
Załącznik nr 2 do Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca  

2014 r. w sprawie wstępnych wytycznych do oceny Strategii ZIT oraz Strategii Obszarów Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego 

 

Ad 5. Ocena Strategii ZIT Wojewódzkiego – cześć szczegółowa 

 

KRYTERIA DLA OCENY PROJEKTÓW W STRATEGII ZIT WEDŁUG 

POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.3 

 

Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w 

sektorze mieszkaniowym 

 
PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 

W ramach PI wspierane będą działania polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej 
budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. 
 
KRYTERIA OCENY 
 

A) STRATEGIA  
 

Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju 
Województwa 
Priorytet:  
Modernizacja przestrzeni miast i wsi (ze względu na charakter interwencji), Silna metropolia (ze 
względu na terytorium interwencji) 
 
Cel strategiczny: 
Sprawne zarządzanie 
 
Kierunek/Kierunek działań 
Poprawa efektywności energetycznej 

 
Obszar Strategicznej Interwencji: Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia 
Rozwój współpracy samorządów dla sprawnego zarządzania 

 

Stopień realizacji wskaźników strategicznych 

Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS)  
Udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii - % 



 

Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa (MSPRSW) 
BRAK 

 
B) RPO WKP 2014-2020 

 
WSKAŹNIKI 

REZULTAT 

Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych - …. Mg/rok 

Zmniejszenie zużycia energii końcowej - …. GJ/rok 

 

PRODUKT  

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - ….  szt. 

C) KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTU Z DZIAŁANIAMI W POIiŚ 2014-2020 
 
Należy wykazać kompleksowość przedsięwzięć do realizacji w ramach RPO WKP 2014-2020 do 
przedsięwzięć zgłoszonych do POIiŚ 2014-2020 w ramach Kontraktu Terytorialnego. 
 

D) WSKAŹNIK EFEKTYWOŚCI KOSZTOWEJ 
 
Koszt oszczędności dla 1 kWh – wartość całkowita projektu/ilość zaoszczędzonych kWh w wyniku 
realizacji projektu (dla 1 roku) 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.5 

 
Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla 

obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań 

adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

 

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 

W ramach PI 4.5 realizowane będzie wsparcie projektów dotyczących unowocześnienia, modernizacji 
infrastruktury transportu zbiorowego, uzupełnienia istniejących linii komunikacji zbiorowej łącznie z 
wyposażeniem w nowy, przyjazny dla środowiska tabor i inną infrastrukturę. Istotne znaczenie będą 
miały działania z zakresu integracji różnych form transportu zbiorowego funkcjonujących na terenach 
miejskich i podmiejskich. Planowany zakres wspieranych działań przyczyni się nie tylko do obniżenia 
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, ale również do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza (w 
tym tzw. niskiej emisji i pyłów), co zdecydowanie wpłynie na poprawę jakości powietrza w regionie. 
Wsparcie uzyskają m.in. działania związane z polityką parkingową, ułatwianiem podróży 
multimodalnych ("park&ride" i "bike&ride"), priorytetyzacją ruchu pieszego i rowerowego (budowa i 
rozwój tras rowerowych oraz systemów rowerów publicznych/miejskich), systemy zarządzania ruchem 



(ITS) oraz działania mające za zadanie zmniejszenie zatłoczenia miast i ograniczenie ruchu drogowego 
w centrach miast (np. ograniczenia w ruchu samochodowym w centrach miast, buspasy, priorytety w 
ruchu miejskim dla środków komunikacji publicznej). Wspierane będą inwestycje w m.in. 
energooszczędne oświetlenie uliczne, czy w budownictwo niskoenergetyczne i pasywne oraz 
likwidację źródeł niskiej emisji. 
 
 
KRYTERIA OCENY 
 

A) STRATEGIA  
 

Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju 

Województwa 

Priorytet:  

Modernizacja przestrzeni miast i wsi (ze względu na charakter interwencji), Silna metropolia (ze 

względu na terytorium interwencji) 

Cel strategiczny: 

Dostępność i spójność 

Bezpieczeństwo 

Kierunek/Kierunek działań 

Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego w obszarze metropolitalnym 
Usprawnienie systemów transportowych największych miast i obszarów podmiejskich Bydgoszczy- 
Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia 
Rozwój sieci dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych o znaczeniu transportowym 
Realizacja regionalnego systemu transportu publicznego „60/90” dla zapewnienia spójności 
wewnętrznej województwa 

 
Obszar Strategicznej Interwencji: Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia 
Rozwój organizacji transportu publicznego w relacjach do centrów Bydgoszczy i/lub Torunia  

Stopień realizacji wskaźników strategicznych 

Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS)  
Liczba pasażerów przewiezionych w transporcie publicznym pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem - ..…tys. 
osób 

 

Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa (MSPRSW) 
Długość ścieżek rowerowych - …… km 
Liczba miejscowości statystycznych w województwie kujawsko-pomorskim leżących w zasięgu 90 min. 
dojazdu zbiorowym publicznym transportem drogowym lub zbiorowym publicznym transportem 
kolejowym do Bydgoszczy - …….szt. 
Liczba miejscowości statystycznych w województwie kujawsko-pomorskim leżących w zasięgu 90 min. 
dojazdu zbiorowym publicznym transportem drogowym lub zbiorowym publicznym transportem 
kolejowym do Torunia - …….szt. 
Liczba pasażerów przewiezionych komunikacją miejską - ………..tys. osób 



Liczba pasażerów przewiezionych transportem kolejowym wewnątrz województwa - ……….tys. osób 
Liczba połączeń autobusowych/kolejowych z miejscowości gminnych do miasta powiatowego (uwaga 
– w tym wypadku dotyczy miast Bydgoszcz i Toruń jako ośrodków dla powiatów ziemskich 
bydgoskiego i toruńskiego) - ……….szt. 
Miejscowości statystyczne położone w odległości 30 min. dojazdu do miast powiatowych 
bezpośrednim transportem autobusowym/kolejowym (uwaga – w tym wypadku dotyczy miast 
Bydgoszcz i Toruń jako ośrodków dla powiatów ziemskich bydgoskiego i toruńskiego) - ……szt. 

 
B) RPO WKP 2014-2020 

WSKAŹNIKI 

 

REZULTAT 

Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych - ….. Mg/rok 

PRODUKT  

Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej - …. szt.  

Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów  - …… km 

Liczba wybudowanych obiektów "Bike&Ride"  - ….  szt. 

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych - …. szt.  

Liczba wybudowanych obiektów "Park&Ride" -  ….. szt.  

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych / zintegrowanych centrów 
przesiadkowych -  …… szt.  
Liczba budynków wybudowanych z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego -  ….. szt. 
Liczba budynków przebudowanych z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego - …… szt. 
 

C) WSKAŹNIK DODATKOWY  
 

Dodatkowa liczba pasażerów obsłużonych przez publiczny transport zbiorowy  -…. osoby 

 
D) KRYTERIA DODATKOWE 

 
Projekt realizuje następujące założenia: 

 

• Projekt ma na celu poprawę dostępności w ramach aglomeracji bydgosko-toruńskiej  
• Projekt ma na celu rozwój publicznego transportu podmiejskiego (zagęszczanie sieci, 

zwiększania częstotliwości) 
• Projekt ma na celu tworzenie parkingów na obrzeżach miast dla mieszkańców obszarów 

podmiejskich (węzły przesiadkowe dla komunikacji miejskiej) 



• Projekt ma na celu rozwój węzłów przesiadkowych na obszarach wiejskich, umożliwiających 
dojazd transportem indywidualnym (samochodowym, rowerowym) do przystanków transportu 
publicznego z możliwością bezpiecznego pozostawienia własnego środka transportu 

• Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej  
• Projekt ma na celu tworzenie warunków dla komunikacji rowerowej służącej bezpiecznemu 

transportowi do miejsc pracy, nauki, usług oraz do węzłów przesiadkowych 
• Projekt ma na celu poprawę dostępności zewnętrznej (ponadregionalnej) Bydgoszczy lub 

Torunia. 
 

E) KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTU Z DZIAŁANIAMI W POIiŚ 2014-2020 
 
Należy wykazać kompleksowość przedsięwzięć do realizacji w ramach RPO WKP 2014-2020 do 
przedsięwzięć zgłoszonych do POIiŚ 2014-2020 w ramach Kontraktu Terytorialnego. 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.2 

Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku 

prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania 

potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie 

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 

Wsparcie uzyskają kompleksowe projekty wsparcia gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem 
inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi, w tym wyposażenie aglomeracji w 
odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych, budowę oczyszczalni ścieków lub podwyższenie 
parametrów już istniejących oczyszczalni, wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi z oczyszczalni 
komunalnych przez wspieranie metod przetwarzania osadów ściekowych i ich optymalnego 
zagospodarowania. W terenach zabudowy rozproszonej wsparcie uzyskają systemy indywidualnych 
oczyszczania ścieków (na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub 
technicznie niezasadna).  

Podejmowane działania stanowić będą kontynuację realizacji zadań w ramach gospodarki wodno-
ściekowej określonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych w aglomeracjach 
poniżej 10 tys. RLM.  

Istotne znaczenie dla zrównoważonego zarządzania wodami w regionie będą miały programy ochrony 
wód i poprawy bilansu wodnego wód powierzchniowych i podziemnych oraz inwestycje związane z 
zaopatrzeniem w wodę w ramach kompleksowych projektów gospodarki wodno-ściekowej (systemy 
zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody) w aglomeracjach poniżej 10 tys. RLM lub gdy 
na danym terenie zapewniona jest sieć kanalizacyjna. 
 
Wsparciem objęte zostaną inwestycje w urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową, m.in. 
laboratoria i instalacje kontrolno-pomiarowe. 
 
KRYTERIA OCENY 
 

A) STRATEGIA  
 

Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju 

Województwa 



Priorytet:  

Modernizacja przestrzeni miast i wsi (ze względu na charakter interwencji), Silna metropolia (ze 

względu na terytorium interwencji)  

Cel strategiczny: 

Sprawne zarządzanie 

Kierunek/Kierunek działań 

Poprawa jakości i ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

 
Obszar Strategicznej Interwencji: Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia 
Rozwój powiązań infrastrukturalnych w zakresie zadań własnych gmin, zarówno w zakresie 
infrastruktury technicznej, jak i wspólnej realizacji zadań w zakresie obsługi ludności. 

Stopień realizacji wskaźników strategicznych 

Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS)  
BRAK  

 

Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa (MSPRSW) 
Zanieczyszczenia zatrzymane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń 
wytworzonych - ….%  
 

B) RPO WKP 2014-2020 
 

WSKAŹNIKI 

REZULTAT 

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - ….. RLM 

Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków - ….% 

PRODUKT  

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej   - …… km 

C) KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTU Z DZIAŁANIAMI W POIiŚ 2014-2020 

 
Należy wykazać kompleksowość przedsięwzięć do realizacji w ramach RPO WKP 2014-2020 do 

przedsięwzięć zgłoszonych do POIiŚ 2014-2020. 



 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.3 

Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 

Wsparcie w ramach PI 6.3 skierowane zostanie na projekty infrastrukturalne realizowane w 
instytucjach kultury, bibliotekach, archiwach, muzeach, obiektach i obszarach zabytkowych, 
obszarach poprzemysłowych o wartościach historycznych, a także na konserwację zabytków 
ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących dziedzictwo dokumentacyjne.  

 

Przewiduje się także wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych walorów środowiskowych i 
kulturowych regionu pod kątem komercyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
regionu (np. produkt regionalny), w tym poprzez dofinansowanie działalności i rozwój centrów 
informacji turystycznej i kulturalnej. 
 
 

KRYTERIA OCENY 
 

A) STRATEGIA  
 

Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju 

Województwa 

Priorytet:  

Nowoczesne społeczeństwo (ze względu na charakter interwencji), Silna metropolia (ze względu na 

terytorium interwencji) 

Cel strategiczny: 

Tożsamość i dziedzictwo 

 

Kierunek/Kierunek działań 

Budowa tożsamości regionalnej województwa 

Zachowanie oraz promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu 

Wsparcie działań ratowniczych tradycyjnej kultury wiejskiej, ginących zawodów, cudów architektury, 

przyrody, powstających drobnych kolekcji, zbiorów muzealnych i skansenów, będących częścią 

środowiska kulturowego województwa 

 

Obszar Strategicznej Interwencji: Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia 



1) Rozwój potencjału istniejących oraz stymulowanie nowych funkcji metropolitalnych 
Bydgoszczy i Torunia, w szczególności w zakresie: 

− rozwoju kultury. 

 
Stopień realizacji wskaźników strategicznych 

Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS)  
BRAK 

 

Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa (MSPRSW) 
 

Uczestnicy imprez organizowanych przez domy i ośrodki kultury, kluby, świetlice - ….. osoby 

Odsetek uczestników imprez organizowanych przez domy i ośrodki kultury, kluby, świetlice 

zlokalizowanych na wsiach -…. % 

 

B) RPO WKP 2014-2020 
 

WSKAŹNIKI 

 

REZULTAT 

Zwiedzający muzea i oddziały w gestii samorządu gmin, powiatów i miast na prawach powiatu / 1 000 

mieszkańców – osoby/ na 1000 mieszkańców  

 

PRODUKT  

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - …. szt. 

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem - …. szt.  

 

C) WSKAŹNIK DODATKOWY  
 

Ilość wspólnych imprez  w ramach ZIT wojewódzkiego mających na celu wypromowanie na zewnątrz 

województwa dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu -…. szt.  

 

D) KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTU Z DZIAŁANIAMI W POIiŚ 2014-2020 
 
Należy wykazać kompleksowość przedsięwzięć do realizacji w ramach RPO WKP 2014-2020 do 

przedsięwzięć zgłoszonych do POIiŚ 2014-2020 w ramach Kontraktu Terytorialnego. 

E) KRYTERIA DODATKOWE 
 

Projekt realizuje następujące założenia: 

• Projekt będzie miał bezpośredni wpływ na zwiększenie liczby osób korzystających z bazy 

noclegowej (wszelkie działalności mieszczące się w kategorii funkcji metropolitalnych, które 

wiążą się z „zatrzymywaniem” osób przyjezdnych) 

• Projekt stwarza możliwość bezpośredniego stworzenia miejsc pracy dla mieszkańców obszarów 

położonych poza MOF 



• Projekt stwarza możliwość pośredniego (wskutek spodziewanej, wysoce prawdopodobnej 

kooperacji) stworzenia miejsc pracy dla mieszkańców obszarów położonych poza MOF 

• Projekt stwarza realne szanse podniesienia ogólnych wskaźników konkurencyjności gospodarczej 

województwa (efektem realizacji projektu będzie poprawa wizerunku województwa wyrażana w 

pozycjach rankingów bazujących na wskaźnikach statystycznych lub niwelowanie dystansu w 

danej dziedzinie wobec regionów sąsiednich lub niwelowanie dystansu w danej dziedzinie 

wobec regionów wiodących) 

• Projekt służy wykreowaniu wysoce specjalistycznego produktu (o znaczeniu krajowym lub 

międzynarodowym), budującego przewagi konkurencyjne województwa na tle innych 

województw lub Bydgoszcz/Torunia na tle innych ośrodków stołecznych 

• Projekt służy obsłudze ludności na poziomie regionalnym (a więc umożliwia zaspokajanie 

potrzeb mieszkańców całego regionu) 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.4 

Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie 
usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę 
 

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 

Wsparcie w ramach PI 6.4 skierowane zostanie na projekty z zakresy realizacji zielonej infrastruktury i 
ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich (parki miejskie, ogrody botaniczne, 
ekoparki, przywracanie terenów zielonych, itp.). 
 
KRYTERIA OCENY 
 

A) STRATEGIA  
 

Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju 

Województwa 

Priorytet:  

Modernizacja przestrzeni wsi i miast (ze względu na charakter interwencji), Silna metropolia (ze 

względu na terytorium interwencji) 

 

Cel strategiczny: 

Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi 

Sprawne zarządzanie 

Kierunek/Kierunek działań 

Rewitalizacja miast, wsi o obszarów zdegradowanych 

Odtwarzanie cennych siedlisk przyrodniczych, w tym nieistniejących i przekształconych  



Obszar Strategicznej Interwencji: Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia 
2) Rozwój powiązań infrastrukturalnych w zakresie zadań własnych gmin (zarówno w zakresie 

infrastruktury technicznej, jak i wspólnej realizacji zadań w zakresie obsługi ludności).  

 
Stopień realizacji wskaźników strategicznych 

Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS)  
BRAK 

 

Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa (MSPRSW) 
 

Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w powierzchni 

ogólnej województwa - …. % 

 

B) RPO WKP 2014-2020 
 

WSKAŹNIKI 

 

REZULTAT 

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem - ….% 
 

 

PRODUKT  

Liczba wspartych form ochrony przyrody - ….. szt. 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.2  

 

Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów 

miejskich i wiejskich 

 

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 

Wspierane będą wyłącznie inwestycje infrastrukturalne będące uzupełnieniem planowanych lub 
zrealizowanych interwencji EFS i mające zarazem na celu wywołanie określonego efektu społecznego 
na zidentyfikowanym obszarze problemowym.  
Działania rewitalizacyjne podejmowane będą w oparciu o Lokalne Programy Rewitalizacji i zostaną 
podporządkowane rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów społecznych. Projekty z zakresu 
rewitalizacji będą musiały być realizowane wyłącznie jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące 
wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru, co powoduje, że będą musiały nabrać charakteru 
kompleksowego. 
 
KRYTERIA OCENY 
 

A) STRATEGIA  
 

Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju 

Województwa 

Priorytet:  



Nowoczesne społeczeństwo (ze względu na charakter interwencji), Silna metropolia (ze względu na 

terytorium interwencji) 

Cel strategiczny: 

Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi 

Kierunek/Kierunek działań 

Rewitalizacja miast, wsi i obszarów zdegradowanych 

 
Obszar Strategicznej Interwencji: Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia 
Rozwój współpracy samorządów dla sprawnego zarządzania. 

Stopień realizacji wskaźników strategicznych 

Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS)  
BRAK 

 

Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa (MSPRSW) 
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po uwzględnieniu w dochodach transferów 

społecznych - …..% 

 
Udział wybranych instytucji użyteczności publicznej przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych - 
…% 
Uczestnicy imprez organizowanych przez domy i ośrodki kultury, kluby, świetlice - ………..tys. osób 
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem trwałym - ………….% 
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej – ……… tys. osób 
Liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
ponadgimnazjalnych, policealnych i kolegiach - ….. osoby 
Liczba wypłacanych studentom stypendiów w charakterze socjalnym i specjalnych dla osób 
niepełnosprawnych - ….. szt. 
Suma członkostw osób fizycznych organizacji działających na rzecz rozwoju  lokalnego w wymiarze 
społecznym i ekonomicznym  (główna dziedzina działalności) - ……… szt. 
Liczba organizacji działających na rzecz rozwoju lokalnego w wymiarze społecznym i ekonomicznym 
prowadzących działania na rzecz beneficjentów z zakresu: wypoczynku i organizacji czasu wolnego, 
pracy terapeutycznej, doradztwa i pośrednictwa specjalistycznego, nauczania, szkoleń i kursów - 
….szt. 
 

B) RPO WKP 2014-2020 
 

WSKAŹNIKI 

REZULTAT 

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem (po uwzględnieniu transferów społecznych) - ….. % 

PRODUKT  

Liczba nowych / przebudowanych/  przekształconych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach - ….szt. 



 
 
 

C) KOMPLEMENTARNOŚĆ Z DZIAŁANIAMI SPOŁECZNYMI  
 
Każde przedsięwzięcie w ramach działania 9.2 musi posiadać powiązanie i uzasadnienie w działaniach 
miękkich, finansowanych m.in. z EFS. 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 10.4 

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i 

uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej* 

 

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 

Wspierane będą inwestycje infrastrukturalne służące poprawie dostępu i jakości wychowania 
przedszkolnego. Wsparciem objęte zostaną inwestycje związane z adaptacją istniejących obiektów na 
potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej, funkcjonalnym dostosowaniem ośrodków 
wychowania przedszkolnego do wymogów określonych przepisami prawa. Budowa nowych obiektów 
możliwa będzie jedynie przy udokumentowanym braku możliwości adaptacji istniejących obiektów.   
Dofinansowane zostaną inwestycje związane z tworzeniem oraz unowocześnianiem pracowni 
kształcenia praktycznego oraz warsztatów szkolnych szkół i placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe i ustawiczne. Wspierane będą także inwestycje w zakresie adaptacji i funkcjonalnego 
dostosowania placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego do kształcenia zgodnego z 
potrzebami rynku pracy, w tym z inteligentnymi specjalizacjami. Wsparciem zostaną objęte również 
inwestycje w infrastrukturę wyższego szkolnictwa zawodowego. 
Wspierany będzie rozwój infrastruktury służącej poprawie usług edukacyjnych oraz popularyzacji 
nauki i innowacji. Dofinansowane zostaną inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową 
podmiotów świadczących usługi rozwojowe (m.in. placówki i ośrodki kształcenia ustawicznego, 
zawodowego, praktycznego, szkoły dla dorosłych). 
W celu promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, integrowania środowiska i 
społeczności uczniów, a tym samym zapobiegania przedwczesnemu opuszczaniu systemu edukacji 
wspierane będą działania uzupełniające luki w zakresie niezbędnej infrastruktury. 
 
KRYTERIA OCENY 
 

A) STRATEGIA  
 

Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju 

Województwa 

Priorytet:  

Nowoczesne społeczeństwo (ze względu na charakter interwencji), Silna metropolia (ze względu na 

terytorium interwencji)  

Cel strategiczny: 

Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi 



Kierunek/Kierunek działań 

Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania na wszystkich poziomach edukacji 

Zapewnienie wysokiego standardu bazy oświatowej 

Rozwój szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego 

Rozwój  i promocja edukacji nieformalnej  

Rozwój edukacji przedszkolnej 

Promocja wykształcenia 

Rozwój edukacji doświadczalnej nauk ścisłych na wszystkich poziomach kształcenia 

Rozwój zdolności edukacyjnych szkół wyższych 

 
Obszar Strategicznej Interwencji: Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia 
Rozwój powiązań infrastrukturalnych w zakresie zadań własnych gmin, zarówno w zakresie 
infrastruktury technicznej, jak i wspólnej realizacji zadań w zakresie obsługi ludności. 

Stopień realizacji wskaźników strategicznych 

Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS)  
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym - ….. % 
Studenci szkół wyższych na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych na 10 000 mk 
– rolnicze, leśne i rybactwa; matematyczno-statystyczne; informatyczne; architektura i budownictwo; 
weterynaryjne; ochrona środowiska; usługi transportowe; biologiczne; fizyczne; inżynieryjno-
techniczne; produkcja i przetwórstwo - ….. osoby  
Studenci szkół wyższych na grupach kierunków: nauka, technika, przemysł i budownictwo oraz 
rolnictwo na 10 tys. mieszkańców - …. osoby 

 

Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa (MSPRSW) 
Liczba absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych na kierunkach inżynieria, produkcja i 
budownictwo oraz rolnictwo - …. osoby 
Liczba absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych na kierunkach nauk ścisłych - ….. osoby 
Odsetek dzieci w wieku 3 lat objętych wychowaniem przedszkolnym - …. % 
Odsetek dzieci w wieku 4 lat objętych wychowaniem przedszkolnym - …. % 
Udział szkół podstawowych i gimnazjów  wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku 
uczniów z dostępem do internetu - …. % 
Liczba osób pracujących uczestniczących w kursach ustawicznego szkolenia zawodowego 
organizowanych przez przedsiębiorstwa - …… osoby 
Liczba korzystających z poradnictwa zawodowego skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 50. 
roku życia - …. osoby 
Liczba laboratoriów i centrów wiedzy - ….. szt.  
Liczba korzystających z laboratoriów i centrów wiedzy - ….. osoby  
Liczba laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 
zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu i olimpiad ogólnopolskich na 1000 zdających 
uczniów - ….. osoby  
Odsetek doktorantów kierunków ścisłych i technicznych w ogólnej liczbie doktorantów - …. % 
Odsetek absolwentów kierunków ścisłych i technicznych w ogólnej liczbie absolwentów - …. % 



Liczba studentów cudzoziemców - ….. osoby 
Odsetek cudzoziemców studiujących na uczelniach w województwie w łącznej liczbie studentów 
cudzoziemców w Polsce - ….. osoby  
 

B) RPO WKP 2014-2020 
 

WSKAŹNIKI 

REZULTAT 

Odsetek osób dorosłych w wieku 26-64 lata uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu - …. % 

 

PRODUKT  

Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych 

systemu oświaty  - ….szt. 

C) Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RSI WK-P) 
 
WSKAŹNIK CELÓW OPERACYJNYCH RSI WK-P 
 
CO I.1 Rozwój innowacyjnej edukacji 

Średni wynik egzaminów gimnazjalnych (część matematyczno-przyrodnicza)  - ….  pkt.  
Wskaźnik zdawalności egzaminu maturalnego (dla absolwentów z roku przeprowadzenia egzaminu) - …. 
% 
 

CO I.2 Rozwój kształcenia kadr dla innowacyjnej gospodarki 

Odsetek studentów kierunków ścisłych i technicznych w ogólnej liczbie - ….% 
Liczba studentów na 10 tys. mieszkańców - …. osoby 
Liczba absolwentów kierunków ścisłych i technicznych na 10 tys. mieszkańców - …. osoby 
Liczba studentów doktoranckich na 10 tys. mieszkańców - …. osoby 

Koperta cyfrowa CO 2 Rozwój innowacyjnej gospodarki cyfrowej 

Odsetek szkół ponadgimnazjalnych wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku uczniów z 

dostępem do internetu - …. % 

UZASADNIENIE DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO 10.4 
 

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i 

uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 10.1 

Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do 

dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego 

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 

1. Podnoszenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej:  



Przykładowe typy przedsięwzięć  

- tworzenie placówek wychowania przedszkolnego (tylko na obszarach wiejskich),  

- wsparcie istniejących instytucji wychowania przedszkolnego (przedszkola, oddziały przedszkolne, 

inne formy wychowania przedszkolnego) w zakresie generowania nowych miejsc przedszkolnych oraz 

poprawy jakości świadczenia usług edukacyjnych (tylko na obszarach wiejskich),  

- programy wsparcia nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych instytucji wychowania 

przedszkolnego ukierunkowane na podniesienie kompetencji zawodowych.  

2. Wsparcie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizujących podstawę 

programową kształcenia ogólnego oraz placówek systemu oświaty  

Przykładowe typy przedsięwzięć  

- programy w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,  

- realizacja programów rozwojowych szkół, w szczególności ukierunkowanych na rozwijanie 

kompetencji kluczowych, cyfrowych oraz kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej,  

- programy ukierunkowane na indywidualne podejście do pracy z uczniem, w tym wsparcie rozwoju 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz szczególnie uzdolnionych,  

- programy ukierunkowane na wsparcie szkół w zakresie pracy z uczniem młodszym w szkole i 

placówce na każdym kolejnym etapie kształcenia,  

- kompleksowe programy wsparcia dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z 

systemu oświaty,  

- wyposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne sprzyjające wysokiej 

jakości kształcenia,  

- programy wsparcia nauczycieli ukierunkowane na podniesienie kompetencji zawodowych z 

uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu (w szczególności w 

powiązaniu z zakupem wyposażenia),  

- programy staży zawodowych we współpracy z pracodawcami dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych.  

KRYTERIA OCENY 

 
A) STRATEGIA  
 

Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju 

Województwa   

Priorytet:  

Nowoczesne społeczeństwo (ze względu na charakter interwencji), Silna metropolia (ze względu na 

terytorium interwencji)  

Cel strategiczny: 

Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi 

Kierunek/Kierunek działań 



Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania na wszystkich poziomach edukacji 

Zapewnienie wysokiego standardu bazy oświatowej 

Rozwój  i promocja edukacji nieformalnej  

Rozwój edukacji przedszkolnej 

Promocja wykształcenia 

Rozwój edukacji doświadczalnej nauk ścisłych na wszystkich poziomach kształcenia 

Obszar Strategicznej Interwencji: Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia 

Rozwój powiązań infrastrukturalnych w zakresie zadań własnych gmin, zarówno w zakresie 

infrastruktury technicznej, jak i wspólnej realizacji zadań w zakresie obsługi ludności. 

Stopień realizacji wskaźników strategicznych 

Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS)  

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym 

Uśrednione wyniki egzaminów gimnazjalnych w części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej 

oraz językowej 

Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa (MSPRSW) 

Odsetek dzieci w wieku 3 lat objętych wychowaniem przedszkolnym - …. % 

Odsetek dzieci w wieku 4 lat objętych wychowaniem przedszkolnym - …. % 

Liczba laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim - …. 

osoby 

Udział szkół podstawowych i gimnazjów wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu 

przeznaczone do użytku uczniów - …..% 

Udział szkół ponadgimnazjalnych wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu przeznaczone 

do użytku uczniów - ..… % 

Liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny w szkołach podstawowych, gimnazjach 

ponadgimnazjalnych, policealnych i kolegiach - ….. % 

B) RPO WKP 2014-2020 

WSKAŹNIKI 

REZULTAT 

Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS - …. osoby  

Liczba przedszkoli, które funkcjonują 2 lata po uzyskania dofinansowania ze środków EFS - …. sztuki 

PRODUKT  



Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse 

edukacyjne w edukacji przedszkolnej - …. osoby 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - …. sztuki 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu - …. osoby 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - …. osoby 

Liczba uczniów objętych wsparciem w programie - …. osoby 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.8 

Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego 

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 

1. Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3  

 

Przykładowe typy przedsięwzięć  

- Działania ukierunkowane na tworzenie i funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych, oddziałów 

żłobkowych, w tym żłobków przyzakładowych,  

- Działania ukierunkowane na rozwój form nieinstytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 (dzienny 

opiekun),  

- Działania ukierunkowane na istniejące formy opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie tworzenia 

dodatkowych miejsc opieki przyczyniających się do zwiększenia udziału dzieci do lat 3 w opiece 

instytucjonalnej.  

2. Wspieranie aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach 

macierzyńskich/wychowawczych  

 

Przykładowe typy przedsięwzięć  

- utworzenie, adaptacja, wyposażenie żłobków lub klubów dziecięcych, działania związane z 

prowadzeniem ww. punktów (wynagrodzenia, wyżywienie) – wymagany okres trwałości,   

- wyposażenia lokalu oraz wykończenia lokalu gminnego, w których będzie sprawowana opieka przez 

dziennego opiekuna, koszty obowiązkowych szkoleń dziennych opiekunów,   

- Opracowanie i wdrożenie kompleksowych programów wspierających powrót do pracy.  

 
KRYTERIA OCENY 
 

A) STRATEGIA  
 



Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju 

Województwa 

 

Priorytet:  

Nowoczesne społeczeństwo (ze względu na charakter interwencji), Silna metropolia (ze względu na 

terytorium interwencji)  

Cel strategiczny: 

Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi 

Kierunek/Kierunek działań 

Wzmacnianie relacji i więzi społecznych 

Kształtowanie więzi międzypokoleniowej jako podstawy solidarności wszystkich pokoleń  

Dostosowanie funkcjonowania usług publicznych oraz przestrzeni publicznych do potrzeb wszystkich 

pokoleń 

Budowa systemu wspierania rodzin 

Rozwój bazy i promocja wychowania żłobkowego 

Rozwój współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych skierowany 

m.in. na przejmowanie przez obywateli i organizacje pozarządowe zadań publicznych 

 

Obszar Strategicznej Interwencji: Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia 

Rozwój powiązań infrastrukturalnych w zakresie zadań własnych gmin, zarówno w zakresie 

infrastruktury technicznej, jak i wspólnej realizacji zadań w zakresie obsługi ludności. 

 

Stopień realizacji wskaźników strategicznych 

 

Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS)  

Wskaźnik liczby kobiet, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka na 10 000 mk - ….. osoby/na 10 
tys. mieszkańców  
 
Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa (MSPRSW) 

Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3 -  ……   osoby 
Udział kobiet powracających do pracy po urodzeniu dziecka - …..% 
 

B) RPO WKP 2014-2020 

WSKAŹNIKI 



REZULTAT 

Liczba osób nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu programu ( C) - …. osoby 
 

PRODUKT  

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie - ….  osoby 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - …. szt.  

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.4 

Aktywna integracja w celu poprawy zatrudnialności 

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 

1. Programy na rzecz aktywizacji społeczno zawodowej osób i grup wykluczonych społecznie i 

zagrożonych wykluczeniem społecznym wykorzystujące instrumenty aktywizacji społecznej, 

zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i kulturalnej.  

Przykładowe typy przedsięwzięć:  

- Działania ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin i grup wykluczonych 

oraz zagrożonych wykluczeniem, w tym realizowane za pośrednictwem podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze reintegracyjnym tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ.  

- Działania podnoszące kompetencje społeczne i zawodowe, ukierunkowane na integrację społeczną i 

zawodową osób niepełnosprawnych. 

2. Programy służące rozwijaniu umiejętności społecznych i nabywaniu kompetencji zawodowych 

ukierunkowane na wsparcie młodzieży opuszczającej formy pieczy rodzinnej i instytucjonalnej oraz 

młodzieży wobec której zastosowano środek wychowawczy w postaci kurateli sądowej.  

Przykładowe typy przedsięwzięć:  

- Działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej oraz uzupełnianiu procesu usamodzielniania 

się skierowane do młodzieży znajdującej się w szczególnej sytuacji życiowej tj. do wychowanków 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, osób opuszczających pieczę rodzinną  

- Działania służące wzmacnianiu kompetencji społecznych i zawodowych młodzieży pozostającej pod 

kuratelą sądową.  

 

KRYTERIA OCENY 
 

A) STRATEGIA  
 

Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju 

Województwa 



Nowoczesne społeczeństwo (ze względu na charakter interwencji), Silna metropolia (ze względu na 

terytorium interwencji)  

Cel strategiczny: 

Gospodarka i miejsca pracy 

Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi 

Kierunek/Kierunek działań 

W ramach Gospodarka i miejsca pracy: 

Wzrost zatrudnienie 

 

W ramach Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi: 

Wzmacnianie relacji i więzi społecznych 

Promocja aktywności społecznej, samorozwoju i idei kształcenia przez całe życie 

Kształtowanie więzi międzypokoleniowej jako podstawy solidarności wszystkich pokoleń  

Tworzenie warunków rozwoju społecznego osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i 

niesamodzielnych 

Promocja i rozwój ekonomii i przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielczości 

Promocja i wsparcie wolontariatu oraz działalności non-profit 

Promocja aktywności fizycznej 

Rozwój oferty kulturalnej o znaczeniu lokalnym 

Rozwój lokalnych centrów rozwoju społecznego poprzez poszerzanie zakresu działalności istniejącej 

bazy usług  

Dostosowanie funkcjonowania usług publicznych oraz przestrzeni publicznych do potrzeb wszystkich 

pokoleń 

Budowa systemu wspierania rodzin 

Rozwój współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych skierowany 
m.in. na przejmowanie przez obywateli i organizacje pozarządowe zadań publicznych 
Wzrost zdolności sektora NGO do realizacji zadań z zakresu rozwoju lokalnego, współpracy 

międzynarodowej 

 

Obszar Strategicznej Interwencji: Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia 

Rozwój współpracy samorządów dla sprawnego zarządzania 



Stopień realizacji wskaźników strategicznych 

 

Monitoring ogólnego poziomu rozwoju województwa 

Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w 

ludności ogółem - …. % 

Osoby korzystające ze świadczeń na 10 tys. ludności - …. osoby na 10 tys.  
 

Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS)  

Udział bezrobotnych w wieku 25-34 w ludności w tym wieku -     % 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych pozostających bez pracy dłużej niż 1 rok w ogólnej liczbie 
bezrobotnych - ….% 
 

Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa (MSPRSW) 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata - …. % 
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-24 lata - …. % 
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem trwałym - … % 
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych - 
….% 
 

B) RPO WKP 2014-2020 

WSKAŹNIKI 

REZULTAT 

Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek) po opuszczeniu programu - …. osoby, 
Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - …. 

osoby 

PRODUKT  

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - ….  osoby, 

Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem 

w program - …. osoby, 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - …. osoby 

C) KRYTERIA DODATKOWE 
Przedsięwzięcie o kluczowym znaczeniu dla realizacji zadań ukierunkowanych na wzrost aktywności 

społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie 

wpisujące się w realizację założeń „Równe szanse. Program działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych do 2020r.”. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.7 



Ułatwianie dostępu do niedrogich trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i 

usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 

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

niepełnosprawnymi i zależnymi.  

Przykładowe typy przedsięwzięć:  

- Tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki,  

- Rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku,  

- Działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin i opiekunów służące poprawie jakości 

usług opiekuńczych.  

2. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług zdrowotnych i rehabilitacji leczniczej służącej 

przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.  

Przykładowe typy przedsięwzięć:  

- Programy rehabilitacji leczniczej ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej lub osób starszych,  

- Programy profilaktyki zdrowotnej badań przesiewowych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,  

- Programy wczesnej diagnostyki i leczenia wad rozwojowych dzieci zagrożonych dysfunkcjami lub 

niepełnosprawnością,  

- Programy rehabilitacji leczniczej służącej poprawie aktywizacji zawodowej i zatrudnialności,  

- Programy zdrowotne służącej poprawie aktywizacji zawodowej i zatrudnialności,  

- Programy szczepień dla dzieci i osób starszych,  

- Programy profilaktyki zdrowotnej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

3. Wspieranie rozwoju usług społecznych o charakterze środowiskowym dla osób wykluczonych i 

zagrożonych wykluczeniem [usługi inne niż opiekuńcze i zdrowotne]  

Przykładowe typy przedsięwzięć:  

usługi informacyjne, edukacyjne, kulturalne, terapeutyczne, poradnictwo prawne, poradnictwo i 
wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności 
zawodowych, służące przezwyciężaniu nieporadności życiowej osób wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w tym tzw. biednych pracujących;  
Rozwój mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i treningowego, 

Działania ukierunkowane na wsparcie osób bezdomnych. 

KRYTERIA OCENY 
 

A) STRATEGIA  
 

Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju 

Województwa 



Nowoczesne społeczeństwo (ze względu na charakter interwencji), Silna metropolia (ze względu na 

terytorium interwencji)  

Cel strategiczny: 

Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi 

Kierunek/Kierunek działań 

Wzmacnianie relacji i więzi społecznych 

Kształtowanie więzi międzypokoleniowej jako podstawy solidarności wszystkich pokoleń  

Tworzenie warunków rozwoju społecznego osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i 

niesamodzielnych 

Promocja i rozwój ekonomii i przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielczości 

Promocja aktywności fizycznej 

Rozwój lokalnych centrów rozwoju społecznego poprzez poszerzanie zakresu działalności istniejącej 

bazy usług  

Dostosowanie funkcjonowania usług publicznych oraz przestrzeni publicznych do potrzeb wszystkich 

pokoleń 

Rozwój form opieki dla realizacji potrzeb starzejącego się społeczeństwa i ludności niesamodzielnej  

Budowa systemu wspierania rodzin 

Rozwój współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych skierowany 
m.in. na przejmowanie przez obywateli i organizacje pozarządowe zadań publicznych 
Wzrost zdolności sektora NGO do realizacji zadań z zakresu rozwoju lokalnego, współpracy 

międzynarodowej 

Rozwój profilaktyki zdrowotnej  

Promocja zdrowia 

Dostosowanie systemu ochrony zdrowia dla potrzeb starzejącego się społeczeństwa 

 

Obszar Strategicznej Interwencji: Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia 

Rozwój organizacji transportu publicznego w relacjach do centrów Bydgoszczy i/lub Torunia  

Stopień realizacji wskaźników strategicznych 

 

Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS)  

Udział bezrobotnych w wieku 25-34 w ludności w tym wieku -     % 



Udział bezrobotnych zarejestrowanych pozostających bez pracy dłużej niż 1 rok w ogólnej liczbie 
bezrobotnych - ….% 
Udział bezrobotnych w wieku 55 lat i więcej w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 55 lat i więcej - 
…. osoby 
Zgony na nowotwory oraz choroby układu krążenia – suma na 10 tys mk 
 
 
Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa (MSPRSW) 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy w ogólnej liczbie 
bezrobotnych - …. % 
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w wieku 55 lat i więcej w ogólnej liczbie bezrobotnych - …. % 
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem trwałym - … % 
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych - 
… % 
Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym i w podeszłym wieku - …. szt. 
Liczba mieszkańców placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym i w podeszłym wieku - …. osoby  
Osoby oczekujące na umieszczenie w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej, w których 
przebywają osoby w podeszłym wieku - …. osoby.  
Liczba miejsc w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej, w których przebywają osoby w 
podeszłym wieku - …. szt.  
 

B) RPO WKP 2014-2020 

WSKAŹNIKI 

REZULTAT 

Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek) po opuszczeniu programu - …. osoby, 
PRODUKT  

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi lub zdrowotnymi w 

programie - …. Osoby 

 
UZASADNIENIE DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO 10.4 

 
Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i 
uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 10.3 

 

Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie dla wszystkich grup wiekowych o charakterze 

formalnym, nieformalnym i pozaformalnym, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i 

kwalifikacji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia również dzięki doradztwu i 

uznawaniu nabytych kompetencji 



W TRYBIE UZUPEŁNIENIA DO PI 10.4 
 

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 

Wsparcie osób dorosłych w zakresie uczenia się przez całe życie: 

 
Przykładowe typy przedsięwzięć:  
- kształcenie formalne osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych oraz kształcenie 

pozaformalne,  

- programy formalnego potwierdzania kwalifikacji uzyskanych drogą nieformalną lub pozaformalną, 

- doradztwo edukacyjno zawodowe dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru 

odpowiedniej oferty szkolenia i kształcenia, 

- podnoszenie kompetencji kluczowych i społecznych, 

- kształcenie na studiach podyplomowych osób dorosłych w powiązaniu z rynkiem pracy,  w tym 

inteligentne specjalizacje 

KRYTERIA OCENY 
 

A) STRATEGIA  
 

Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju 

Województwa 

 

Priorytet:  

Nowoczesne społeczeństwo (ze względu na charakter interwencji), Silna metropolia (ze względu na 

terytorium interwencji)  

Cel strategiczny: 

Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi 

Nowoczesny sektor rolno-spożywczy 

Kierunek/Kierunek działań 

W ramach Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi: 

Rozwój szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego 

Promocja wykształcenia 

Promocja aktywności społecznej, samorozwoju i idei kształcenia przez całe życie 

W ramach Nowoczesny sektor rolno-spożywczy: 



Rozwój kształcenia ustawicznego, w tym szkolenia i staże za granicą dla przedsiębiorców branży 

rolno-spożywczej 

 

Obszar Strategicznej Interwencji: Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia 

Rozwój powiązań infrastrukturalnych w zakresie zadań własnych gmin, zarówno w zakresie 

infrastruktury technicznej, jak i wspólnej realizacji zadań w zakresie obsługi ludności. 

Stopień realizacji wskaźników strategicznych 

Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS)  

BRAK 
 
Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa (MSPRSW) 

Wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 50 roku  życia - …. % 
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata - .…% 
Liczba osób pracujących uczestniczących w kursach ustawicznego szkolenia zawodowego 
organizowanych przez przedsiębiorstwa - …. osoby 
Liczba korzystających z poradnictwa zawodowego skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 50. 
roku życia - ..... osoby 
 

B) RPO WKP 2014-2020 

WSKAŹNIKI 

REZULTAT 

Liczba osób, które nabyły kompetencje w ramach lub po opuszczeniu programu   - ….. osoby 

PRODUKT  

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia realizowanych we współpracy z 

pracodawcami - ….. osoby 

Liczba osób w wieku 25-64 lata o niskich kwalifikacjach, które uczestniczyły w edukacji pozaformalnej 

w programie- ….. osoby 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie w zakresie uzyskiwania 

kompetencji kluczowych- ….. osoby 

UZASADNIENIE DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO 10.4 
 

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i 

uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 10.3 BIS 

Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie 

przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i 

szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy przewidywania umiejętności, 



dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 

praktykę w miejscu pracy łącznie z dwutorowymi systemami kształcenia i programami przyuczania do 

zawodu  

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 

1. Wsparcie szkół i placówek kształcenia zawodowego ukierunkowane na poprawę jakości oferty 
edukacyjnej:  

2.  
Przykładowe typy przedsięwzięć  
- programy w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,  
- realizacja dodatkowych zajęć w zakresie przedmiotów zawodowych i zajęć specjalistycznych, w 
szczególności kursy zawodowe i szkolenia,  
- programy wsparcia nauczycieli ukierunkowane na podniesienie kompetencji nauczycieli 
prowadzących kształcenie zawodowe,  
- wyposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne sprzyjające wysokiej 
jakości kształcenia zawodowego.  
 

2. Rozwój współpracy szkół i placówek z otoczeniem społeczno-gospodarczym:  

Przykładowe typy przedsięwzięć  

- realizacja programów staży i praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami,  

- modernizacja procesu kształcenia zawodowego w kontekście wyzwań rynku pracy,  

- programy ukierunkowane na podniesienie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu,  

- współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego z przedsiębiorstwami, szkolnictwem wyższym 

oraz instytucjami rynku pracy.  

 
KRYTERIA OCENY 
 

A) STRATEGIA  
 

Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju 

Województwa 

Priorytet:  

Nowoczesne społeczeństwo (ze względu na charakter interwencji), Silna metropolia (ze względu na 

terytorium interwencji)  

Cel strategiczny: 

Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi 

Nowoczesny sektor rolno-spożywczy 

Kierunek/Kierunek działań 

W ramach Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi: 



Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania na wszystkich poziomach edukacji 

Zapewnienie wysokiego standardu bazy oświatowej 

Rozwój szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego 

Promocja wykształcenia 

Rozwój edukacji doświadczalnej nauk ścisłych na wszystkich poziomach kształcenia 

Rozwój zdolności edukacyjnych szkół wyższych 

W ramach Nowoczesny sektor rolno-spożywczy: 

Rozwój szkolnictwa praktycznego dla stworzenia podstaw do rozwoju przetwórstwa rolno-

spożywczego 

 

Obszar Strategicznej Interwencji: Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia 

Rozwój powiązań infrastrukturalnych w zakresie zadań własnych gmin, zarówno w zakresie 

infrastruktury technicznej, jak i wspólnej realizacji zadań w zakresie obsługi ludności. 

 

Stopień realizacji wskaźników strategicznych 

Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS)  

Studenci szkół wyższych na grupach kierunków: nauka, technika, przemysł i budownictwo oraz 
rolnictwo na 10 tys. mieszkańców - …. osoby na 10 tys. mieszkańców 
Studenci szkół wyższych na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych na 10 tys. mk. 
- …. osoby na 10 tys. mieszkańców 
 
Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa (MSPRSW) 

Liczba absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych na kierunkach inżynieria, produkcja i 
budownictwo oraz rolnictwo - …. osoby 
Liczba absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych na kierunkach nauk ścisłych - ….. osoby 
Absolwenci szkół policealnych kształcących kadrę opieki społecznej i zdrowotnej dla potrzeb osób 
starszych - ….. osoby 
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-24 lata - …. % 
Udział szkół ponadgimnazjalnych wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu przeznaczone 
do użytku uczniów - …. % 
Liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny w szkołach podstawowych, gimnazjach 
ponadgimnazjalnych, policealnych i kolegiach - …. % 
 

B) RPO WKP 2014-2020 

WSKAŹNIKI 

REZULTAT 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, 

uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki  - ….. osoby 



Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - ….. osoby 

PRODUKT  

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie - ….. osoby 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne 

niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego - ….. sztuki 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u 

pracodawcy - ….. osoby 

Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa 

edukacyjno-zawodowego - ….. sztuki 

 

PROJEKTY KOMPLEMENTARNE W RAMACH RPO WKP – TRYB STRATEGICZNY/KONKURSOWY 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 2.3 

Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-
zdrowia 

 

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 

Wsparcie skierowane zostanie na rozwój elektronicznych usług publicznych, szczególnie w relacjach 
administracja-administracja, administracja-biznes oraz administracja-obywatel, zwiększenie dostępu 
obywateli do usług publicznych, w tym m.in. projekty z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, 
e-kultury. 
 
KRYTERIA OCENY 
 

A) STRATEGIA  
 

Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju 

Województwa 

 
Priorytet:  

Nowoczesne społeczeństwo (ze względu na charakter interwencji), Silna metropolia (ze względu na 

terytorium interwencji) 

Cel strategiczny: 

Sprawne zarządzanie 

Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi 

Innowacyjność 



Kierunek/Kierunek działań: 

Sprawne zarządzanie - Poprawa jakości funkcjonowania instytucji administracji publicznej 

Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi - Inicjowanie, realizacja i wspieranie działań sprzyjających 

zwiększeniu partycypacji społecznej poprzez rozbudowę wspomaganych elektronicznie systemów 

konsultacji społecznych 

Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi - Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania na wszystkich 

poziomach edukacji 

Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi - Rozwój technologii telemedycznych 

Innowacyjność - Promocja postaw i rozwiązań innowacyjnych 
 

Obszar Strategicznej Interwencji: Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia 
Rozwój współpracy samorządów dla sprawnego zarządzania 

Stopień realizacji wskaźników strategicznych 

Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS)  
BRAK 

 

Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa (MSPRSW) 

Odsetek klientów korzystających z e-administracji - …% 

 
B) RPO WKP 2014-2020 

 
WSKAŹNIKI 

REZULTAT 

Liczba wygenerowanych kluczy API - …. szt.   

PRODUKT  

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja – …. 

szt.  

 
C) Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RSI WK-P) 

 
WSKAŹNIK REALIZACJI DZIAŁAŃ RSI WK-P 
 
CO III.2 Wzmocnienie oddziaływania sieci instytucji otoczenia biznesu 

Liczba wspartych usług e-administracji - ….  szt.  
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.1  



Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania 

nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory 

przedsiębiorczości 

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 

Przedsięwzięcia związane z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów w celu nadania im nowych 
funkcji gospodarczych (w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i 
popegeerowskich), uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w media oraz budową lub modernizacją 
układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego. 
 
KRYTERIA OCENY 
 
A) STRATEGIA  

 
Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju 

Województwa 

Priorytet:  

Konkurencyjna gospodarka (ze względu na charakter interwencji), Silna metropolia (ze względu na 

terytorium interwencji) 

Cel strategiczny:  

Gospodarka i miejsca pracy 

Kierunek/Kierunek działań: 

Rozwój przestrzeni inwestycyjnej 

Rozwój infrastruktury technicznej dla potrzeb rozwoju gospodarczego 

Obszar Strategicznej Interwencji: Wzrost zatrudnienia 

− Rozwój terenów inwestycyjnych. 
 

Stopień realizacji wskaźników strategicznych 

Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS)  

Liczba podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego - … szt.  

 

Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa (MSPRSW) 
Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców - …… szt.  
Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - …. osoby 
Przyrost miejsc pracy - …. osoby 
Pracujący w sekcji "Przetwórstwo przemysłowe " (osoby) - …. osoby  
Pracujący w sekcji "Budownictwo" - …. osoby  
Pracujący w sekcji "Handel; naprawa pojazdów samochodowych" - …. osoby  
Pracujący w sekcji "Transport i gospodarka magazynowa" - …. osoby  
Pracujący w sekcji "Zakwaterowanie i gastronomia" - …. osoby  
Pracujący w sekcji "Informacja i komunikacja - …. osoby  



Pracujący w sekcji "Działalność finansowa i ubezpieczeniowa - …. osoby)   
Pracujący w sekcji "Obsługa rynku nieruchomości" - …. osoby  
Pracujący w sekcji "Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna" - …. osoby  
Pracujący w sekcji "Administrowanie i działalność wspierająca" - …. osoby  
Pracujący w sekcji "Pozostała działalność usługowa" - …. osoby 

 
B) RPO WKP 2014-2020 

 
WSKAŹNIKI 

REZULTAT 

Stopa inwestycji w sektorze prywatnym (iloraz nakładów inwestycyjnych w sektorze prywatnym i PKB 
w cenach bieżących)  - …. % 
 

PRODUKT  

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie- ….  szt. 

Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych - …. ha 

C) Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RSI WK-P) 
 

Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych wprowadzających innowacje - … % 

Przedsiębiorstwa przemysłowe współpracujące w zakresie działalności innowacyjnej w ogóle 

przedsiębiorstw - … % 

D) WSKAŹNIK EFEKTYWOŚCI KOSZTOWEJ 

Koszt uzbrojenia 1 ha terenu inwestycyjnego – wartość całkowita projektu (PLN) / wielkość obszaru 
inwestycyjnego (ha) 

E) KRYTERIA DODATKOWE 

1) Przedsięwzięcie musi posiadać Strategię pozyskania inwestorów i promocji terenu 
inwestycyjnego.  
 

2) Projekt realizuje następujące założenia: 
 

• Projekt ma na celu tworzenie przestrzeni dla działalności kongresowych i wystawienniczo-targowych 

(np. centra konferencyjne w strefach podmiejskich) 

• Na obszarach podmiejskich – działalności rekreacyjno-rozrywkowe powiązane bezpośrednio z 

realizowanymi w mieście funkcjami biznesowymi i kongresowymi (zaplecze dla instytucji miejskich – 

uzupełnianie oferty biznesowo-kongresowej) 

• Projekt stwarza możliwość bezpośredniego stworzenia miejsc pracy dla mieszkańców obszarów 

położonych poza MOF 

• Projekt stwarza możliwość pośredniego (wskutek spodziewanej, wysoce prawdopodobnej 

kooperacji) stworzenia miejsc pracy dla mieszkańców obszarów położonych poza MOF 



• Projekt stwarza realne szanse podniesienia ogólnych wskaźników konkurencyjności gospodarczej 

województwa (efektem realizacji projektu będzie poprawa wizerunku województwa wyrażana w 

pozycjach rankingów bazujących na wskaźnikach statystycznych lub niwelowanie dystansu w danej 

dziedzinie wobec regionów sąsiednich lub niwelowanie dystansu w danej dziedzinie wobec regionów 

wiodących) 

• Projekt służy wykorzystaniu potencjału endogenicznego województwa związanego z inteligentną 

specjalizacją województwa 

• Projekt służy wykreowaniu wysoce specjalistycznego produktu (o znaczeniu krajowym lub 

międzynarodowym), budującego przewagi konkurencyjne województwa na tle innych województw lub 

Bydgoszcz/Torunia na tle innych ośrodków stołecznych. 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.2  

Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym 
zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i 
katastrofami 

 
PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 

Wsparciem zostaną  objęte projekty z zakresu małej retencji wodnej, mające na celu spowolnienie lub 
powstrzymanie odpływu wody, szczególnie na Kujawach, a także zmniejszenie podtopień i powodzi. 
Interwencja zostanie skierowana na rozwój infrastruktury, w tym budowę lub remont urządzeń 
służących do retencjonowania wód (jazy, zastawki, zbiorniki i stopnie wodne), ale również m.in. na 
przedsięwzięcia przywracające zdolności retencyjne naturalnych terenów podmokłych, odtwarzające 
tereny podmokłe, przywracające naturalne koryta rzeczne. 
W zakresie ochrony przeciwpowodziowej wsparcie uzyskają inwestycje mające na celu ochronę 
obszarów zagrożonych powodzią (np. wykonanie zabezpieczeń obiektów już istniejących), czy 
realizacja inwestycji związanych z oceną ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem. 
Działania z zakresu ochrony przed powodzią określone zostaną na podstawie map zagrożenia i map 
ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym, wymaganych tzw. Dyrektywą 
Powodziową. 
 
Wsparcie uzyskają także przedsięwzięcia związane z rozwojem systemów zintegrowanego monitoringu 
i ostrzegania, prognozowania zagrożeń oraz wczesnego reagowania i ratownictwa, co wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa ludności województwa w sytuacji wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub 
poważnych awarii. Wsparcie przeznaczone będzie m.in. na wyposażenie i wzmocnienie służb 
ratowniczych w sprzęt do prowadzeni akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. 
 
KRYTERIA OCENY 
 

A) STRATEGIA  
 
Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju 

Województwa 

Priorytet:  

Modernizacja przestrzeni wsi i miast (ze względu na charakter interwencji), Silna metropolia (ze 

względu na terytorium interwencji) 



Cel strategiczny:  

Nowoczesny sektor rolno-spożywczy  

Bezpieczeństwo 

Kierunek/Kierunek działań: 

Poprawa przyrodniczych warunków realizacji produkcji rolnej, w tym poprawa gospodarki wodnej w 

rolnictwie 

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego  

Rozwój systemów monitoringu, ostrzegania i reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego 

Poprawa sprawności funkcjonowania służb ratownictwa medycznego, straży pożarnej, policji i innych 

służb publicznych i społecznych bezpieczeństwa życia i mienia 

Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia 
Rozwój współpracy samorządów dla sprawnego zarządzania 

Stopień realizacji wskaźników strategicznych 

Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS)  

BRAK 

 

Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa (MSPRSW) 
Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej – obwałowania przeciwpowodziowe, stacje 
pomp na zawalach o obszarach depresyjnych, 
 

 
B) RPO WKP 2014-2020 

 
WSKAŹNIKI 

REZULTAT 

Pojemność obiektów małej retencji wodnej - …. dam3 

 

PRODUKT  

Objętość retencjonowanej wody - …. m3 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.2  

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z 
infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi 
 



PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 

Wsparciem zostaną objęte inwestycje w drogi wojewódzkie, wiążące regionalny układ transportowy, w 
tym włączający do TEN-T. Z uwagi na niską dostępność wewnątrzregionalną wsparciem objęte zostaną 
inwestycje na drogach poza TEN-T, dołączające do sieci pozostałe obszary nieznajdujące się w obszarze 
dostępu podstawowej sieci transportowej (miasta regionalne i subregionalne, obszary o najniższej 
dostępności transportowej, w tym tereny wiejskie) lub usprawniające połączenia między ośrodkami 
życia społeczno-gospodarczego. 
Wspierane będą także przedsięwzięcia mające na celu odciążenie układów komunikacyjnych 
miejscowości przez budowę obwodnic i obejść. 

 
Przewiduje się również wsparcie inwestycji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i 
przepustowości ruchu na tych drogach, z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych. 
 
KRYTERIA OCENY 
 

A) STRATEGIA  
 
Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju 

Województwa 

Priorytet:  

Modernizacja przestrzeni wsi i miast (ze względu na charakter interwencji), Silna metropolia (ze 

względu na terytorium interwencji) 

Cel strategiczny:  

Dostępność i spójność  

Kierunek/Kierunek działań: 

Zapewnienie dostępności zewnętrznej województwa za pomocą dróg krajowych i wojewódzkich 

Zapewnienie skomunikowania węzłów dróg ekspresowych i autostrady A1  z siecią dróg niższego 

rzędu 

Rozwój sieci drogowych o podstawowym znaczeniu dla spójności wewnętrznej województwa 

Budowa obwodnic miejscowości w przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich 

Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia 
Rozwój powiązań infrastrukturalnych w zakresie zadań własnych gmin 

Stopień realizacji wskaźników strategicznych 

Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS)  
Udział dróg wojewódzkich o złym stanie technicznym – wymagających pilnych działań naprawczych - 
…. % 

 

Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa (MSPRSW) 
Długość dróg publicznych krajowych o nawierzchni twardej ulepszonej - ….. km 



Długość dróg publicznych wojewódzkich o nawierzchni twardej ulepszonej - ….. km  

 
B) RPO WKP 2014-2020 

 
WSKAŹNIKI 

REZULTAT 

Liczba wypadków drogowych na 100 tys. mieszkańców - …. sztuk/na 100 tys. mieszkańców 

PRODUKT  

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - …. km 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.3 

Rozwój i usprawnienie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych 
systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń 
multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej 
mobilności regionalnej i lokalnej 
 

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 

Wsparcie uzyskają zadania związane z poprawą parametrów użytkowych infrastruktury śródlądowych 
dróg wodnych i terminali przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T celem umożliwienia ich 
większego wykorzystania w transporcie towarów oraz rozwój małogabarytowego transportu 
turystycznego. Przewiduje się również wsparcie inwestycji mających na celu wdrażanie rozwiązań i 
technik zarządzania i monitorowania ruchu śródlądowych dróg wodnych (w tym portów 
śródlądowych). 
 
KRYTERIA OCENY 
 

A) STRATEGIA  
 

Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju 

Województwa 

Priorytet:  

Modernizacja przestrzeni miast i wsi (ze względu na charakter interwencji), Silna metropolia (ze 

względu na terytorium interwencji) 

Cel strategiczny: 

Dostępność i spójność 

Sprawne zarządzanie 

Bezpieczeństwo 

 

Kierunek/Kierunek działań 



Dostępność i spójność – Rewitalizacja dróg wodnych dla celów transportowych i turystycznych  

Dostępność i spójność – Budowa zintegrowanego systemu towarowego transportu multimodalnego 

Sprawne zarządzanie - Poprawa efektywności energetycznej 

Bezpieczeństwo - Kompleksowe zagospodarowanie doliny Wisły 

Obszar Strategicznej Interwencji: Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia  

Rozwój potencjału istniejących oraz stymulowanie nowych funkcji metropolitalnych Bydgoszczy i 
Torunia, w szczególności w zakresie: 

-międzyregionalnej i międzynarodowej dostępności transportowej 

Stopień realizacji wskaźników strategicznych 

Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS)  
BRAK 

Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa (MSPRSW) 

 
Liczba platform multimodalnych- …. szt.  

Praca przewozowa przy przewozie ładunków żeglugą śródlądową - … tonokilometr 

Praca przewozowa przy przewozie ładunków transportem kolejowym- … tonokilometr 
Praca przewozowa przy przewozie ładunków transportem samochodowym- … tonokilometr 
Praca przewozowa przy przewozie ładunków żeglugą śródlądową- … tonokilometr 
Przeładunki w platformach multimodalnych - ….. szt.  

 
B) RPO WKP 2014-2020 

 
WSKAŹNIKI 

REZULTAT 

Przewozy krajowe ładunków żeglugą śródlądową w województwie kujawsko-pomorskim  - …. tys. ton  

PRODUKT  

Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów na śródlądowych drogach wodnych - …… szt. 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.4 

Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu 
kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu 
 

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 

Wsparciem zostaną objęte inwestycje w budowę, modernizację, rehabilitację sieci kolejowej 
doprowadzającej ruch w kierunku sieci TEN-T, mającej znaczenie dla systemu przewozów regionalnych 



w województwie, zakup i modernizację jednostek taboru kolejowego dla regionalnych przewozów 
pasażerskich oraz budowę, modernizację, rehabilitację kolejowej infrastruktury dworcowej. 
Przewidywane jest także wsparcie inwestycji punktowych przeznaczonych do obsługi transportu 
pasażerskiego i towarowego, w tym podnoszące standard obsługi klientów korzystających z usług 
kolejowych. Inwestycje w infrastrukturę kolejową będą uzupełniane inwestycjami w bezpieczeństwo 
ruchu kolejowego, ITS itp. 
Realizowane będą inwestycje na sieci TEN-T oraz dotyczące linii, na których zarządcą jest PKP PLK 
tylko na zasadach wynikających z Umowy Partnerstwa 2014-2020 i tylko w przypadku gdy mają one 
znaczenie regionalne. 
 
KRYTERIA OCENY 
 

A) STRATEGIA  
 

Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju 

Województwa 

Priorytet:  

Modernizacja przestrzeni miast i wsi (ze względu na charakter interwencji), Silna metropolia (ze 

względu na terytorium interwencji) 

Cel strategiczny: 

Dostępność i spójność 

 

Kierunek/Kierunek działań 

Poprawa dostępności kolejowej województwa w transporcie pasażerskim i kolejowym 

Poprawa infrastruktury stacji i przystanków kolejowych dla obsługi pasażerskiej oraz rozwój ich 

zdolności do pełnienia roli węzłów multimodalnych w transporcie pasażerskim  

Obszar Strategicznej Interwencji: Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia  

Rozwój potencjału powiązań transportowych o charakterze aglomeracyjnym. 

Rozwój potencjału istniejących oraz stymulowanie nowych funkcji metropolitalnych Bydgoszczy i 
Torunia, w szczególności w zakresie: 

-międzyregionalnej i międzynarodowej dostępności transportowej 

Stopień realizacji wskaźników strategicznych 

Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS)  
Liczba pasażerów przewiezionych transportem kolejowym wewnątrz województwa - … tys. osób 

 

Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa (MSPRSW) 

 
Długość zmodernizowanych i nowo wybudowanych linii kolejowych - …. km 

 
B) RPO WKP 2014-2020 



 
WSKAŹNIKI 

REZULTAT 

Liczba przewozów pasażerów transportem kolejowym –przewozy wewnątrz województwa - …. tys. 
osób  
PRODUKT  

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - …… km  

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.1 
 

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, 

regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia 

społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia 

z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych 

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 

 
W ramach PI 9.1 w zakresie ochrony zdrowia wspierane będą inwestycje warunkujące wdrożenie 
programów profilaktyki zdrowotnej i prowadzące do podwyższenia standardu leczenia oraz 
tworzenia systemu sieci w ramach struktury porozumień jednostek medycznych o różnych 
poziomach referencyjności, tj. powiązań w zakresie usług medycznych świadczonych między 
szpitalami różnych szczebli. Wspierane będą działania podejmowane w obszarach deficytowych, w 
szczególności przejawiających się wysoką zachorowalnością i umieralnością z powodu chorób układu 
krążenia, nowotworowych, układu kostno–stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, 
psychicznych, a także odzwierciedlających zdiagnozowane specyficzne potrzeby regionu, w tym 
geriatria. Będą to przede wszystkim inwestycje związane z podnoszeniem jakości i dostępności do 
świadczeń medycznych, w tym również osiągnięcie zgodności z wymogami określonymi w 
obowiązujących przepisach prawa. Dofinansowane zostaną inwestycje infrastrukturalne w obiektach 
ochrony zdrowia oraz doposażenie w nowoczesną aparaturę i urządzenia medyczne. Przedmiotowe 
działania, mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej liczby osób aktywnych zawodowo 
w związku z dynamicznie narastającym zjawiskiem starzenia się społeczeństwa i zmniejszaniem się 
odsetka osób w wieku produkcyjnym. 
W zakresie infrastruktury społecznej wspierane będą inwestycje w zakresie deficytowych obszarów 
opieki społecznej i wsparcia osób i grup z obszarów wykluczenia społecznego, niesamodzielnych, grup 
defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, objęte programem wojewódzkim. 
Inwestycje w ruchomości i nieruchomości. 
 
 
KRYTERIA OCENY 
 

A) STRATEGIA  
 

Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju 

Województwa 

Priorytet:  



Nowoczesne społeczeństwo (ze względu na charakter interwencji), Silna metropolia (ze względu na 

terytorium interwencji)  

Cel strategiczny: 

Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi 

Sprawne zarządzanie 

Kierunek/Kierunek działań 

W ramach Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi: 

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa 

Dostosowanie systemu ochrony zdrowia dla potrzeb starzejącego się społeczeństwa 

Wzmacnianie relacji i więzi społecznych 

Kreowanie lokalnych liderów w dziedzinie społecznej i gospodarczej  

Kształtowanie więzi międzypokoleniowej jako podstawy solidarności wszystkich pokoleń 

Tworzenie warunków rozwoju społecznego osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i 

niesamodzielnych 

Rozwój lokalnych centrów rozwoju społecznego poprzez poszerzanie zakresu działalności istniejącej 

bazy usług  

Dostosowanie funkcjonowania usług publicznych oraz przestrzeni publicznych do potrzeb wszystkich 

pokoleń 

Rozwój form opieki dla realizacji potrzeb starzejącego się społeczeństwa i ludności niesamodzielnej 

Rozwój współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych skierowany 

m.in. na przejmowanie przez obywateli i organizacje pozarządowe zadań publicznych 

Wzrost zdolności sektora NGO do realizacji zadań z zakresu rozwoju lokalnego, współpracy 

międzynarodowej 

 

W ramach Sprawne zarządzanie:  

Rozwój organizacji pozarządowych 

 
Obszar Strategicznej Interwencji: Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia 
Rozwój potencjału istniejących oraz stymulowanie nowych funkcji metropolitalnych Bydgoszczy i 
Torunia, w szczególności w zakresie: 

-rozwoju specjalistycznej ochrony zdrowia. 

 

Stopień realizacji wskaźników strategicznych 

Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS)  

 
Przeciętna dalsza długość życia mężczyzn i kobiet w wieku 60 lat (w latach) – wskaźnik monitoringu 
ogólnego poziomu rozwoju województwa 
Liczba organizacji pozarządowych (podmiotów NGO) ogółem; (aktywne fundacje, stowarzyszenia i 
inne organizacje społeczne) 



 

Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa (MSPRSW) 
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych - 
…..% 
Uczestnicy imprez organizowanych przez domy i ośrodki kultury, kluby, świetlice  - ……..tys. osób 
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem trwałym - ….% 
Liczba lekarzy specjalistów geriatrii przypadający na 10 tys. osób w wieku 75 lat i więcej - …….osoby 
Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym i w podeszłym wieku - …. szt.  
Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej -……. tys. osób 
Liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
ponadgimnazjalnych, policealnych i kolegiach - …….. osoby 
Liczba wypłacanych studentom stypendiów w charakterze socjalnym i specjalnych dla osób 
niepełnosprawnych - ….. szt.  
Absolwenci szkół policealnych kształcących kadrę opieki społecznej i zdrowotnej dla potrzeb osób 
starszych - …….osoby 
Osoby oczekujące na umieszczenie w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej w których 
przebywają osoby w podeszłym wieku - ...osoby 
Liczba miejsc w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej, w których przebywają osoby w 
podeszłym wieku - ….. szt.  
Liczba organizacji działających na rzecz rozwoju lokalnego w wymiarze społecznym i ekonomicznym 
prowadzących działania na rzecz beneficjentów z zakresu: wypoczynku i organizacji czasu wolnego, 
pracy terapeutycznej, doradztwa i pośrednictwa specjalistycznego, nauczania, szkoleń i kursów - ….. 
szt. 

 
B) RPO WKP 2014-2020 

 
WSKAŹNIKI 

 

REZULTAT 

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem (po uwzględnieniu transferów społecznych) - ….. % 

PRODUKT  

Liczba wspartych podmiotów lecznictwa - ….szt.  

 

PROJEKTY KOMPLEMENTARNE W RAMACH RPO WKP – KONKURSOWY 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.2 

Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu 

umiędzynarodowienia 

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 

W ramach PI 3.2 będzie oferowane wsparcie doradcze przedsiębiorstw nastawionych na wzrost 
eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu, a także pomoc w nawiązywaniu kontaktów 



gospodarczych z partnerami zagranicznymi lub utworzeniu wspólnej oferty rynkowej, udostępnianie 
informacji o możliwościach kooperacji oraz warunkach inwestowania na określonych rynkach. 
Pomoc będzie przeznaczona również na wsparcie inwestycyjne międzynarodowej współpracy 
gospodarczej przedsiębiorstw (w tym producentów rolno-spożywczych). Wspierane będą również 
inne działania przygotowujące przedsiębiorstwa do eksportu, w tym potrzeby inwestycyjne 
przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji (np. dostosowanie produkcji do wymagań rynków 
zagranicznych, tworzenie działów obsługi eksportu czy certyfikację i logistykę). 
 
Wsparciem zostaną objęte także dofinansowanie wizyt studyjnych i misji gospodarczych, udziału w 
międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, w tym w targach branżowych za granicą. 
Komplementarnie realizowane będą działania ukierunkowane na wzmocnienie wizerunku regionu i 
jego gospodarki, obejmujące m.in. projekty związane z promocją gospodarczą, turystyczną i 
kulturalną regionu, w wymiarze zarówno krajowym, jak i zagranicznym. 
 
KRYTERIA OCENY 
 

A) STRATEGIA  
 

Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju 

Województwa 

Priorytet:  

Konkurencyjna gospodarka (ze względu na charakter interwencji), Silna metropolia (ze względu na 

terytorium interwencji) 

Cel strategiczny: 

Gospodarka i miejsca pracy 

 

Kierunek/Kierunek działań 

Rozwój eksportu 

Promocja gospodarcza regionu 

Rozwój i wzmocnienie współpracy oraz konkurencyjności międzynarodowej 

Obszar Strategicznej Interwencji: Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia  

Rozwój potencjału istniejących lub stymulowanie nowych funkcji metropolitarnych Bydgoszczy i 
Torunia.  

Stopień realizacji wskaźników strategicznych 

Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS)  
BRAK 

 

Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa (MSPRSW) 

 
Przychody z eksportu według rodzaju wyrobów, krajów - … zł 
Udział produkcji przeznaczonej na eksport w produkcji ogółem - ….. % 



 
B) RPO WKP 2014-2020 

 
WSKAŹNIKI 

REZULTAT 

Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie 
internacjonalizacji - …. szt. 
  
PRODUKT  

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - …… szt.   

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.1 

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 

W ramach PI 4.1 wspierany będzie rozwój energetyki w oparciu o źródła odnawialne. Wsparcie 
zostanie skierowane na inwestycje w infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych, a także inwestycje związane z budową i modernizacją sieci 
elektroenergetycznych, dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE do 
sieci krajowej. Wsparciem objęte zostaną również m.in. inwestycje w instalacje służące dystrybucji 
ciepła pochodzącego z OZE, inwestycje w zakłady wytwarzające urządzenia OZE, instalacje do 
produkcji biokomponentów i biopaliw. Mniejsze koszty produkcji energii (mniejsze koszty przesyłu) 
oraz większe bezpieczeństwo systemu energetycznego powoduje, że wsparcie skierowane zostanie w 
szczególności na rozwój energetyki rozproszonej. 
 
KRYTERIA OCENY 
 

A) STRATEGIA  
 

Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju 

Województwa 

Priorytet:  

Nowoczesne społeczeństwo (ze względu na charakter interwencji), Silna metropolia (ze względu na 

terytorium interwencji) 

Cel strategiczny: 

Sprawne zarządzanie 

 

Kierunek/Kierunek działań 

Poprawa efektywności energetycznej 

Obszar Strategicznej Interwencji: Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia  

Rozwój współpracy samorządów dla sprawnego zarządzania 



 

Stopień realizacji wskaźników strategicznych 

Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS)  

Udział energii pochodzącej z odnawialnych nośników energii - …..% 

 

Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa (MSPRSW) 

 

Udział produkcji energii elektrycznej produkowanej na terenie województwa w produkcji 

energii elektrycznej wg źródeł - …. % 

 
B) RPO WKP 2014-2020 

 
WSKAŹNIKI 

REZULTAT 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej - ….. MW 
Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych - ….. Mg/rok 
Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem - …. % 
  
PRODUKT  

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - …… szt.   

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.1 

Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku 

prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania 

potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie 

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ 

Wsparcie w ramach PI 6.1 uzyskają kompleksowe inwestycje mające na celu zastąpienie składowania 
odpadów innymi metodami ich zagospodarowania. Priorytetem w tym obszarze będzie wsparcie 
instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych i innych rodzajów odpadów, 
systemów selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu. Podejmowane działania zapewniają 
zintegrowane podejście zgodnie z unijną hierarchią sposobów postępowania z odpadami. 
Ważnym elementem nowoczesnej gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów. 
Temu celowi służyć będzie zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie 
zapobiegania powstawianiu odpadów, a także kompleksowych i racjonalnych metod gospodarowania 
odpadami, poprzez kampanie informacyjne i edukacyjne skierowane do mieszkańców województwa. 
W ramach zintegrowanego podejścia wsparcie zostanie skierowane na realizację działań 
wynikających z planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego lub z planów 
inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 
 
KRYTERIA OCENY 
 

A) STRATEGIA  



 
Wpływ projektu na realizację polityki rozwoju regionalnego – odniesienie do Strategii Rozwoju 

Województwa 

Priorytet:  

Modernizacja przestrzeni miast i wsi (ze względu na charakter interwencji), Silna metropolia (ze 

względu na terytorium interwencji)  

Cel strategiczny: 

Sprawne zarządzanie 

Kierunek/Kierunek działań 

Rozwój całościowego systemu selektywnego zbierania odpadów i recyklingu odpadów 

 
Obszar Strategicznej Interwencji: Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia 
Rozwój powiązań infrastrukturalnych w zakresie zadań własnych gmin, zarówno w zakresie 
infrastruktury technicznej, jak i wspólnej realizacji zadań w zakresie obsługi ludności. 

 

Stopień realizacji wskaźników strategicznych 

Monitoring realizacji celów strategicznych (MRCS)  

BRAK 

 

Monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa (MSPRSW) 

BRAK 

 
B) RPO WKP 2014-2020 

 
WSKAŹNIKI 

REZULTAT 

Odsetek odpadów komunalnych zbieranych selektywnie - …. % 
  
PRODUKT  

Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - …… szt.   

 


