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Podstawa prawna

USTAWA

O NARODOWYM PLANIE ROZWOJU

Z DNIA 20 KWIETNIA 2004r.

Art.8 ust.1 pkt.2 i ust. 2 

(Dz.U. z 2004 Nr 116 poz.1206)

UCHWAŁA NR 18/272/2005

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Z DNIA 1 KWIETNIA 2005 r.

w sprawie przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013



RAMY FORMALNE PROGRAMU

• brak perspektywy finansowej UE

(w momencie rozpoczęcia prac nad programem)

• projektowe wersje dokumentów UE 
na lata 2007-2013:

- ogólnego dot. funduszy strukturalnych 
(07.04.2006)

- dot. EFRR (21.12.2005)



Priorytety Celu 1: Konwergencja
wg projektu Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie EFRR

projekt z 21.12.2005 r.

1. Badania i rozwój technologiczny
2. Społeczeństwo informacyjne
3. Lokalne inicjatywy na rzecz rynku pracy, wsparcie MSP
4. Środowisko
5. Zapobieganie ryzyku naturalnemu i technologicznemu
6. Turystyka
7. Inwestycje w kulturze
8. Inwestycje transportowe
9. Energia
10. Inwestycje w edukację
11. Zdrowie



Proponowane limity alokacji środków 
w ramach programu

• min. 40% alokacji - działania w sferze produkcyjnej

(m.in. wsparcie dla przedsiębiorstw)

• max. 20% alokacji - małe projekty infrastrukturalne

(inicjatywa lokalna)

• max.7% alokacji - infrastruktura społeczna

i ochrona zdrowia (w tym max. 3% na ochronę 
zdrowia i opiekę nad dzieckiem)

• max. 2% alokacji - współpraca międzyregionalna

(minimum z 1 regionem z innego kraju)



Przyjęcie przez Zarząd Województwa
pierwszej wersji wstępnego projektu

Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2007-2013
(Uchwała Nr 60/1070/2005 z dn.23.11.2005r.)

i skierowanie 
do konsultacji społecznych



Tryb konsultacji społecznych

�ogłoszenie informacji o konsultacjach w dzienniku o zasięgu 

regionalnym oraz na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego www.kujawsko-pomorskie.pl

�udostępnienie dokumentu oraz kwestionariusza 

umoŜliwiaj ącego składanie uwag na stronie internetowej 

Urzędu Marszałkowskiego

�konsultacje poprzez konferencje:wojewódzką 

międzyśrodowiskową, powiatowe międzyśrodowiskowe, 

branŜowe

�przekazanie właściwemu ministrowi do spraw rozwoju 

regionalnego sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji



Zasięg konsultacji społecznych

�konferencja regionalna - 101 uczestników / 
7 głosów w dyskusji

�19 konferencji powiatowych - 821 
uczestników / 97 głosów w dyskusji

�27 internetowych kwestionariuszy uwag 

�11 pism z opiniami, uwagami do projektu 
RPO



Przyjęcie przez Zarząd Województwa
drugiej wersji 

wstępnego projektu programu
(Uchwała Nr 9/205/2006 z dn. 02.03.2006r.)

Dalszy ciąg konsultacji społecznych
w trybie ankiety konsultacyjnej

i spotkań środowiskowych



Cel główny programu

poprawa konkurencyjności województwa
oraz

spójności społeczno-gospodarczej
i przestrzennej jego obszaru



RPO 2007-2013
wersja II

Priorytet 1. Rozwój infrastruktury technicznej
(o znaczeniu regionalnym i lokalnym)

Działanie 1.1. Rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury
transportowej

Działanie 1.2. Rozwój infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego

Działanie 1.3. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury
ochrony środowiska

Działanie 1.4. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje
Działanie 1.5. Reelektryfikacja wsi



RPO 2007-2013
wersja II

Priorytet 2. Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej
Działanie 2.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia 

i pomocy społecznej
Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury kultury, turystyki

i rekreacji
Działanie 2.4. Rozwój usług elektronicznych dla ludności



RPO 2007-2013
wersja II

Priorytet 3. Wzmocnienie konkurencyjno ści
gospodarki

Działanie 3.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu i ich sieci
Działanie 3.2. Wsparcie inwestycji i potencjału

innowacyjnego firm
Działanie 3.3. Wzmocnienie zdolności sektora badań

naukowych
Działanie 3.4. Marketing regionalny, promocja i rozwój

markowych produktów
Działanie 3.5. Rozwój sektora usług turystycznych



RPO 2007-2013
wersja II

Priorytet 4. Rewitalizacja miast i innych 
obszarów wymagaj ących odnowy

Działanie 4.1. Rewitalizacja zdegradowanych
miast i osiedli wiejskich

Działanie 4.2. Adaptacja do nowych funkcji społeczno-
gospodarczych zdegradowanych terenów
po-przemysłowych

Działanie 4.3. Adaptacja do nowych funkcji społeczno-
gospodarczych zdegradowanych terenów
po-wojskowych



RPO 2007-2013
wersja II

Priorytet 5. Rozwój współpracy mi ędzyregionalnej

Działanie 5.1. Rozwój współpracy międzyregionalnej



RPO 2007-2013
wersja II

Priorytet 6. Pomoc techniczna

Działanie 6.1. Wsparcie procesu wdraŜania RPO –
wydatki limitowane

Działanie 6.2. Wsparcie procesu wdraŜania RPO –
wydatki nielimitowane

Działanie 6.3. Działania informacyjne i promocyjne



Struktura podziału środków EFRR na priorytety 

Priorytety i działania 
Udział środków 

UE 

Poziom 
dofinansowania 

środków publicznych 
środkami 

 prywatnymi 

Priorytet 1. Rozwój infrastruktury technicznej 0,40 0,2 

Priorytet 2. Rozwój infrastruktury społecznej 0,10 0,2 

Priorytet 3. Wzmocnienie konkurencyjności 
gospodarki 

0,30 0,5 

Priorytet 4. Rewitalizacja miast i innych obszarów 
wymagających odnowy 

0,10 0,2 

Priorytet 5. Współpraca międzyregionalna 0,02 0,2 

Priorytet 6. Pomoc techniczna 0,03 0 

rezerwa 0,05  

 



Aktualny stan prac nad RPO

RPO 2007-2013 

III wersja

nowy układ priorytetów-
propozycja zespołu roboczego



RPO 2007-2013 
wersja III

Priorytet 1. Rozwój infrastruktury 
technicznej

Działania:

1.1. Rozbudowa i unowocze śnianie infrastruktury       
transportowej (drogowej, kolejowej, lotniczej, Ŝeglugi 
śródl ądowej)

1.2. Kompleksowe  uzbrojenie terenów pod inwestycje
1.3. Zaopatrzenie ludno ści w energi ę – reelektryfikacja

na obszarach wiejskich projekty poni Ŝej 5 mln euro



RPO 2007-2013 
wersja III

Priorytet 2. Zachowanie i racjonalne 
uŜytkowanie środowiska przyrodniczego

Działania:

2.1. Rozwój infrastruktury komunalnej
2.2. Rozwój infrastruktury bezpiecze ństwa  

powodziowego i zabezpieczenie przed 
deficytem wody

2.3. Ochrona zasobów przyrodniczych
2.4. Rozwój energetyki odnawialnej



RPO 2007-2013
wersja III

Priorytet 3. Rozwój infrastruktury 
społecznej

Działania:

3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej (szkolnictwa  
wyŜszego, podstawowego i ponadpodstawowego, 
szkolnictwa ustawicznego)

3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy  
społecznej (lecznictwa zamkni ętego, ambulatoryjnego, 
ratownictwa medycznego)

3.3. Rozwój infrastruktury kultury, sportu i rekrea cji



RPO 2007-2013
wersja III

Priorytet 4. Rozwój infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego

Działania:

4.1. Rozwój infrastruktury ICT
4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludno ści i MSP



RPO 2007-2013
wersja III

Priorytet 5. Wzmocnienie 
konkurencyjności przedsiębiorstw

Działania:

5.1. Wsparcie rozwoju instytucji otoczenia biznesu 
5.2. Wsparcie inwestycyjne i rozwój potencjału

innowacyjnego firm
5.3. Wzmocnienie potencjału sektora B+RT
5.4. Marketing regionalny, promocja i rozwój markow ych 

produktów



RPO 2007-2013
wersja III

Priorytet 6. Wspieranie przemian 
w miastach i obszarach wymagających 

odnowy  

Działania:

6.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
6.2. Odnowa techniczna i społeczna budownictwa 

wielkopłytowego 
6.3. Adaptacja do nowych funkcji społeczno-

gospodarczych terenów po-przemysłowych
6.4. Adaptacja do nowych funkcji społeczno-

gospodarczych terenów po-wojskowych



RPO 2007-2013 

wersja III

Priorytet 7. Pomoc techniczna

Działania:

7.1. Wsparcie procesu wdra Ŝania RPO
7.2. Działania informacyjne i promocyjne



Zarys szacunkowego 
planu finansowego

 
 

Priorytety i działania 

Udział środków 
UE w projekcie 

RPO w % Kategorie interwencji 

Udział środków 
UE w projekcie 

RPO w % 

Priorytet 1. Rozwój infrastruktury technicznej 30 Transport 25 
Dz. 1.1. Rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury 
transportowej   Energetyka 3 

Dz. 1.2. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje   Ochrona środowiska 2 

Dz. 1.3. Zaopatrzenie ludności w energię       
Priorytet 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska 
przeyrodniczego 11 Ochrona środowiska 11 
Dz. 2.1 Rozwój infrastruktury komunalnej (wodno-ściekowej, 
odpadów)       
Dz. 2.2. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i 
zabezpieczenie przed deficytem wody       

Dz. 2.3. Ochrona zasobów przyrodniczych       

Dz. 2.4. Rozwój energetyki odnawialnej       

Priorytet 3. Rozwój infrastruktury społecznej 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną 7 

Dz. 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej   Kultura 3 

Dz. 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej       

Dz. 3.3. Rozwój infrastruktury kultury, turystyki i rekreacji       
Priorytet 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego 6 Społeczeństwo informacyjne 6 

Dz. 4.1.Rozwój infrastruktury ICT       
Dz. 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności i MSP       

Priorytet 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 30 
Badania i rozwój technologiczny, 
innowacje, przedsiębiorczość 25 

Dz. 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu    Turystyka 5 
Dz. 5.2. Wsparcie inwestycyjne i rozwój potencjału 
innowacyjnego firm       
Dz. 5.3. Wzmocnienie potencjału sektora badań i rozwoju 
technologii       
Dz. 5.4. Marketing regionalny, promocja i rozwój markowych 
produktów       
Priorytet 6. Wspieranie przemian w miastach i obszarach 
wymagających odnowy 10 

Rewitalizacja obszarów miejskich / 
wiejskich 10 

Dz. 6.1.Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast       
Dz. 6.2. Odnowa techniczna i społeczna  budownictwa 
wielkopłytowego       
Dz. 6.3. Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych  
terenów poprzemysłowych       
Dz. 6.4. Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych  
terenów powojskowych       
Priorytet 7. Pomoc techniczna 3 Pomoc techniczna 3 

 



Przewidywane obszary
uproszczenia procedur

1. Zarządzanie programem:
Organem Zarządzającym będzie Zarząd Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

2. Wybór projektów:
- lista projektów kluczowych dla realizacji programu

- projekty do pełnej procedury konkursowej – analizowana jest
moŜliwość preselekcji w oparciu o uproszczoną dokumentację

3. Umowy wykonawcze z beneficjentami podpisywane przez

Marszałka Województwa

4. Płatno ści na rzecz beneficjentów realizowane przez jednostkę 
finansującą wyodrębnioną w strukturze Urzędu Marszałkowskiego



Jak RPO będzie oddziaływał
na obszary wiejskie?

� do 20% alokacji moŜe wspierać małe projekty

infrastrukturalne – szczegółowy podział zostanie

dokonany na poziomie działań (ewentualnie poddziałań)

� priorytety programu mają charakter horyzontalny –

będą mogły aplikować wszystkie podmioty (równieŜ 

z obszarów wiejskich) spełniające „kryteria dostępu”
� analizowane są moŜliwości stosowania konkursów 

ograniczonych terytorialnie 



Monitorowanie NSS i RPO
na poziomie województwa

PLAN INWESTYCYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 (WZÓR) 

Prioryt
et 

Nazwa 
projektu/ 
zakres 

inwestycji 

Orientacyjny 
koszt 

całkowity  
(mln euro) 

Przewidywane 
źródła 

finansowania 
przygotowania 
przedsięwzięcia 

 
Przewidywa

ny okres 
realizacji 
projektu 

 

Studium 
wykonal 

ności 

Decyzja o 
środowiskowych 

uwarunkowa 
niach 

Pozwolenie 
na budowę 

Stan 
zaawansowa

nia 
procedury 

przetargowej 

Dostępność 
terenu pod 
inwestycje 

Nazwa programu 
operacyjnego do 
którego będzie 

zgłoszony 
projekt o 

dofinansowanie 

Przewidywana 
data przekazania 

wniosku o 
dofinansowanie 

do Instytucji 
Zarządzającej 

Instytucja 
odpowiedzialn
a za realizację 

Potwierdzenie 
występowania 
w Wieloletnim 

programie 
inwestycyjnym  

Informacje 
dodatkowe 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  

   

 

   

 

       

 

 

 



 PROJEKTY  BĘDĄCE  W  TRAKCIE  REALIZACJI  WEDŁUG PROGRAMÓW OPERACYJNYC H (WZÓR) 

Lp. 
Numer projektu 

według programu 
wojewódzkiego 

Nazwa projektu / zakres 
realizacji 

Beneficjent 
końcowy projektu 

Koszt całkowity 
projektu 

Źródła finansowania 
w % 

Nazwa programu 
operacyjnego w 
ramach którego 
realizowany jest 

projekt 

Planowany termin 
zakończenia 

realizacji 

Informacje 
dodatkowe 

Uwagi 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

   

 

   

 

  

Tabela wykonywana raz w roku 

 



 PROJEKTY ZREALIZOWANE  WEDŁUG PROGRAMÓW  OPERACYJNYCH  (WZÓR) 

Lp. 
Numer projektu 

według programu 
wojewódzkiego 

Nazwa  projektu / zakres 
realizacji 

Beneficjent 
końcowy projektu 

Wartość rzeczywista 
projektu 

 w mln. zł / euro 

Źródła finansowania 
w % 

Nazwa programu 
operacyjnego w 
ramach którego 
projekt został 
zrealizowany 

Termin zakończenia 
inwestycji 

Informacje 
dodatkowe 

Uwagi 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

   

 

   

 

  

Tabela wykonywana raz w roku 

 



Załączniki do projektu Programu

1. Indykatywna lista du Ŝych projektów ( major projects)
2. Indykatywna lista programów pomocy publicznej
3. Ocena programu przed rozpocz ęciem realizacji (ocena 

ex-ante) wraz z ocen ą spodziewanego efektu 
makroekonomicznego

4. Ocena przewidywanego wpływu programu na 
środowisko

5. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji 
społecznych



Załączniki do projektu Programu 
nie przekazywane Komisji 

Europejskiej

1. Informacja o działaniach realizowanych w ramach 
priorytetów (opis, cel, typy projektów, beneficjenc i)

2. Kryteria wyboru projektów  (zatwierdzane przez 
Komitet Monitoruj ący)

3. Szacunkowa tabela finansowa wg priorytetów, 
działań i lat

4. Szacunkowa tabela mo Ŝliwo ści zapewnienia 
współfinansowania (ze strony krajowych środków 
publicznych)

5. Plan inwestycyjny przedstawiaj ący wykaz 
kluczowych projektów (które maj ą kluczowe 
znaczenie dla realizacji strategii rozwoju regionu)



Wstępna baza projektów zgłoszonych
do programów operacyjnych 2007-2013

Liczba zgłoszonych projektów 
W tym: 

Wyszczególnienie Ogółem 
 RPO razem  PO inne  

miasta na prawach 
powiatu 

119 95 20 4 

gminy 1257 1041 58 158 

powiaty 201 186 1 14 
jednostki organizacyjne 
samorządu województwa 

364 210 124 30 

szkoły wyŜsze 34 31 2 1 
inne 144 55 2 87 

RAZEM 2119 1618 207 294 

 



Liczba zgłoszonych projektów ogółem wg wielkości kosztów projektu 

Koszt projektu w mln euro Liczba zgłoszonych projektów 

powyŜej 50 16 

50,0 - 25,0 17 

25,0 - 5,0 141 

5,0 - 1,0 461 

1,0 - 0,5 435 

poniŜej 0,5 1011 

nie oszacowane 38 

suma 2119 
 



Orientacyjny koszt całkowity zgłoszonych projektów (mln euro) 
W tym 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

w mln euro RPO razem PO inne 
miasta na prawach 
powiatu 

1 246,600 636,000 24,500 586,10 

gminy 1 029,334 834,839 80,935 113,56 

powiaty 327,599 290,467 25,924 11,21 

jednostki organizacyjne 
samorządu województwa 

716,525 553,138 154,110 9,28 

szkoły wyŜsze 179,441 103,441 73,000 3,00 

inne 1 435,658 78,038 0,110 1 357,51 

RAZEM 4 935,156 2 495,922 3 58,579 2 080,655 

 



Przewidywane środki finansowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  

wkład środków publicznych całkowity 
koszt 

programu  razem UE (EFRR) środki krajowe 
wkład środków 

prywatnych 

mln euro mln euro mln euro 

poziom 
dofinansowania 
środków 

publicznych 
programu  

w % 

mln euro 

poziom 
dofinansowania 
środków 

publicznych 
programu w  % 

mln euro 

poziom 
dofinansowa
nia programu 
środkami 

prywatnymi 
w % 

1394,92 1095,02 930,84 85 164,18 15 299,90 21,5 

 



Departament Rozwoju Regionalnego
Biuro Programowania

rozwojregionalny@kujawsko-pomorskie.pl

biuro-programowania@kujawsko-pomorskie.pl

www.kujawsko-pomorskie.pl >rozwój regionalny<

Telefon: (056) 62 18 476 

(056) 62 18 320 


