
Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 otrzyma ponad 1,9 mld euro. Część środków trafi do gmin i 
powiatów na wsparcie następujących obszarów: 

Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki 
Samorządy będą mogły realizować projekty na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym inwestycje w rozwój 
istniejącej lub stworzenie nowej infrastruktury np. terenów inwestycyjnych, inkubatorów przedsiębiorczości.   

Cyfrowy region 
Wsparte zostaną przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych oraz poprawy funkcjonalności istniejących 
elektronicznych usług publicznych, dzięki temu zwiększy się zakres spraw, które mieszkańcy oraz przedsiębiorcy 
będą mogli załatwić drogą elektroniczną.  

Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 
Możliwe będzie dofinansowanie produkcji i dystrybucji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (z 
wyłączeniem energii z wiatru) oraz modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych 
oraz budynków użyteczności publicznej. Nie będą jednak finansowane inwestycje w obiektach, dla których 
nie przeprowadzono audytu energetycznego. 
Samorządy mogą skorzystać z dofinansowania do rozwoju systemu transportu publicznego w miastach (m.in. 
infrastruktura transportu publicznego wraz z zakupem taboru, ścieżki rowerowe) oraz innych inwestycji 
wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej (np. energooszczędne oświetlenie publiczne). Nie będzie 
możliwości inwestycji w gminach, które nie sporządziły planów gospodarki niskoemisyjnej, a w przypadku 5 
największych miast, które dodatkowo nie sporządziły planów mobilności miejskiej. 

Transport 
Możliwe będzie dofinansowanie przedsięwzięć obejmujących budowę, przebudowę i modernizację dróg 
powiatowych (ujętych w Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej). Istotne 
będą również projekty związane z budową i modernizacją infrastruktury dworcowej oraz innej infrastruktury do 
obsługi transportu pasażerskiego (np. wiaty, przystanki). Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej wsparcie 
dla inwestycji w drogi lokalne nie może stanowić więcej niż 15% środków przeznaczonych na transport 
drogowy w RPO WK-P na lata 2014-2020. Należy podkreślić ze inwestycje w drogi lokalne ze środków EFRR 
będą możliwe, gdy przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji (Oś 7 RPO) 
lub będą związane ze zrównoważoną mobilnością miejską (Oś 5 RPO, jako element planu mobilności miejskiej, 
planu niskoemisyjnego czy strategii ZIT), lub też zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T,  
portem lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi (Oś 5 RPO) 

Środowisko 
Samorządy mogą otrzymać środki na projekty z zakresu małej retencji wodnej (np. jazy, zastawki zbiorniki i 
stopnie wodne), mające na celu spowolnienie lub powstrzymanie odpływu wody, a także zmniejszenie 
podtopień i powodzi. 
Zapewniono wsparcie dla inwestycji mających na celu zastąpienie składowania odpadów innymi metodami 
ich zagospodarowania – selektywna zbiórka, recykling i przygotowanie do ponownego użycia np. szkła. 
Wsparcie zostanie skierowane na realizację działań uwzględnionych w zatwierdzonym przez ministra 
właściwego ds. środowiska planie inwestycyjnym dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi. 
Dofinansowane zostaną sieci kanalizacyjne, sieci wodociągowe, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania 
wody w aglomeracjach poniżej 10 RLM. Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę nie mogą być 
realizowane, jako samodzielne projekty a jedynie w ramach kompleksowych projektów gospodarki wodno-
ściekowej, które muszą być ujęte  w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
Gminy i powiaty będą mogły uzyskać środki na przebudowę, rozbudowę instytucji kultury a także  
na realizację projektów zakładających prace restauratorskie oraz konserwatorskie obiektów zabytkowych 
i na obszarach zabytkowych, poprzemysłowych o wartościach historycznych, jak również na konserwację 
zabytków ruchomych. Nie będzie możliwości budowy nowych obiektów a maksymalna wartość projektu to 5 
mln euro.  
Możliwe będzie wsparcie przedsięwzięć związanych z ochroną siedlisk i gatunków w szczególności na 
terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, projektów w zakresie zwalczania gatunków 
inwazyjnych a także z zakresu rozwoju terenów zielonych w miastach.    

Rynek pracy 
Zaplanowano wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo (doradztwo, szkolenie i kursy, staże, dotacje 
na założenie działalności gospodarczej) realizowane m.in. w powiatowych urzędach pracy, a także wsparcie 
osób powracających do pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych poprzez 
tworzenie nowych żłobków i klubów dziecięcych oraz dofinansowania do zatrudnienia niani.  

Włączenie społeczne 
Gminy i powiaty będą miały możliwość pozyskania środków na projekty dla osób i rodzin korzystających ze 
wsparcia pomocy społecznej oraz dofinansowanie do usług społecznych, w tym usług opiekuńczych nad 
osobami starszymi i z niepełnosprawnościami (np. dzienny dom pobytu, klub samopomocy), czy też usług 
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (m.in. terapia i poradnictwo rodzinne, asystent rodziny). Zaplanowano 
również środki na rozwój mieszkań o charakterze wspieranym, w tym inwestycje w zakresie mieszkalnictwa 
socjalnego i chronionego realizowane wyłącznie w oparciu o istniejącą infrastrukturę. 



Edukacja 
Samorządy będą miały możliwość pozyskania środków na tworzenie nowych przedszkoli i punktów 
przedszkolnych oraz nowych miejsc przedszkolnych w istniejących placówkach. Przewidziano także wsparcie 
kształcenia ogólnego i zawodowego (w tym dodatkowe zajęcia, wyposażenie pracowni czy staże i praktyki) 
oraz edukacji osób dorosłych (kursy zawodowe i szkolenia z języków obcych i obsługi komputera). Zasadność 
realizacji inwestycji w infrastrukturę przedszkolną, edukacyjną i szkoleniową szkół oraz placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne musi wynikać z trendów demograficznych zaś 
budowa nowych obiektów będzie dopuszczalna jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości 
adaptacji istniejących budynków. 

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 
Istotnym elementem z punktu widzenia samorządów lokalnych jest wsparcie realizowane z udziałem 
Lokalnych Grup Działania w ramach tak zwanego Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
zakładające działania rewitalizacyjne (np. remonty pomieszczeń), wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
lokalnej (małe inkubatory przedsiębiorczości) oraz działania na rzecz zwiększenia aktywności społecznej i 
zawodowej (tworzenie świetlic środowiskowych, klubów pracy czy też działania animatorów lokalnych). 
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