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Poddziałanie: 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa 
chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych

Doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy

Alokacja w konkursie: 1,6 mln euro; 

Uprawniony beneficjent:

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Województwa Kujawsko Pomorskiego;

Ochotnicza Straż Pożarna (wyłącznie w partnerstwie z Oddziałem 
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych).

Wspierane projekty:

Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia obiektów dla 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonujących w 
Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, niezbędnego do 
skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków 
zagrożeń naturalnych i poważnych awarii. 



Działanie: 5.3 Infrastruktura kolejowa

Wsparcie dotyczy modernizacji i rewitalizacji regionalnej sieci

kolejowej wraz z infrastrukturą obsługi pasażerskiej.

Projekty pozakonkursowe (nie będzie ogłaszany konkurs).

Alokacja w ramach naboru pozakonkursowego: 41,6 mln euro; 

Uprawniony beneficjent:

Podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową (w tym
dworcową) tj. PKP PLK;

Wspierane projekty:
Modernizacja, rewitalizacja sieci kolejowej i infrastruktury
dworcowej o znaczeniu regionalnym.

Wsparte projekty muszą być zgodne z Kujawsko-pomorskim
planem spójności komunikacji drogowej i kolejowej.



Poddziałanie: 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia
zawodowego

Wsparcie w konkursie przeznaczone będzie na poprawę jakości
usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w
infrastrukturę i wyposażenie.

Konkurs w ramach polityki terytorialnej

Alokacja w konkursie: 5 mln euro,

Uprawniony beneficjent:

jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu
terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
samorządowe jednostki organizacyjne, państwowe jednostki
organizacyjne, osoby fizyczne i prawne będące organami
prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące
kształcenie zawodowe i ustawiczne, placówki doskonalenia
nauczycieli, organizacje pozarządowe.



Wspierane projekty:

Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz
centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i
ustawiczne, ukierunkowane na tworzenie i rozwój
warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach
zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym inteligentnymi
specjalizacjami określonymi w RIS .

Działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element ww. projektu),
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).

Wszystkie projekty realizowane w ramach poddziałania 6.3.2 muszą
uwzględniać dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.



Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne

Projekty dotyczące podnoszenia kompetencji

językowych i matematyczno-przyrodniczych wśród

uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i

ponadgimnazjalnych w ramach polityki terytorialnej

Alokacja w ramach konkursu: 5 mln euro



Kluczowe kryterium:

Projekt został skierowany do szkół lub placówek systemu oświaty, które
osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

1. Organy prowadzące szkoły i placówki systemu oświaty realizujące
podstawę programową kształcenia ogólnego, w tym szkoły specjalne z
wyłączeniem szkół dla dorosłych i policealnych

2. Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych wyłącznie
w partnerstwie z organem, o którym mowa w pkt 1.

Premiowane będą projekty realizowane na obszarach wiejskich (dodatkowe
punkty)

Premiowane będą projekty zakładające stworzenie nowych lub doposażenie
istniejących pracowni międzyszkolnych



Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

Projekty w zakresie wsparcia uczniów szkół zawodowych
w celu dostosowania ich kwalifikacji do potrzeb i wymagań
rynku pracy

Alokacja w ramach konkursu: 8 mln euro

W ramach konkursu beneficjentem projektu może być jedynie
organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty
(prowadzącą kształcenie zawodowe). Konkurs w ramach
polityki terytorialnej

Wspierane projekty:

1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z
otoczeniem społeczno-gospodarczym

2. Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla
uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego we
współpracy z pracodawcami



Poddziałanie: 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, konkurs poza polityką
terytorialną

Schemat 1: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o
wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł

Schemat 2: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o
wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł

Alokacja w konkursie: 30 mln euro

Typ beneficjenta: Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo prowadzące
działalność gospodarczą na terytorium województwa

Wspierane projekty:

1. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu
wprowadzenia na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych)
produktów.

2. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na
rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych.

3. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne
związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego.



Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa

Schemat: budowa i modernizacja dróg lokalnych – powiatowych i gminnych

Alokacja w konkursie: 21 mln euro;

Uprawnieni beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego (samorządy 
gminne i powiatowe, z wyłączeniem miast prezydenckich)

Droga lokalna zapewniająca konieczne bezpośrednie połączenie z:

• siecią TEN-T, 

• portem lotniczym, 

• terminalami towarowymi, 

• centrami lub platformami logistycznymi. 

• istniejącymi lub planowanymi (nowymi) terenami inwestycyjnymi (tj. 
terenami już funkcjonującymi, w trakcie tworzenia lub zaplanowanymi do 
realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020) w ramach projektów 
komplementarnych do projektów głównych związanych z terenami 
inwestycyjnymi realizowanymi w ramach CT 3, jak i teren inwestycyjny 
sfinansowany z innych źródeł (np. ze środków własnych beneficjenta).



Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa

Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na
terenie miast prezydenckich.

Alokacja w konkursie: 18 mln euro;

Uprawnieni beneficjenci: miasta prezydenckie zarządzające
drogami wojewódzkimi (zobowiązanie wynika z ustawy lub
powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi
publicznej), tj. Gminę Miasto Bydgoszcz, Gminę Miasto Toruń,
Gminę Miasto Włocławek, Gminę Miasto Grudziądz, Miasto
Inowrocław.

Wsparcie zostanie przeznaczone na budowę, przebudowę,
modernizację dróg wojewódzkich, poza TEN-T, wiążących
regionalny układ transportowy, pozwalających na włączenie do
systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T.



Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa

Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich 
zarządzanych przez samorząd województwa 

Wsparcie dla dróg wojewódzkich zarządzanych przez samorząd
województwa odbędzie się w trybie pozakonkursowym.
Alokacja w ramach naboru pozakonkursowego: 101 236 192,09
euro;

Uprawniony beneficjent: Województwo Kujawsko-Pomorskie.

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).



Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa

Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich 
zarządzanych przez samorząd województwa 

Przedsięwzięcia w zakresie dróg wojewódzkich (poza miastami 
na prawach prezydenckimi) muszą być ujęte w Kujawsko-
pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej.

Alokacja dla przedmiotowego naboru (tryb pozakonkursowy) 
stanowi alokację z SzOOP pomniejszoną o alokację 
przeznaczoną na drogi lokalne (21 017 894,44 mln euro) oraz 
alokację na drogi wojewódzkie w miastach prezydenckich 
(17 865 210,36 mln euro). 



Opracowanie: 
Departament Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Maj 2016


