inteligentnej 

specjalizacji, 

b) Wnioskodawca dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do 

sfinansowania w ramach przedsięwzięcia, 

c) przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych. 

7. Wnioskodawca/odbiorca ostateczny prowadzi działalność gospodarczą na terytorium 

województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. 

8. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

9. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

W przypadku projektów realizowanych na obszarach rewitalizowanych wstępnie przewiduje 

się zaangażowanie środków z budżetu państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa 

oraz maksymalny % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

zostanie ustalony po podpisaniu Kontraktu Terytorialnego. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

W przypadku występowania nakładania się interwencji na poziomie krajowym i regionalnym 

IZ RPO wprowadzi na etapie wyboru i wdrażania projektów odpowiednie mechanizmy, 

których celem będzie zapobiegnięcie podwójnemu finansowaniu 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 
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Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Większy zakres stosowania TIK w sferze usług publicznych 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Rozwój elektronicznych usług publicznych 

Budowa, rozbudowa lub zakup systemów teleinformatycznych bądź odpowiednich usług w 

technologii chmury obliczeniowej zapewniających dostępność, integrację oraz cyfryzację 

nowych usług a także poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług 

publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie e-administracji, e-zdrowia, e-

kultury. W tym m.in.: 

a) budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów teleinformatycznych, 

b) zapewnienie interoperacyjności, integracji oraz bezpieczeństwa systemów 

teleinformatycznych, 

c) zapewnienie dostępności elektronicznych usług publicznych przy uwzględnieniu 

standardów WCAG 2.0 dotyczących dostępności dla osób o różnym stopniu 

niepełnosprawności i osób starszych. 

2. Informatyzacja podmiotów ze sfery administracji, zdrowia i kultury 

Budowa, rozbudowa zakup lub wykorzystanie w technologii chmury obliczeniowej 

infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących 

poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w 

instytucjach publicznych. W tym m.in.: 

a) uruchomienie systemów elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji 

dokumentów, elektronicznego zarządzania rejestrami publicznymi, 

b) wprowadzenie podpisu elektronicznego, 

c) informatyzacja procedur wewnętrznych, 

d) zapewnienie interoperacyjności, integracji oraz bezpieczeństwa systemów 

teleinformatycznych. 

Działania z zakresu informatyzacji podmiotów ze sfery administracji, zdrowia i kultury mają 

wzmacniać proces rozwoju elektronicznych usług publicznych. W związku z powyższym 

typy projektów określone w pkt 1 i 2 muszą stanowić jedno przedsięwzięcie. 

 

Typ beneficjentów  

 

 terytorialnego 

 

 

 

 

 

 

nostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną 
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i we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Zapewnienie interoperacyjności z obecnie istniejącymi/ planowanymi projektami e-

administracji. W zakresie projektów dotyczących elektronizacji usług publicznych w obszarze 

administracji elementem oceny będzie pełna zdolność wdrażanych systemów 

teleinformatycznych do wymiany danych z odpowiednimi dla zakresu danego projektu 

systemami ogólnokrajowymi oraz regionalnymi, w szczególności zgodność z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. 

U. poz. 526). 

2. Kompatybilność i komplementarność z projektami planowanymi do realizacji w ramach 

POPC na lata 2014-2020. Niezbędnym jest zachowanie kompatybilności oraz niepowielanie 

rozwiązań wdrażanych w ramach POPC na lata 2014-2020. 

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, w przypadku inwestycji dotyczących cyfryzacji e-

usług publicznych przedsięwzięcia realizowane na poziomie krajowym stanowią rodzaj 

standardu (w oparciu m.in. o akty prawne regulujące kwestie interoperacyjności), 

umożliwiającego zachowanie zasady kompatybilności technologicznej i projektowej dla 

przedsięwzięć realizowanych na poziomie regionalnym. 

3. Komplementarność w stosunku do rozwiązań przewidzianych w krajowych platformach P1 

i P2 oraz nie dublowanie ich funkcjonalności. Dotyczy projektów polegających na 

dostosowaniu systemów informatycznych świadczeniodawców do wymiany z Systemem 

Informacji Medycznej. Projekty te będą weryfikowane pod kątem komplementarności oraz 

nie dublowania funkcjonalności przewidzianych w krajowych platformach (P1 – 

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o 

Zdarzeniach Medycznych i P2 – Platforma Udostępniania On-line Przedsiębiorcom Usług i 

Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych). 

4. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Wsparcie uzyskają wyłącznie projekty, 

których realizacja nie będzie ograniczona lub niemożliwa z uwagi na zidentyfikowane 

przeszkody prawne dotyczące planowanych rozwiązań w zakresie e-usług. Warunkiem 

wsparcia jest gotowość legislacyjna niezbędna dla osiągnięcia planowanych funkcjonalności. 

5. E-usługi publiczne na poziomie dojrzałości 3- dwustronna interakcja. W zakresie 

projektów, których głównym celem jest udostępnienie usług elektronicznych niezbędne 

minimum stanowią e-usługi charakteryzujące się 3 poziomem dojrzałości – dwustronna 

interakcja, tzn. umożliwiające transfer danych w dwóch kierunkach: od usługodawcy do 

klienta oraz od klienta do usługodawcy (np. pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza 

drogą elektroniczną). 

6. Zgodność ze standardami przewidzianymi w wytycznych Web Content Accessibility 

Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) oraz w krajowych ramach interoperacyjności. Wsparcie 

tworzenia narzędzi informacyjno-komunikacyjnych uwzględniać będzie ich dostępność dla 

wszystkich obywateli. Wspierane projekty będą zgodne z: 

a) wytycznymi Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0), opracowanymi przez 

międzynarodową organizację World Wide Web Consortium (W3C) dotyczącymi standardów 

w tworzeniu dostępnych stron internetowych dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności i 

osób starszych oraz 

b) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
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w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. 

U. poz. 526), które określa m.in. poziom jaki systemy muszą spełniać dla poszczególnych 

wymagań Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) w zakresie dostępności dla 

osób niepełnosprawnych. 

7. Zasadność wsparcia przewidzianych w ramach projektu inwestycji w infrastrukturę inną 

niż informatyczna (tzw. twarda infrastruktura – wyłącznie sprzęt, wyposażenie). Inwestycje w 

infrastrukturę inną niż informatyczna (tzw. twarda infrastruktura, obejmującą wyłącznie 

sprzęt i wyposażenie) będą dopuszczalne w ograniczonym i incydentalnym zakresie – 

wyłącznie jako element uzupełniający projektu. Warunkiem wsparcia będzie wykazanie przez 

Wnioskodawcę, że inwestycje w tego typu infrastrukturę są niezbędne do realizacji celów 

projektu oraz przedstawienie przeprowadzonej w tym zakresie inwentaryzacji potwierdzającej 

niedostępność lub brak wystarczających zasobów. 

8. Doposażenie w sprzęt komputerowy będzie dopuszczalne wyłącznie jako element 

uzupełniający projektu, niezbędny dla realizacji jego celów. 

9. Wybór projektów w ramach działania będzie oparty na kryteriach kwalifikacji związanych 

w szczególności z: pozytywnym wpływem rozwój przedsiębiorczości, uproszczeniem 

procedur administracyjnych, stanem zaawansowania w przygotowaniu projektów do 

realizacji, stosunkiem jakości do ceny, rzetelną analizą kosztów i korzyści pozwalającą 

oszacować ekonomiczną stopę zwrotu, wspólnymi zamówieniami, oddziaływaniem na 

środowisko, komplementarnością z inwestycjami realizowanymi w perspektywie finansowej 

2007-2013, spójnością z normami obowiązującymi na szczeblu krajowym. 

10. Projekty zarządzane przez jednostkę administracji rządowej zespolonej i niezespolonej 

będą mogły uzyskać wsparcie wyłącznie w sytuacji, w której projekt będzie miał zasięg 

regionalny. 

11. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

Premiowane będą projekty: 

1. Dostarczające najbardziej dojrzałe e-usługi (czwarty poziom dojrzałości i więcej). W 

systemie wyboru projektów do dofinansowania preferowane będą projekty przewidujące 

udostępnienie e-usług publicznych na poziomie dojrzałości 4 i więcej, tj. na poziomie 

umożliwiającym pełne załatwienie danejsprawy drogą elektroniczną, łącznie z ewentualną 

płatnością, a także zawierającym dodatkowo mechanizmy personalizacji, a więc dostosowania 

sposobu świadczenia do szczególnych uwarunkowań i potrzeb klienta. 

2. Wynikające z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

W przypadku projektów realizowanych na obszarach rewitalizowanych wstępnie przewiduje 

się środki z budżetu państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa oraz maksymalny % 

dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu zostanie ustalony po 

podpisaniu Kontraktu Terytorialnego. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 
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Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz 

zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Większy zakres stosowania TIK w sferze usług publicznych 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Digitalizacja zasobów kulturowych, naukowych (w tym bibliotecznych), dziedzictwa 

regionalnego. W tym m.in.: 

a) budowa, rozbudowa systemów teleinformatycznych służących digitalizacji, 

b) prowadzenie prac digitalizacyjnych, 

c) tworzenie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych, w szczególności z wykorzystaniem 

technologii przetwarzania w chmurze, wraz z zapewnieniem warunków bezpiecznego 

przechowywania danych cyfrowych, udostępnianiem i scalaniem informacji o 

zdigitalizowanych zasobach w ramach regionalnych repozytoriów cyfrowych, 

d) tworzenie i rozwijanie platform dystrybucji treści cyfrowych służących udostępnianiu 

zasobów cyfrowych w sposób otwarty i zapewniający możliwość ich ponownego 

wykorzystania w celu wytworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych przez 

podmioty spoza sektora publicznego, 

2. Tworzenie i rozwijanie referencyjnych rejestrów publicznych, w tym geograficznych 

systemów informacji przestrzennej 

 

Typ beneficjentów  

 

nostek samorządu terytorialnego 

 

 

 

 

 

unały 
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projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Zgodność ze standardami przewidzianymi w wytycznych Web Content Accessibility 

Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) oraz w krajowych ramach interoperacyjności. Wsparcie 

tworzenia narzędzi informacyjno-komunikacyjnych uwzględniać będzie ich dostępność dla 

wszystkich obywateli. Wspierane projekty będą zgodne z: 

a) wytycznymi Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0), opracowanymi przez 

międzynarodową organizację World Wide Web Consortium (W3C) dotyczącymi standardów 

w tworzeniu dostępnych stron internetowych dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności i 

osób starszych oraz 

b) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. 

U. poz. 526), które określa m.in. poziom jaki systemy muszą spełniać dla poszczególnych 

wymagań Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) w zakresie dostępności dla 

osób niepełnosprawnych. 

2. Warunkiem uzyskania wsparcia na digitalizację będzie udostępnienie jej do ponownego 

wykorzystania. 

3. Ze wsparcia wyłączone będą projekty obarczone ryzykiem powielania digitalizacji 

zasobów, które zostały już udostępnione w postaci cyfrowej oraz projekty dotyczące 

digitalizacji zasobów, w odniesieniu do których nie zostały uregulowane prawa autorskie. 

4. Zasadność wsparcia przewidzianych w ramach projektu inwestycji w infrastrukturę inną 

niż informatyczna (tzw. twarda infrastruktura – wyłącznie sprzęt, wyposażenie). Inwestycje w 

infrastrukturę inną niż informatyczna (tzw. twarda infrastruktura, obejmującą wyłącznie 

sprzęt i wyposażenie) będą dopuszczalne w ograniczonym i incydentalnym zakresie – 

wyłącznie jako element uzupełniający projektu. Warunkiem wsparcia będzie wykazanie przez 

Wnioskodawcę, że inwestycje w tego typu infrastrukturę są niezbędne do realizacji celów 

projektu oraz przedstawienie przeprowadzonej w tym zakresie inwentaryzacji potwierdzającej 

niedostępność lub brak wystarczających zasobów. 

5. Doposażenie w sprzęt komputerowy będzie dopuszczalne wyłącznie jako element 

uzupełniający 

projektu, niezbędny dla realizacji jego celów. 

6. Wybór projektów w ramach działania będzie oparty na kryteriach kwalifikacji związanych 

w szczególności z: pozytywnym wpływem rozwój przedsiębiorczości, uproszczeniem 

procedur administracyjnych, stanem zaawansowania w przygotowaniu projektów do 

realizacji, stosunkiem jakości do ceny, rzetelną analizą kosztów i korzyści pozwalającą 

oszacować ekonomiczną stopę zwrotu, wspólnymi zamówieniami, oddziaływaniem na 

środowisko, komplementarnością z inwestycjami realizowanymi w perspektywie finansowej 

2007-2013, spójnością z normami obowiązującymi na szczeblu krajowym. 

7. Projekty zarządzane przez jednostkę administracji rządowej zespolonej i niezespolonej 

będą mogły uzyskać wsparcie wyłącznie w sytuacji, w której projekt będzie miał zasięg 

regionalny. 

8. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

Premiowane będą projekty: 

1. Wynikające z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji. 
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2. Zakładające nieodpłatne udostępnienie cyfrowych zasobów publicznych. 

 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

W przypadku projektów realizowanych na obszarach rewitalizowanych wstępnie przewiduje 

się środki z budżetu państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa oraz maksymalny % 

dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu zostanie ustalony po 

podpisaniu Kontraktu Terytorialnego. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych 

budynków mieszkaniowych 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków 

publicznych i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, w tym m.in.: 1. ocieplenie 

obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na 

energooszczędne wraz z instalacją, 

2. przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), 

systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowaniem systemów zarządzania budynkiem), 

3. realizacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, 

4. budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 

5. instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE. 

W przypadku projektów dotyczących budynków publicznych należących do organów 

administracji publicznej – wyłącznie budynki, których właścicielem jest samorząd 

terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne. 

Wymiana oświetlenia na energooszczędne będzie możliwa do realizacji wyłącznie w 

częściach wspólnych budynku. 
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Wsparcie udzielane może być również poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych 

(ESCO). 

 

 

Typ beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego 

 związki jednostek samorządu terytorialnego 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 

 samorządowe jednostki organizacyjna 

 inne jednostki sektora finansów publicznych 

 przedsiębiorstwa komunalne 

 organizacje pozarządowe 

 spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych 

 podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych 

 podmiot wdrażający instrument finansowy 

 partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Inwestycje muszą wynikać z planu gospodarki niskoemisyjnej. 

2. Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w 

danym budynku dokonywana będzie na podstawie audytu 

energetycznego. 

3. W przypadku konkursów dedykowanych polityce terytorialnej projekty muszą wynikać ze 

strategii dotyczącej Obszaru Strategicznej Interwencji miast regionalnych i subregionalnych 

lub strategii dotyczącej Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 

4. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%. Projekty 

zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do wsparcia. 

5. Inwestycje związane z termomodernizacją infrastruktury w zakresie opieki szpitalnej mogą 

dotyczyć tylko obiektów ochrony zdrowia, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w 

kontekście map potrzeb w dziedzinie medycyny. 

6. W odniesieniu do projektów uwzględniających ocieplanie ścian i inne uszczelnianie 

budynków, niezbędne będzie wykonanie ekspertyz ornitologicznych. 

7. Dofinansowanie działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej będzie 

opierało się o założenia wynikające z dokumentu rządowego pt. „Wspieranie Inwestycji w 

modernizację budynków”, czyli „Długoterminowej strategii wspierania inwestycji w 

renowację krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych, zarówno 

publicznych, jak i prywatnych” w związku z art. 4 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie 

efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012 s. 1) oraz Krajowego Planu 

Działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii, w związku 

z art. 9 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. 

UE L 153 z 18.06.2010, s. 13). 

8. Wszystkie projekty uzyskujące wsparcie będą musiały wykazać efektywność kosztową. 

Działania będą musiały wynikać z audytów energetycznych oraz być zgodne z zaleceniami 
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KE z „Przewodnika technicznego finansowania modernizacji energetycznej budynków 

finansowanych w ramach Polityki Spójności”. 

9. Indywidualne źródła ciepła: 

 

istniejących instalacji, 

ekwalifikowalna, jeżeli budynek jest podłączony do sieci 

ciepłowniczej/chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym jest jego 

podłączenie do ww. sieci. 

10. Premiowane będą projekty wynikające z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

11. Premiowane będą projekty dotyczące budynków pełniących funkcje społeczne. 

12. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu/w dniu podjęcia decyzji 

inwestycyjnej (w przypadku wsparcia z instrumentów finansowych). 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

W przypadku projektów realizowanych na obszarach rewitalizowanych wstępnie przewiduje 

się środki z budżetu państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa oraz maksymalny % 

dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu zostanie ustalony po 

podpisaniu Kontraktu Terytorialnego. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

Budynki mieszkaniowe 

Pożyczka 

Wartość produktu finansowego – od 100 tys. do 2 mln PLN 

Maksymalny okres spłaty – do 20 lat 

Odbiorcy: podmioty będące właścicielami lub zarządzające budynkami mieszkaniowymi 

(zgodnie z katalogiem beneficjentów Działania 3.3) 

Preferencję w zakresie warunków wsparcia: 

 

 

Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych: 

Podmioty będące właścicielami lub zarządzające budynkami mieszkaniowymi (zgodnie z 

katalogiem beneficjentów Działania 3.3). 
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Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

w ramach ZIT 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych 

budynków mieszkaniowych 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków 

publicznych i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, w tym m.in.: 

1. ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia 

na energooszczędne wraz z instalacją, 

2. przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), 

systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowaniem systemów zarządzania budynkiem), 

3. realizacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, 

4. budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 

5. instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE. 

W przypadku projektów dotyczących budynków publicznych należących do organów 

administracji publicznej – wyłącznie budynki, których właścicielem jest samorząd 

terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne. 

Wymiana oświetlenia na energooszczędne będzie możliwa do realizacji wyłącznie w 

częściach wspólnych budynku. 

Wsparcie udzielane może być również poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych 

(ESCO). 

 

Typ beneficjentów  

 

 

orządu terytorialnego 

 

 

 

 

 

lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych 

 

projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Inwestycje muszą wynikać z planu gospodarki niskoemisyjnej. 
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2. Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w 

danym budynku dokonywana będzie na podstawie audytu energetycznego. 

3. Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające ze strategii ZIT. 

4. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%. Projekty 

zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do wsparcia. 

5. Inwestycje związane z termomodernizacją infrastruktury w zakresie opieki szpitalnej mogą 

dotyczyć tylko obiektów ochrony zdrowia, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w 

kontekście map potrzeb w dziedzinie medycyny. 

6. W odniesieniu do projektów uwzględniających ocieplanie ścian i inne uszczelnianie 

budynków, niezbędne będzie wykonanie ekspertyz ornitologicznych. 

7. Dofinansowanie działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej będzie 

opierało się o założenia wynikające z dokumentu rządowego pt. „Wspieranie Inwestycji w 

modernizację budynków”, czyli „Długoterminowej strategii wspierania inwestycji w 

renowację krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych, zarówno 

publicznych, jak i prywatnych” w związku z art. 4 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie 

efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012 s. 1) oraz Krajowego Planu 

Działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii, w związku 

z art. 9 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. 

UE L 153 z 18.06.2010, s. 13).  

8. Wszystkie projekty uzyskujące wsparcie będą musiały wykazać efektywność kosztową. 

Działania będą musiały wynikać z audytów energetycznych oraz być zgodne z zaleceniami 

KE z „Przewodnika technicznego finansowania modernizacji energetycznej budynków 

finansowanych w ramach Polityki Spójności”. 

9. Indywidualne źródła ciepła: 

 nie będzie współfinansowane wprowadzanie pieców węglowych, 

 wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w odniesieniu do 

istniejących instalacji, 

 wymiana źródła ciepła będzie niekwalifikowalna, jeżeli budynek jest podłączony do 

sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem 

ekonomicznym jest jego podłączenie do ww. sieci. 

10. Premiowane będą projekty wynikające z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

11. Premiowane będą projekty dotyczące budynków pełniących funkcje społeczne. 

12. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu/w dniu podjęcia decyzji 

inwestycyjnej (w przypadku wsparcia z instrumentów finansowych). 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

W przypadku projektów realizowanych na obszarach rewitalizowanych wstępnie przewiduje 

się środki z budżetu państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa oraz maksymalny % 

dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu zostanie ustalony po 

podpisaniu Kontraktu Terytorialnego. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  
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nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

Budynki mieszkaniowe 

Pożyczka 

Wartość produktu finansowego – od 100 tys. do 2 mln PLN 

Maksymalny okres spłaty – do 20 lat 

Odbiorcy: podmioty będące właścicielami lub zarządzające budynkami mieszkaniowymi 

(zgodnie z katalogiem beneficjentów Działania 3.5.1) 

Preferencję w zakresie warunków wsparcia: 

 

 

Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych 

Podmioty będące właścicielami lub zarządzające budynkami mieszkaniowymi (zgodnie z 

katalogiem beneficjentów Poddziałania 3.5.1). 

 

 

 

Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększone bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Projekty w zakresie małej retencji wodnej realizowane na obszarze województwa: 

a) budowa lub remont urządzeń służących do retencjonowania wód (np. jazy, zastawki, 

zbiorniki, stopnie wodne), 

b) przedsięwzięcia przywracające zdolności retencyjne naturalnych terenów podmokłych, 

odtwarzające tereny podmokłe, przywracające naturalne koryta rzeczne. 

2. Inwestycje mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym (zgodnie 

z mapami ryzyka powodziowego), zabezpieczenie obiektów już istniejących. 

3. Rozwój systemów zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarze województwa z 

uwzględnieniem istniejących uwarunkowań (jako uzupełniający element wsparcia), w tym 

m.in.: 

a) tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej, 

b) rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń wraz z działaniami 

informacyjno-edukacyjnymi skierowanymi do osób dotkniętych ryzykiem powodzi. 

 

Typ beneficjentów  
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projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Wszystkie projekty będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na redukcję 

kosztów społecznoekonomicznych, związanych z ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi i 

pogodowymi zgodnie ze Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych 

na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Warszawa, październik 201317. 

2. Współfinansowane będą projekty niemające negatywnego wpływu na stan lub potencjał 

jednolitych części wód, które znajdują się na listach nr 1 będących załącznikami do 

Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły. 

3. Współfinansowanie projektów, które mają znaczący wpływ na stan lub potencjał 

jednolitych części wód i które mogą być zrealizowane tylko po spełnieniu warunków 

określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, znajdujących się na listach nr 2 

będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły, nie będzie dozwolone do 

czasu przedstawienia wystarczających dowodów na spełnienie warunków określonych w 

artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu Planów Gospodarowania Wodami 

w Dorzeczach. Wypełnienie warunku będzie uzależnione od potwierdzenia zgodności z 

Ramową Dyrektywą Wodną drugiego cyklu Planów Gospodarowania Wodami w dorzeczach 

przez Komisję Europejską. 

4. Projekty z zakresu małej retencji będą spełniały wymagania określone w Dyrektywie 

2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej 

ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz Dyrektywie Rady 

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory. 

5. Ponadto, projekty związane z małą retencją będą także musiały być zgodne z dokumentami 

związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym z uwzględnieniem istniejących 

uwarunkowań. 

6. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  - nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe  - nie dotyczy 
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Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb 

ratowniczych 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększone bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia obiektów dla OSP, niezbędnego do 

skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i 

poważnych awarii. 

 

Typ beneficjentów  

Kujawsko-Pomorskiego 

amorządu terytorialnego (wyłącznie jako partnerzy Oddziału Wojewódzkiego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego) 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Na przedsięwzięcia z zakresu systemów ratownictwa, usuwania skutków katastrof oraz 

doposażenia jednostek ratowniczych przeznaczone zostanie nie więcej niż 1 600 000 euro. 

2. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie 

 

Przykładowe rodzaje projektów  
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1. Projekty obejmujące inwestycje w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej 

gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, zgodnej z unijna hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami, w tym m.in.: 

a) infrastruktura do selektywnej zbiórki i przetwarzania następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, plastiku, szkła, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych 

odpadów komunalnych, w tym budowa i rozbudowa punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK), 

b) instalacje do odzysku i recyklingu ze strumienia odpadów komunalnych (w tym 

kompostownie dla odpadów organicznych),  

c) instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, 

d) infrastruktura do zbiórki, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ze 

strumienia odpadów komunalnych. 

2. Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie zapobiegania powstawianiu odpadów 

skierowane do mieszkańców województwa, stanowiące element projektów inwestycyjnych. 

Zakres projektu kompleksowego może obejmować wybrane elementy wymienione powyżej, 

w zależności od zidentyfikowanych w regionie gospodarki odpadami potrzeb inwestycyjnych, 

zgodnie z planem inwestycyjnym dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi. 

3. Projekty grantowe w zakresie wskazanym w punkcie 1 i 2. 

 

Typ beneficjentów  

 

 

 

organizacyjne 

przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami 

inne podmioty posiadające osobowość prawną 

projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Projekt obejmuje działania uwzględnione w zatwierdzonym przez ministra właściwego ds. 

środowiska planie inwestycyjnym dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi 

stanowiącym załącznik do WPGO dla województwa kujawsko - pomorskiego. Wyjątek 

stanowią projekty wymienione w punkcie 1a, które będą mogły być realizowane przed 

zatwierdzeniem planu inwestycyjnego. 

2. Projekt realizowany w regionie gospodarki odpadami komunalnymi, w którym nie 

przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów. 

3. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85%. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  
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nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe - nie dotyczy 

 

Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z 

dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Kompleksowe projekty wyłącznie w aglomeracjach o wielkości od 2 tys. poniżej 10 tys. 

RLM: 

a) budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, 

b) budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków, 

c) budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni 

ścieków) na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie 

niezasadna,  

d) systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz inteligentne systemy 

zarządzania sieciami wodociągowymi, 

e) budowa, przebudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów 

odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych, 

f) urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa (m.in. laboratoria i instalacje kontrolno-

pomiarowe). 

2. Projekty grantowe w zakresie wskazanym w punkcie 1. 

 

Typ beneficjentów  

 

dnostek samorządu terytorialnego 

 

 

 

 

partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Projekty związane z zaopatrzeniem w wodę realizowane wyłącznie w ramach 

kompleksowych projektów wodno-ściekowych (stanowią niewielką część kompleksowych 

projektów – do 40% całkowitych wydatków związanych z realizacją projektu) lub gdy na 

danym terenie jest zapewniona sieć kanalizacyjna lub uregulowana gospodarka ściekowa 

zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi. 

2. Dokumentem stanowiącym podstawę do wyboru projektów będzie Krajowy Program 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM 
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wraz z opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK Masterplanem dla wdrażania dyrektywy 

91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych zawierającym listę potrzeb 

inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach. 

3. Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające ze strategii dotyczącej Obszaru 

Strategicznej Interwencji miast regionalnych i subregionalnych lub strategii dotyczącej 

Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego. 

4. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85%. 

W przypadku projektów realizowanych na obszarach rewitalizowanych wstępnie przewiduje 

się zaangażowanie środków z budżetu państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa 

oraz maksymalny % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

zostanie ustalony po podpisaniu Kontraktu Terytorialnego. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z 

dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Kompleksowe projekty wyłącznie w aglomeracjach o wielkości od 2 tys. poniżej 10 tys. 

RLM: 

a) budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, 

b) budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków, 

c) budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni 

ścieków) na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie 

niezasadna, 
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d) systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz inteligentne systemy 

zarządzania sieciami wodociągowymi 

e) budowa, przebudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów 

odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych, 

f) urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa (m.in. laboratoria i instalacje kontrolno-

pomiarowe). 

Strategia ZIT określa całościową koncepcję wsparcia gospodarki wodno-ściekowej na 

obszarze objętym ZIT. 

 

Typ beneficjentów  

 

 

 

we jednostki organizacyjne 

 

 

projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Projekty związane z zaopatrzeniem w wodę realizowane wyłącznie w ramach 

kompleksowych projektów wodno-ściekowych (stanowią niewielką część kompleksowych 

projektów – do 40% całkowitych wydatków związanych z realizacją projektu) lub gdy na 

danym terenie jest zapewniona sieć kanalizacyjna lub uregulowana gospodarka ściekowa 

zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi. 

2. Dokumentem stanowiącym podstawę do wyboru projektów będzie Krajowy Program 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM 

wraz z opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK Masterplanem dla wdrażania dyrektywy 

91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych zawierającym listę potrzeb 

inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach. 

3. Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające ze Strategii ZIT. 

4. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

W przypadku projektów realizowanych na obszarach rewitalizowanych wstępnie przewiduje 

się zaangażowanie środków z budżetu państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa 

oraz maksymalny % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

zostanie ustalony po podpisaniu Kontraktu Terytorialnego. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 
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Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona dostępność transportowa drogowa województwa 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Budowa, przebudowa, modernizacja dróg, węzłów, skrzyżowań wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, inwestycje w bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia 

ruchu, zjazdy, zatoki przystankowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, sygnalizacja świetlna, 

bariery ochronne, oświetlenie, kładki dla pieszych, przejścia podziemne, inne elementy 

infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego): 

a) inwestycje w drogi wojewódzkie poza TEN-T, wiążące regionalny układ transportowy, 

pozwalające na włączenie do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T, wypełniające luki w 

sieci dróg pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi, miastami nie będącymi stolicami 

województwa (regionalnymi i subregionalnymi), 

b) inwestycje w drogi lokalne (gminne, powiatowe), zapewniające konieczne bezpośrednie 

połączenia22 z siecią TEN-T, portem lotniczym, terminalami towarowymi, centrami lub 

platformami logistycznymi. 

 

Typ beneficjentów  

 

 

 

jne 

przypadku projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publicznoprywatnego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Przedsięwzięcia w zakresie dróg wojewódzkich muszą być ujęte w Kujawsko-pomorskim 

planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej. 

2. Drogi lokalne (gminne, powiatowe) wybierane będą w oparciu o kryteria zawarte w 

Kujawskopomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej. 

3. Droga lokalna (gminna, powiatowa) zapewnia konieczne bezpośrednie połączenia z siecią 

TENT, portem lotniczym, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi. 

4. Preferencyjnie będą traktowane projekty uwzględniające działania związane z 

dostosowaniem infrastruktury do zmieniających się warunków klimatycznych. 

5. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. Kujawsko-Pomorskiego  

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 11-08-2015 

109 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

W przypadku projektów realizowanych na obszarach rewitalizowanych wstępnie przewiduje 

się zaangażowanie środków z budżetu państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa 

oraz maksymalny % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

zostanie ustalony po podpisaniu Kontraktu Terytorialnego 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Działanie 5.2 Rozwój pozamiejskiego transportu publicznego 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Spowolnienie spadku korzystania z komunikacji publicznej przez mieszkańców obszarów 

pozamiejskich 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Zakup taboru autobusowego spełniającego co najmniej normę emisji spalin EURO VI. 

2. Zakup taboru autobusowego o alternatywnych systemach napędowych (np. elektrycznych, 

hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem). 

 

Typ beneficjentów  

 

 

 

tni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Pojazdy muszą być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami. 

2. Przedsięwzięcia ujęte w Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i 

kolejowej. 

3. Priorytetowo traktowany będzie zakup autobusów o alternatywnych systemach 

napędowych (elektrycznych, hybrydowych, na biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.) 

4. Preferencyjnie będą traktowane projekty uwzględniające działania związane z 

dostosowaniem infrastruktury do zmieniających się warunków klimatycznych. 
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5. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona dostępność kolejowa regionu 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

 

1. Modernizacja, rewitalizacja, sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej poza siecią TEN-T 

o znaczeniu regionalnym. 

2. Wsparcie inwestycji punktowych przeznaczonych do obsługi transportu pasażerskiego (np. 

przystanki, wiaty, kładki dla pieszych oraz inne obiekty inżynieryjne) uwzględniające 

potrzeby osób z niepełno sprawnościami i dysfunkcjami. 

3. Inwestycje w bezpieczeństwo ruchu kolejowego. 

 

Typ beneficjentów  

 

 

 

 

podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową (w tym dworcową) 

projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. Kujawsko-Pomorskiego  

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 11-08-2015 

111 

1. Przedsięwzięcia ujęte w Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i 

kolejowej. 

2. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. Wsparcie uzyskają projekty, które nie obejmują prac remontowych lub bieżącego 

utrzymania infrastruktury. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększony dostęp do usług społecznych 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Przebudowa, remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania 

socjalne, wspomagane i chronione (możliwa interwencja poza części wspólne budynków). 

2. 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, oddziałów żłobkowych). 

3. Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, remont, modernizacja oraz 

wyposażenie obiektów na potrzeby realizacji usług, świadczonych w środowisku lokalnym, 

innych niż wskazane w typie 1 i 2. 

 

Typ beneficjentów  
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Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Z uwagi na zróżnicowanie potrzeb poszczególnych grup docelowych dla zapewnienia 

efektywności wsparcia, podejmowane interwencje muszą mieć charakter 

zindywidualizowany, kompleksowy i długofalowy. Oznacza to, że projekty przewidziane do 

wsparcia z EFRR muszą być realizowane w ścisłym połączeniu z działaniami 

podejmowanymi w ramach EFS, który w tym obszarze pełni funkcje wiodącą. 

Projekty finansowane z EFRR będą powiązane z procesem integracji społecznej, aktywizacji 

społeczno-zawodowej, deinstytucjonalizacji usług (włączając formy stacjonarne). Tam gdzie 

bardziej zasadne będzie zastosowanie form instytucjonalnych ich wsparcie również będzie 

możliwe. 

2. Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury społecznej z EFRR są zgodne z Wytycznymi 

Ministra infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

3. Inwestycje w zakresie infrastruktury społecznej, w ramach podziałania 6.1.2, będą 

realizowane w oparciu o analizę sytuacji wewnątrzregionalnej. 

4. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym jest zgodny z założeniami europejskich zasad przejścia z opieki 

instytucjonalnej do opieki środowiskowej oraz z kierunkami wskazanymi w Krajowym 

Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. 

5. Nie będzie wspierana infrastruktura służąca powstawaniu nowych miejsc realizacji usług 

społecznych świadczonych w interesie ogólnym w formach instytucjonalnych. Wsparcie w 

tym zakresie może być oferowane wyłącznie w odniesieniu do już istniejących miejsc, gdy 

nie ma możliwości przejścia do usług w formie zdeinstytucjonalizowanej z powodu stanu 

zdrowia odbiorców usług bądź nadmiernie wysokich kosztów świadczenia usług w formach 

zdeinstytucjonalizowanych. Możliwe będzie również wsparcie dla form instytucjonalnych w 

celu przekształcenia ich w formy zdeinstytucjonalizowane. 

6. Finansowe wsparcie ze środków EFRR nie przysługuje na przedsięwzięcia, których 

realizacja współfinansowana jest ze środków Funduszu Dopłat w oparciu o ustawę z dnia 8 

grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, 

noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1844). 

7. Projekty przewidujące inwestycje infrastrukturalne w mieszkalnictwo socjalne, 

wspomagane i chronione muszą uwzględniać modernizację energetyczną budynków. 

8. Projekty przewidujące inwestycje infrastrukturalne w placówkach opieki nad dziećmi 

muszą wykazywać wyraźny związek z udziałem kobiet/mężczyzn w rynku pracy. 

9. Preferencyjnie traktowane będą projekty z zakresu środowiskowych form wsparcia. 

10. Wsparcie infrastrukturalne ze środków EFRR w ramach Poddziałania 6.1.2 

ukierunkowane jest na finansowanie projektów realizowanych w oparciu o istniejącą 

infrastrukturę. Budowa nowych obiektów będzie możliwa jedynie w uzasadnionych 

przypadkach. 

11. Inwestycje dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego powinny 

być realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę w powiązaniu z procesem aktywizacji 
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zawodowej, mając na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

12. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

13. Premiowane będą projekty wynikające z Gminnego/ Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85%. 

W przypadku projektów realizowanych na obszarach rewitalizowanych wstępnie przewiduje 

się środki z budżetu państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa oraz maksymalny % 

dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu zostanie ustalony po 

podpisaniu Kontraktu Terytorialnego. 

 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Lepsza jakość usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół, wyższych szkół zawodowych 

oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, polegające na: 

budowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a 

także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już 

istniejących obiektów, ukierunkowane na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni 

kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym z 

inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS. 

2. Działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie w ramach projektu wskazanego w pkt 1), w tym 

m.in.: wyposażenie szkół, wyższych szkół zawodowych oraz centrów i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w narzędzia informatyczne poprawiające 

efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, 

oprogramowania). 

 

Typ beneficjentów  
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oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne 

 

 

ozarządowe 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Wszystkie projekty realizowane w ramach poddziałania 6.3.2 muszą uwzględniać 

dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

2. Wszystkie projekty, a w szczególności budowa nowej infrastruktury, muszą uwzględniać 

trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze w celu zachowania równowagi 

pomiędzy lepszym dostępem do edukacji a długoterminową opłacalnością takiej inwestycji. 

3. Budowa nowych obiektów na potrzeby świadczenia usług w zakresie kształcenia 

zawodowego jest dopuszczalna jedynie, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie 

jest możliwe oraz pod warunkiem wykorzystania ich na potrzeby praktycznej nauki zawodu. 

W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/ 

adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu 

analizą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych zachodzących na obszarze planowanej 

interwencji. 

4. Możliwość wsparcia działań w zakresie wyposażenia/ doposażenia szkół w nowoczesny 

sprzęt i materiały dydaktyczne będzie uzależniona od diagnozy zapotrzebowania odbiorców 

wsparcia na tego typu działania. Działania te będą zgodne ze standardem wyposażenia 

określonym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

EFS na lata 2014-2020 w obszarze edukacji. 

5. Działania infrastrukturalne w obszarze kształcenia zawodowego, finansowane ze środków 

EFRR, mają charakter pomocniczy w stosunku do działań EFS. 

6. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, powinny być ukierunkowane na 

dostosowanie kształcenia do wymogów, jakie stawia regionalny rynek pracy oraz tworzenie 

takich warunków nauki, które odzwierciedlają rzeczywiste środowisko pracy zawodowej. 

7. W zakresie wsparcia infrastruktury kształcenia zawodowego preferencyjnie traktowane 

będą przedsięwzięcia powiązane z inteligentnymi specjalizacjami regionu wynikającymi z 

RIS. 

8. Inwestycje w infrastrukturę wyższych szkół zawodowych mogą być realizowane pod 

warunkiem uzyskania przez samorząd województwa pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w zakresie planowanej inwestycji. 

9. Inwestycje w infrastrukturę wyższych szkół zawodowych wynikają z Inteligentnych 

Specjalizacji lub Strategii Rozwoju Regionalnego oraz odpowiadają na zidentyfikowane 

deficyty, poparte weryfikowalnymi danymi. 

10. W przypadku konkursów dedykowanych polityce terytorialnej projekty muszą wynikać ze 

strategii dotyczącej Obszaru Strategicznej Interwencji miast regionalnych i subregionalnych 

lub strategii dotyczącej Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 

11. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

12. Premiowane będą projekty wynikające z Gminnego/ Lokalnego Programu Rewitalizacji. 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

W przypadku projektów realizowanych na obszarach rewitalizowanych wstępnie przewiduje 

się środki z budżetu państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa oraz maksymalny % 

dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu zostanie ustalony po 

podpisaniu Kontraktu Terytorialnego. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy) - nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  - nie dotyczy 

Instrumenty finansowe - nie dotyczy 

 

 

Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Lepsza jakość usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, polegające na: budowie35, rozbudowie, 

nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowie, 

adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących 

obiektów, ukierunkowane na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia 

praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym z inteligentnymi 

specjalizacjami określonymi w RIS. 

2. Działania z zakresu e-edukacji (jako element projektu wskazanego w pkt 1), w tym m.in.: 

wyposażenie szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i 

ustawiczne w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup 

sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania) 

 

Typ beneficjentów  

 

 

 

ądowe jednostki organizacyjne 

 

oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne 
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li 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające ze strategii ZIT. 

2. Wszystkie projekty realizowane w ramach poddziałania 6.4.3 muszą uwzględniać 

dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

3. Wszystkie projekty, a w szczególności budowa nowej infrastruktury, muszą uwzględniać 

trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze w celu zachowania równowagi 

pomiędzy lepszym dostępem do edukacji a długoterminową opłacalnością takiej inwestycji. 

4. Budowa nowych obiektów na potrzeby świadczenia usług w zakresie kształcenia 

zawodowego jest dopuszczalna jedynie, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie 

jest możliwe oraz pod warunkiem wykorzystania ich na potrzeby praktycznej nauki zawodu. 

W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/ 

adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu 

analizą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych zachodzących na obszarze planowanej 

interwencji (dane zawarte w diagnozie strategii ZIT). 

5. Możliwość wsparcia działań w zakresie wyposażenia/ doposażenia szkół w nowoczesny 

sprzęt i materiały dydaktyczne będzie uzależniona od diagnozy zapotrzebowania odbiorców 

wsparcia na tego typu działania. Działania te będą zgodne ze standardem wyposażenia 

określonym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

EFS na lata 2014-2020 w obszarze edukacji. 

6. Działania infrastrukturalne w obszarze kształcenia zawodowego, finansowane ze środków 

EFRR, mają charakter pomocniczy w stosunku do działań EFS. 

7. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, powinny być ukierunkowane na 

dostosowanie kształcenia do wymogów, jakie stawia regionalny rynek pracy oraz tworzenie 

takich warunków nauki, które odzwierciedlają rzeczywiste środowisko pracy zawodowej. 

8. W zakresie wsparcia infrastruktury kształcenia zawodowego preferencyjnie traktowane 

będą przedsięwzięcia powiązane z inteligentnymi specjalizacjami regionu wynikającymi z 

RIS. 

9. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

10. Premiowane będą projekty wynikające z Gminnego/ Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowanych na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli 

dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

W przypadku projektów realizowanych na obszarach rewitalizowanych wstępnie przewiduje 

się środki z budżetu państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa oraz maksymalny % 

dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu zostanie ustalony po 

podpisaniu Kontraktu Terytorialnego. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy) - nie dotyczy 
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Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy) - nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe - nie dotyczy 

 

 

Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania 

powiatowych urzędów pracy 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r. ż. znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku 

pracy, w tym osób powyżej 50 r. ż., osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych 

i o niskich kwalifikacjach 

 

 

 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149), z wyłączeniem robót 

publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji: 

1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, w tym: 

a) działania związane z identyfikacją potrzeb osób bezrobotnych ukierunkowane na 

opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań, 

b) działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczone na rzecz 

osób bezrobotnych. 

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i 

kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, w 

tym: 

a) działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację 

szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych. 

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego 

wymaganego przez pracodawców, w tym: 

a) działania ukierunkowane na realizację programów staży, 

b) działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, 

w tym w zakresie doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie. 

4. Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 

doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Typ beneficjentów  

powiatowe urzędy pracy 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Limity i ograniczenia wynikające z: 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 
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Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w 

ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na lata 2014- 2020 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

sie CT 8. 

2. Przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej uwzględniają minimalny poziom 

efektywności zatrudnieniowej mierzony zgodnie z metodologią określoną w wytycznych 

horyzontalnych w obszarze rynku pracy. 

3. Powiatowe urzędy pracy realizują projekty w zakresie aktywizacji zawodowej 

przewidujące działania skierowane wyłącznie dla bezrobotnych w rozumieniu ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w sposób i na zasadach określonych w 

tej ustawie 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

100% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób 

pozostających bez zatrudnienia 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r. ż.42 znajdujących się w trudnej sytuacji na 

rynku pracy, w tym osób powyżej 50 r.ż.43, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale 

bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie kompleksowej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo, 

powyżej 29 roku życia, poprzez: 

1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy: 

a) działania związane z identyfikacją potrzeb osób bezrobotnych i biernych zawodowo 

ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań, 

b) działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczone na rzecz 

osób bezrobotnych i biernych zawodowo. 
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2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i 

kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy: 

a) działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację 

szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych, 

finansowanie studiów uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie nauki 

na studiach niestacjonarnych). 

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego 

wymaganego przez pracodawców: 

a) działania ukierunkowane na realizację programów staży i praktyk zawodowych, 

b) działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym w zakresie 

doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie. 

4. Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej: 

a) wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego, 

b) realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES. 

 

Typ beneficjentów  

W przypadku typów projektu od 1 do 3 i 4a: 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem publicznych służb 

zatrudnienia): 

- agencje zatrudnienia, 

- instytucje szkoleniowe, 

- instytucje dialogu społecznego, 

- instytucje partnerstwa lokalnego. 

W przypadku typu projektu 4b: 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Limity i ograniczenia wynikające z: 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

 

2. Przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej uwzględniają minimalny poziom 

efektywności zatrudnieniowej mierzony zgodnie z metodologią określoną w wytycznych 

horyzontalnych w obszarze rynku pracy. 

3. Priorytetowo będą traktowane projekty zakładające efektywność zatrudnieniową wyższą 

niż wymagany minimalny próg. 

4. Wsparcie skierowane będzie w szczególności do osób po 50 r. ż., osób z 

niepełnosprawnościami, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. 

5. Ukierunkowane schematy mobilności transnarodowej (USMT) EURES będą realizowane 

na podstawie diagnozy przeprowadzonej w ramach analizy społeczno gospodarczej regionu. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

95% 
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Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez 

poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia 

 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne 

a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o: 

a) Program Aktywizacja i Integracja i/lub, 

b) Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub, 

c) Program Aktywności Lokalnej i/lub, 

d) inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej; 

z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub 

edukacyjnej 

2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne 

a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez: 

a) programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty o których 

mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

b) programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z 

niepełno sprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ) 

 

Typ beneficjentów  

 

pożytku publicznego i 

wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe) 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Poddziałania będą zgodne z Krajowym Programem 

Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. 
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2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Poddziałania będą zakładały efektywność 

społeczno-zatrudnieniową. Efektywność ta będzie wymagana na poziomie określonym w 

kryteriach wyboru projektów. 

3. Zastosowanie mechanizmów zapewniających komplementarność wsparcia EFS i 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ). 

4. Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające ze strategii ZIT. 

5. W ramach Poddziałania preferowane będą projekty dot. realizowania wsparcia we 

współpracy służb zatrudnienia i służb społecznych (publicznych i niepublicznych) m.in. 

poprzez wdrożenie Program Aktywizacja i Integracja (PAI). 

6. Preferowane będą przedsięwzięcia obejmujące współpracę i włączenie usług podmiotów 

ekonomii społecznej w szczególności o charakterze reintegracyjnym tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ. 

7. Ze środków EFS w ramach projektów OPS i PCPR nie są finansowane bierne formy 

pomocy w postaci zasiłków. Świadczenia te mogą być uznane za wkład własny do 

projektu.  

8. OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze 

zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe 

wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w 

szczególności: 

a) PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu 

Aktywizacja i Integracja; 

b) CIS i KIS; 

c) spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 

spółdzielniach socjalnych; 

d) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

9. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów OPS lub PCPR 

są realizowane: 

a) przez partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich; 

b) przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o 

którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie; 

c) przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

d) przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie 

reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako 

realizatorzy projektu. 

10.Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin i środowisk 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić pierwszego 

elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Praca socjalna jest traktowana jako 

instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym. Projekty obejmujące wyłącznie 

pracę socjalną nie są wybierane do dofinansowania. 

11.Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej 

osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z 

uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, 

potrzeb. 
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12.W przypadku zlecania zadań lub usług w ramach projektu minimum 5% ich wartości 

winna być realizowana/zlecana: 

publicznego i o wolontariacie, 

zamówień publicznych, 

stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

Inne limity i ograniczenia wynikające z: 

Wytycznych kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 

zakresie CT 9. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85% 

W uzasadnionych przypadkach IŻ RPO, poprzez kryteria 

wyboru projektów zatwierdzone KM RPO może zwiększyć 

poziom dofinansowania do 100%. 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez 

poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1.Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne 

a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o: 

a) Program Aktywizacja i Integracja i/lub, 

b) Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub, 

c) Program Aktywności Lokalnej i/lub, 
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d) inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej; z obligatoryjnym wykorzystaniem 

instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej. 

2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne 

a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez: 

a) programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty o których 

mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

b) programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z 

niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ) 

 

Typ beneficjentów  

anizacyjne (w tym OPS/PCPR) 

wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe) 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Poddziałania będą zgodne z Krajowym Programem 

Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. 

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Poddziałania będą zakładały efektywność 

społeczno-zatrudnieniową. Efektywność ta będzie wymagana na poziomie określonym w 

kryteriach wyboru projektów. 

3. Zastosowanie mechanizmów zapewniających komplementarność wsparcia EFS i 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ). 

4. Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające ze strategii dotyczącej Obszaru 

Strategicznej Interwencji miast regionalnych i subregionalnych lub strategii dotyczącej 

Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego. 

5. W ramach Poddziałania preferowane będą projekty dot. realizowania wsparcia we 

współpracy służb zatrudnienia i służb społecznych (publicznych i niepublicznych) m.in. 

poprzez wdrożenie Program Aktywizacja i Integracja (PAI). 

6. Preferowane będą przedsięwzięcia obejmujące współpracę i włączenie usług podmiotów 

ekonomii społecznej w szczególności o charakterze reintegracyjnym tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ. 

7. Ze środków EFS w ramach projektów OPS i PCPR nie są finansowane bierne formy 

pomocy w postaci zasiłków. Świadczenia te mogą być uznane za wkład własny do projektu. 

8. OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze 

zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe 

wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w 

szczególności: 

a) PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu 

Aktywizacja i Integracja; 

b) CIS i KIS; 

c) spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 

spółdzielniach socjalnych; 

d) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

9. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów OPS lub PCPR 

są realizowane: 

a) przez partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich; 
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b) przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o 

którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie; 

c) przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

d) przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie 

reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako 

realizatorzy projektu. 

10.Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin i środowisk 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić pierwszego 

elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Praca socjalna jest traktowana jako 

instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym. Projekty obejmujące wyłącznie 

pracę socjalną nie są wybierane do dofinansowania. 

11.Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej 

osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z 

uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, 

potrzeb. 

12.W przypadku zlecania zadań lub usług w ramach projektu minimum 5% ich wartości 

winna być realizowana/ zlecana: 

• na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

• z wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, 

podmiotów ekonomii społecznej w przypadku zakupów nieobjętych ustawą z 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Inne limity i ograniczenia wynikające z: 

Wytycznych kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, 

 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85% 

W uzasadnionych przypadkach IZ RPO, poprzez kryteria wyboru projektów zatwierdzone 

przez KM RPO może zwiększyć poziom dofinansowania do 100% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 
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Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej 

Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach 

ekonomii społecznej 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wspieranie przedsiębiorczości społecznej oraz ekonomii społecznej zapewniające w ramach 

projektu w sposób komplementarny i łączny: 

a)Wsparcie służące tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych obejmujące: 

i. działania z zakresu animacji i inkubacji; 

ii. wsparcie w zakresie szkoleń (w tym szkoleń zawodowych niezbędnych do pracy w 

przedsiębiorstwie społecznym), doradztwa oraz innych form służących nabyciu wiedzy i 

umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii 

społecznej w postaci przedsiębiorstwa społecznego w szczególności związanych ze sferą 

ekonomiczną, 

iii. bezwrotne wsparcie finansowe na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego (dotacje); 

iv. wsparcie pomostowe w formie finansowej, 

v. wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług 

w szczególności ukierunkowanych na wzmocnienie kompetencji biznesowych; 

b)Wsparcie rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej poprzez: 

i. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności społecznych i kompetencji 

zawodowych, doświadczenia zawodowego pracowników oraz wolontariuszy PES w 

szczególności w ramach procesów animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych, 

ii. działania służące nabyciu lub podniesieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do 

założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności 

związanych ze sferą ekonomiczna, 

iii. działania ukierunkowane na rozwój specjalistycznych usług dla podmiotów ekonomii 

społecznej, w szczególności usług o charakterze biznesowym, 

iv. wsparcie finansowe (dotacje) na rzecz zwiększenia zatrudnienia w istniejących 

podmiotach ekonomii społecznej w ramach procesu ich ekonomizacji. 

 

Typ beneficjentów  

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadające akredytację ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Poddziałania będą zgodne z Krajowym Programem 

Rozwoju Ekonomii Społecznej, Kujawsko-Pomorskiem Programem na Rzecz Ekonomii 

Społecznej na lata 2013-2020. 

2. Zastosowane zostaną mechanizmy gwarantujące trwałość realizowanych z EFS 

przedsięwzięć dotyczących zatrudnienia. 

3. Decyzje dotyczące wyboru beneficjentów w ramach PI 9v będą podejmowane w oparciu o 

kryteria wyboru projektów wskazujące na wymagane ilościowe efekty działalności OWES w 
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odniesieniu do wybranych kryteriów akredytacji OWES (wdrożonych w ramach PO KL 

2007–2013) dla poszczególnych typów świadczonych usług (animacyjnych, inkubacyjnych, 

biznesowych). 

4. Preferowane będzie tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorstw społecznych wykorzystujące 

doświadczenia wynikające z realizacji Projektu CERREC 

5. Maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy stanowi sześciokrotność 

przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

6. Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu stanowi trzydziestokrotność przeciętnego 

wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

7. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy przez 

okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o 

ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji. W tym czasie zakończenie 

stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym stanowisku pracy może nastąpić 

wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika. 

8. OWES współpracuje z właściwymi terytorialnie PUP w zakresie przyznawania dotacji na 

tworzenie spółdzielni socjalnych i przystępowanie do spółdzielni socjalnych. 

9. Co do zasady wybór OWES następuje na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. 

10.OWES współpracują z regionalnym koordynatorem rozwoju ekonomii społecznej (RCRS), 

z którym wspólnie ustalają plan i zasady współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw. 

Ww. podmioty określają podział zadań i obszarów kompetencji w szczególności w zakresie 

działań animacyjnych adresowanych do sektora publicznego, w szczególności jednostek 

samorządu terytorialnego, służących: 

a) zwiększeniu udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku (m.in. działania związane ze 

stosowaniem klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych); 

b) zwiększeniu roli podmiotów ekonomii społecznej w realizacji usług społecznych 

świadczonych w interesie ogólnym (w szczególności działania zwiększające wykorzystanie 

mechanizmu zlecania usług w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie lub inne ustawy). 

11.W przypadku zlecania zadań lub usług w ramach projektu minimum 5% ich wartości 

winna być realizowana/zlecana: 

h określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

zamówień publicznych, 

 zakupów nieobjętych ustawą z 29 

stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych 

Inne limity i ograniczenia wynikające z: 

Wytycznych kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, 

 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

95% 
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Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 5 000 000 

Maksymalna wartość projektu: 10 000 000 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  - nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe - nie dotyczy 

 

Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach 

ekonomii społecznej 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie działań z zakresu koordynacji i monitorowania rozwoju sektora ekonomii 

społecznej w regionie obejmujące: 

a) tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w 

szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, 

umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat podejmowanych działań, 

postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy 

itp., a także agregowanie informacji na temat działalności OWES i wyników ich pracy na 

poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań w regionie. 

Wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego; 

b) tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz 

włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje 

branżowe (sieci, klastry); 

c) tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze 

reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne uczenie się i 

wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług; 

d) inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii 

społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań 

podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in. w 

celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z 

innymi podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, 

przedsiębiorstwa m.in. w celu zwiększenia liczby staży i praktyk w PES czy też w typowych 

przedsiębiorstwach; 

e) budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie 

regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej 

współpracy; 

f) organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności PES jako dostawców 

produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży ich produktów i usług świadczonych na 

poziomie regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, sprzedaż produktów i usług podmiotów 

ekonomii społecznej za pomocą jednego regionalnego portalu); 

g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w 

szczególności z PES, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej 
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(spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), stosowania klauzul społecznych 

lub społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań PES; 

h) wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i 

współpraca z OWES w tym zakresie; 

i) zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, o 

którym mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy 

kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie; 

j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego programu 

rozwoju ekonomii społecznej; 

k) reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz 

włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z 

rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem 

usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których jest możliwy 

regionalny rozwój ekonomii społecznej. 

 

Typ beneficjentów  

Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Poddziałania będą zgodne z Krajowym Programem 

Rozwoju Ekonomii Społecznej, Kujawsko-Pomorskiem Programem na Rzecz Ekonomii 

Społecznej na lata 2013-2020. 

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Poddziałania będą zgodne z Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

3. W przypadku zlecania zadań lub usług w ramach projektu minimum 5% ich wartości winna 

być realizowana/zlecana: 

h w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

zamówień publicznych, 

objętych ustawą z 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Inne limity i ograniczenia wynikające z: 

Wytycznych kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020,  

-P zasadach realizacji wsparcia w zakresie CT 9. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

100% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: nie dotyczy 

Maksymalna wartość projektu: 5 040 000 
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Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie 

przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub 

przedsiębiorczości 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki 

obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, 

rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku 

poprzez staże zawodowe 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. 

 

Typ beneficjentów  

Wyodrębniona komórka IZ RPO realizująca zadania w zakresie polityki oświatowej. 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

Limity i ograniczenia wynikające z: 

_ Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020, 

_ Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

_ opracowanych przez IZ RPO zasad realizacji wsparcia w zakresie edukacji. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

100% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 
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Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 

 

 

Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie 

przedmiotów zawodowych 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez 

podniesienie efektywności kształcenia zawodowego 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów 

zawodowych, realizowana we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół i 

placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. 

 

Typ beneficjentów  

Wyodrębniona komórka IZ RPO realizująca zadania w zakresie polityki oświatowej. 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

Limity i ograniczenia wynikające z: 

_ Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020, 

_ Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

_ opracowanych przez IZ RPO zasad realizacji wsparcia w zakresie edukacji. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

100% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

nie dotyczy 

 

Instrumenty finansowe 

nie dotyczy 

 

 


