Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Kryteria będące przedmiotem obrad
Komitetu Monitorującego

26 lipca 2016 r.

Zakres
konkursu

Kwota

Wspierane
projekty

• Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego (w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych) – konkurs z preselekcją

• Kwota na konkurs: 0,5 mln euro (IV kwartał 2016)
• Szeroki katalog beneficjentów

• prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych, w
otoczeniu zabytku
• konserwacja zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących dziedzictwo
dokumentacyjne

• Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT

Działanie

Zakres
konkursu

Kwota

Wspierane
projekty

• Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w
infrastrukturę i wyposażenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych

• kwota na konkurs: 3,4 mln euro (III kwartał 2016 – będzie ogłoszony)
• adresowany do samorządów
• 1) Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, wyposażenie w bazę dydaktyczną
nowych i istniejących obiektów, w celu tworzenia i rozwoju warsztatów/pracowni
kształcenia praktycznego.
• 2) Działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),
w tym m.in. zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania).

• Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT

Działanie

Zakres
konkursu

Kwota

Wspierane
projekty

• Podnoszenie kompetencji językowych i matematyczno-przyrodniczych wśród
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

• kwota na konkurs: 3 mln euro (III kwartał 2016 – będzie ogłoszony)
• Konkurs dedykowany samorządom

• Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (przedmioty matematyczne, przyrodnicze,
językowe, ICT) oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli; doradztwo edukacyjnozawodowe; w tym doposażenie w sprzęt
• W ramach konkursu, wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie szkoły lub placówki systemu
oświaty, które w 2015 r. osiągnęły wyniki edukacyjne niższe od średnich dla województwa
• Zakres projektów wynika z diagnozy potrzeby realizacji wsparcia
• Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT

Działanie

Zakres
konkursu

Kwota

Wspierane
projekty

• Projekty w zakresie poprawy jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia
zawodowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

• Kwota na konkurs: 3 mln euro (III kwartał 2016 – będzie ogłoszony)
• Konkurs dedykowany samorządom

• Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
• Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek
kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami

• Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT

Działanie

Zakres
konkursu

• Projekty dotyczące zwiększenia dostępności lub dostosowanie miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3, w celu rozwoju świadczonych usług

• Kwota na konkurs: 9 mln euro (III kwartał 2016 – będzie ogłoszony)
Kwota

Wspierane
projekty

• tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki,
• przeszkolenie zawodowe dziennego opiekuna i niani,
• pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez gminę w części
odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu,
• dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

• Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Działanie

Zakres
konkursu

Kwota

Wspierane
projekty

• Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności eksportowej
i inwestycyjnej

• Kwota na konkurs: 3 569 579 euro (IV kwartał 2016)
• Konkurs adresowany do instytucji otoczenia biznesu i samorządów (ostateczni
odbiorcy to sektor MSP)
• działania mające na celu aktywizację przedsiębiorców w zakresie eksportu, szczególnie
tych podmiotów, które dotychczas nie prowadziły sprzedaży towarów i usług zagranicznym
odbiorcom,
• wsparcie informacyjne w zakresie rynków eksportowych,
• przeprowadzanie analiz wybranych rynków lub segmentów rynkowych,
• opracowywanie analiz eksportowych i inwestycyjnych,

• Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
Działanie

Zakres
konkursu

Kwota

Wspierane
projekty

• Infrastruktura małej retencji

• Kwota na konkurs: 5 mln euro (III kwartał 2016 – już ogłoszony)
• Beneficjenci: katalog bardzo szeroki

• Projekty w zakresie małej retencji realizowane na obszarze województwa (jazy, zastawki,
zbiorniki, stopnie wodne, przywracanie zdolności retencyjnych )
• Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do osób dotkniętych ryzykiem powodzi
jako element wyżej wymienionego projektu

• Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy

Działanie

Zakres
konkursu

Kwota

Wspierane
projekty

• Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej.

• Kwota na konkurs: 6 mln euro (III kwartał 2016 – już ogłoszony)
• Katalog beneficjentów bardzo szeroki

• Projekty zlokalizowane w aglomeracjach o wielkości od 2 tys. do 10 tys. RLM (równoważna
liczba mieszkańców) zgodne z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
oraz masterplanem - dokumentem dla wdrażania unijnej dyrektywy ściekowej - sieci
kanalizacyjne, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, zagospodarowanie osadów ściekowych.

• Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

Działanie

Zakres
konkursu

Kwota

Wspierane
projekty

• Inwestycje w zakresie kultury w ramach polityki terytorialnej

• Kwota na konkurs: 4,5 mln euro (III kwartał 2016 – już ogłoszony)
• Katalog beneficjentów bardzo szeroki

• Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury (w tym dostosowanie istniejącego obiektu do
nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych) wraz z zakupem wyposażenia
• Projekty informacyjno-promocyjne walorów środowiskowych i kulturowych regionu (np.
produkt regionalny) jako element projektów w zakresie kultury wskazanych w punkcie 1.

• Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury

Działanie

Zakres
konkursu

Kwota

Wspierane
projekty

• Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem
obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3
(w tym żłobków, klubów dziecięcych, oddziałów żłobkowych)

• Kwota na konkurs: 10 mln euro (III kwartał 2016 – już ogłoszony )
• Katalog beneficjentów bardzo szeroki

• budowa (tylko w przypadku braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących
budynków), rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, remont, modernizacja
oraz wyposażenie obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w
tym żłobków, klubów dziecięcych, oddziałów żłobkowych).

• Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Działanie

Oprac.
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