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Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie 
Partnerstwa  2014-2020
UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego 
uwzględniania kilku istotnych typów obszarów realizacji 
polityk objętych EFSI (OSI o znaczeniu krajowym). Spośród 
wymienionych w Umowie Partnerstwa 2014-2020 obszarów 
strategicznej interwencji, w regionie kujawsko-pomorskim 
zidentyfikowano m.in. OSI  obszary wiejskie, w szczególności 
o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług 
warunkujących możliwości rozwojowe. 
Instrumentem wykorzystanym do realizacji działań w danym 
OSI będzie w szczególności RLKS .



W ramach poszczególnych PI stosowane będą preferencje dla 
projektów lub odbiorców pomocy z określonych typów 
obszarów funkcjonalnych. W szczególności będzie to OSI:
Obszary wiejskie (określone w Strategii Rozwoju 
Województwa 2020 jako ochrona rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej)

Podstawa wyróżnienia: rolnictwo to jedna z głównych gałęzi 
gospodarczych województwa i lokuje kujawsko-pomorskie 
wśród czołowych producentów żywności w kraju. SRW 2020 
zakłada utrzymanie wysokiej rangi gospodarki rolnej, rozwój 
przetwórstwa rolno-spożywczego oraz sektora energetyki 
odnawialnej w oparciu o płody rolne. Dlatego obszary 
wysokiej przydatności rolniczej stanowią walor o znaczeniu 
strategicznym dla rozwoju regionu. 



Obszary interwencji w ramach RPO WK-P gdzie przewiduje 
się preferencje dla OSI Obszary wiejskie: 
Priorytety inwestycyjne:
 3a, 4b, 5b, 6b, 9a, 9b, 10a, 8i, 8iii, 9iv, 9v; 9vi, 9d

Obszary wiejskie obejmują gminy wiejskie oraz miasta do 5 
tys. mieszkańców. 
(Kierunkowe zasady dotyczące wyboru oraz dokonywania 
oceny projektów w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020)



Wsparcie przeznaczone na realizację przedsięwzięć wyłącznie 
na obszarach wiejskich, zarówno w wymiarze fizycznym, jak 
i społecznym – zostało zaprogramowane w ramach osi 
priorytetowej 7  Programu z przeznaczeniem na ożywienie 
społeczne i gospodarcze obszarów wiejskich, które 
uzupełnione zostaną środkami EFS z przeznaczeniem na 
odnowę społeczną (oś priorytetowa 11 Programu). 
 
W ramach Programu w innych osiach priorytetowych 
przewidziano preferencje dla przedsięwzięć koniecznych dla 
kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów 
wiejskich oraz wzrost przedsiębiorczości i zatrudnienia na 
tych obszarach. 



• Wydatki na obszary wiejskie będą monitorowane 
i sprawozdawane w raportach rocznych z 
uwzględnieniem - zgodnie z zakresem i logiką 
interwencji Programu - takich obszarów jak: 

• • rozwój przedsiębiorczości i lepsze wykorzystanie 
kapitału ludzkiego, w tym reorientacji zawodowej 
rolników 

• • rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna 
• • infrastruktura wodno-kanalizacyjna i 

przeciwpowodziowa.

•) W ramach Programu przewiduje się skierowanie ok. 
33% środków z UE (tj. ok. 637 mln euro) na realizację 
działań na obszarach wiejskich. 



Oś priorytetowa Wkład UE (euro)

1 Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu 116 735 062

2 Cyfrowy region 25 084 790

3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 88 123 173

4 Region przyjazny środowisku 70 860 735

5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu 110 742 673

6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 47 996 847

7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 39 768 991

8 Aktywni na rynku pracy 45 012 266

9 Solidarne społeczeństwo 31 159 100

10 Innowacyjna edukacja 32 769 885

11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 29 003 648

EFRR 499 312 271

EFS 137 944 899

Indykatywna alokacja UE planowana na projekty realizowane na obszarach wiejskich 
lub projekty, których ostatecznymi odbiorcami są podmioty/osoby z obszarów wiejskich 
lub realizowana infrastruktura obejmuje obszary wiejskie



Zatwierdzone kryteria, w których zastosowano preferencje 
dla obszarów wiejskich
Priorytet: 6b gospodarka wodno - ściekowa
Działanie: 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej
Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
w polityce terytorialnej



Zatwierdzone kryteria, w których zastosowano preferencje dla obszarów 
wiejskich
Priorytet: 9a Infrastruktura zdrowotna i społeczna
Poddziałanie: 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
• Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych  w ramach POZ i AOS 

ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej
Poddziałanie: 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
• Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz 

wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi 
do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych, oddziałów żłobkowych)

• Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji



Zatwierdzone kryteria, w których zastosowano preferencje dla 
obszarów wiejskich
Priorytet: 10a Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie: 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną 
w ramach ZIT
• Schemat: Wsparcie inwestycyjne na rzecz tworzenia miejsc 

wychowania przedszkolnego na obszarze realizacji 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)



Zatwierdzone kryteria, w których zastosowano preferencje 
dla obszarów wiejskich
Priorytet Inwestycyjny: 10i Dostęp do edukacji
Poddziałanie: 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT
• Schemat: Wsparcie na rzecz tworzenia miejsc wychowania 

przedszkolnego na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT)

Poddziałanie: 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT
• Schemat: Podnoszenie kompetencji językowych i matematyczno-

przyrodniczych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, w ramach ZIT (konkurs dedykowany JST)



Zatwierdzone kryteria, w których zastosowano preferencje 
dla obszarów wiejskich
Priorytet Inwestycyjny: 10i Dostęp do edukacji
Poddziałanie: 10.2.1 Wychowanie przedszkolne
• Schemat: Polityka Terytorialna
Poddziałanie: 10.2.2 Kształcenie ogólne
• Schemat: Podnoszenie kompetencji językowych i matematyczno-

przyrodniczych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, w ramach polityki terytorialnej



Zatwierdzone kryteria, w których zastosowano preferencje dla 
obszarów wiejskich
Priorytet Inwestycyjny: 10 iv Kształcenie zawodowe 
Poddziałanie: 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Schemat: Zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego 
w technikach
Schemat: Wsparcie uczniów szkół zawodowych, w celu dostosowania ich 
kwalifikacji do potrzeb i wymagań rynku pracy, w ramach polityki 
terytorialnej
Poddziałanie: 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT
Schemat: Projekty w zakresie poprawy jakości, efektywności 
i atrakcyjności kształcenia zawodowego, w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT), konkurs dedykowany JST



Zatwierdzone kryteria, w których zastosowano preferencje 
dla obszarów wiejskich
Priorytet Inwestycyjny: 10 iv Kształcenie zawodowe

Poddziałanie: 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku 
pracy
Schemat: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób 
dorosłych – projekt grantowy



Zatwierdzone kryteria, w których zastosowano preferencje 
dla obszarów wiejskich
Priorytet Inwestycyjny: 10 iii Uczenie się przez całe życie

Poddziałanie: 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie 
kompetencji cyfrowych i języków obcych
Schemat: Podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych w zakresie 
kompetencji cyfrowych i języków obcych



Wdrażanie RLKS w ramach RPO WK-P:
wsparcie przygotowawcze – 7 Lokalnych Grup Działania 
złożyło wnioski o dofinansowanie (6 uzyskało wsparcie);
KBiA –16 LGD z wiodącym funduszem EFS (7 LGD „miejskich” 
oraz 9 LGD „wiejskich”). 
Etapy prac nad kosztami bieżącymi i animacją finansowanymi 
ze środków EFS:
• 25 lipca 2016 r. - akceptacja przez Ministerstwo Rozwoju 

zmiany w SzOOP (w tym Załącznik nr 9 – Podręcznik dla 
LGD cześć 2 obejmującego zasady udzielenia wsparcia na 
koszty bieżące i animację);



• 26 lipca 2016 r. - przyjęcie przez Komitet Monitorujący 
Warunków udzielenia wsparcia, którymi ZW będzie 
weryfikował wnioski o dofinansowanie KBiA;

• 26 sierpnia 2016 r. - ogłoszenie naboru wniosków 
o dofinansowanie projektów KBiA;

• 16 września 2016 r. - ostateczny termin składania 
wniosków o dofinansowanie KBiA;

• 7 grudnia 2016 r. – Zarząd Województwa zatwierdził 
pierwsze 7 projektów na KBiA;

• 30 grudnia 2016 r. - odbyły się ostatnie negocjacje 
w ramach oceny wniosków o dofinasowanie KBiA;



Projekty grantowe oraz własne (finansowane z EFS/EFRR) – 
nabory będą organizowane przez IZ. Etapy prac nad 
dokumentacją niezbędną do ogłoszenia naborów:
• 27 października 2016 r. – Komitet Monitorujący przyjął 

Warunki udzielenia wsparcia, którymi ZW będzie oceniał 
wnioski o dofinansowanie projektów grantowych oraz 
własnych LGD;

• 16 listopada 2016 r. - akceptacja przez Ministerstwo 
Rozwoju zmiany w SzOOP (w tym Załącznik nr 9 – 
Podręcznik dla LGD część 2 obejmujący zasady udzielenia 
wsparcia na wszystkie typy projektów realizowanych przez 
LGD w ramach RLKS ze środków RPO WK-P);



• luty 2017 r. – zaproszenie LGD do składania wniosków na 
projekty grantowe i własne ze środków EFS/EFRR (nabór 
otwarty z terminem składania wniosków do końca grudnia 
2017 r.)



nabory organizowane przez LGD (dla podmiotów innych niż 
LGD). Etapy prac nad dokumentacją niezbędną do ogłaszania 
naborów:
• 27 października 2016 r. – Komitet Monitorujący przyjął 

Warunki udzielenia wsparcia, którymi ZW będzie 
weryfikował wnioski o dofinansowanie projektów 
realizowanych przez podmioty inne niż LGD (po ich ocenie 
i wyborze przez członków Rady LGD);

• 16 listopada 2016 r. - akceptacja przez Ministerstwo 
Rozwoju zmiany w SzOOP (w tym Załącznik nr 9 – 
Podręcznik dla LGD cześć 2 obejmujący zasady udzielenia 
wsparcia na wszystkie typy projektów realizowanych przez 
LGD w ramach RLKS ze środków RPO WK-P).



Obecnie trwają prace nad przygotowaniem przez IZ RPO 
dokumentów do ewentualnego wykorzystania przez LGD, 
w tym:
• procedurą wyboru i oceny operacji realizowanych przez 

podmioty inne niż LGD (na poziomie LGD) wraz z 
załącznikami: wzorem ogłoszenia o naborze oraz wzorem 
karty wstępnej weryfikacji wniosku;

• wzorem wniosku na powierzenie grantu;
• wzorem umowy na powierzenie grantu.



• Do 31.12.2016 r. ogłoszono 18 konkursów z 
zastosowaniem preferencji dla projektów 
realizowanych na obszarach wiejskich.

•

Zgodnie z obowiązującym Harmonogramem 
naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 
konkursowym dla RPO WK-P na 2017 r. 
zaplanowano kolejne 17 konkursów 
z uwzględnieniem preferencji dla projektów 
realizowanych na obszarach wiejskich.



• Do 17.01.2017r. złożono 413  wniosków o 
dofinansowanie projektów realizowanych na 
obszarach wiejskich.

• Podpisano 86 umów dotyczących projektów 
realizowanych na obszarach wiejskich.



Dziękuję za uwagę
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