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Możliwe źródła finansowania rozwoju województwa 

w perspektywie 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027

POLITYKA SPÓJNOŚCI

Umowa Partnerstwa

72,2 mld euro

40% PROGRAMY REGIONALNE 

75% już rozdysponowano 

wg algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między 

innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca (21,315 mld 

euro)

dla kujawsko-pomorskiego programu regionalnego 

KWOTA PODSTAWOWA

1,475 mld euro (ok. 6,5 mld zł):

*EFRR: 1,105 mld euro                                                *EFS+: 

370 mln euro 25% pozostało jeszcze do rozdysponowania w procesie 

negocjacji kontraktu programowego

REZERWA PROGRAMOWA

7,104 mld euro (ok. 31,25 mld zł)

EFRR: 5,323 mld euro                    EFS+: 1,781 

mld euro 

60% PROGRAMY KRAJOWE

47 mld euro

Możliwość sfinansowania projektów strategicznych dla 

regionu ze środków programów krajowych np. Program 

Infrastruktura i Środowisko- negocjacje w ramach kontraktu 

programowego 

KRAJOWY PLAN 

ODBUDOWY

województwo kujawsko-pomorskie 

zgłosiło 42 projekty  

KONTRAKT SEKTOROWY

finansowanie ze środków budżetu państwa

jego przedmiotem jest realizacja 

interwencji sektorowej na wskazanych w 

programie rozwoju terytoriach

FUNDUSZ 

SPRAWIEDLIWEJ 

TRANSFORMACJI

FST będzie koncentrował się na regionach i 

sektorach, które najbardziej ucierpią w wyniku 

transformacji,, biorąc pod uwagę ich zależność 

od paliw kopalnych, w tym węgla, torfu i ropy 

naftowej lub procesów przemysłowych 

generujących intensywną emisję gazów 

cieplarnianych. Wsparciem objęte zostaną 

województwa:

 Śląskie

 Dolnośląskie

 Łódzkie

 Lubelskie

 Małopolskie

 WielkopolskieW województwie kujawsko-pomorskim istnieje 

problem związany z ratowaniem zasobów 

wodnych Pojezierza Gnieźnieńskiego-

oddziaływanie Kopalni Węgla Brunatnego Konin 

S.A w Kleszczewie

Środki z FST  powinny również trafić do 

kujawsko-pomorskiego



PODZIAŁ ALOKACJI PODSTAWOWEJ NA REGIONY 



EFRR   72%
1 060 800 000,00 EUR 

EFS   25%
370 000 000,00 EUR 

PT   3%
44 200 000,00 EUR 

Alokacja podstawowa dla Programu Regionalnego 

Fundusze Europejskie dla  Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2021-2027 
bez rezerwy programowej

Fundusze Europejskie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027

EFRR  72%
1 368 083 592,00 EUR 

EFS  24%
462 832 785,00 EUR 

PT 4%
72 623 910,00 EUR 

ALOKACJA PR WK-P 2021-

2027

1 475 000 000 EURO

Zmniejszenie alokacji 

Programu dla 

województwa kujawsko-

pomorskiego o 22,5% 

ALOKACJA RPO WK-P 

2014-2020

1 903 540 287 EURO



Funduszowa struktura podziału alokacji podstawowej 

1 475 mln euro

Fundusze Europejskie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027

1 475 

mln euro

EFRR

1105 mln euro 
EFS

370 mln euro



Podział środków z Polityki Spójności 2021-2027 na 

regiony

Fundusze Europejskie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027

12 lokata 

w kraju

Podział alokacji podstawowej RPO/ PO Polska Wschodnia / FST na 

województwa w ramach Polityki Spójności na lata 2021-2027 per capita

w euro
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Regionalne Programy Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Polska Wschodnia

(1,106 + 0,418) 1,524mld euro

(0,992 + 0,418) 1,410 mld euro

(1,228 + 0,418) 1,646 mld euro

(1,768 + 0,248 + 0,418) 2,434 mld 

euro

(2,365 + 2,066) 4,431 mld euro

(1,661 + 0,418) 2,079 mld euro

(1,558 + 0,418) 1,976 mld euro

(1,631 + 0,344) 1,975 mld euro

0,763 mld euro

1,311 mld euro

0,736 mld euro

1,475 mld euro

(1,541 + 0,247) 1,788 mld euro

(0,870 + 0,556) 1,426 mld euro

1,129 mld euro

(1,070 + 0,387) 1,457 mld euro

0,122 mld euro

Podział wyjściowy alokacji PO Polska Wschodnia między województwa na 6 równych części po 418 mln – wykres przedstawia podział tej kwoty w przeliczeniu na 1 mieszkańca 



Podział alokacji podstawowej RPO/ PO Polska Wschodnia / FST na województwa w ramach Polityki 

Spójności na lata 2021-2027 w mln Euro

Podział środków z Polityki Spójności 2021-2027 na 

regiony
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RPO (alok. Podst.) FST Polska Wschodnia

10 lokata w kraju 

Podział wyjściowy alokacji PO Polska Wschodnia między województwa na 6 równych części po 418 mln – wykres przedstawia podział tej kwoty w przeliczeniu na 1 mieszkańca 



W ramach podziału środków na regiony pozostała 

nierozdysponowana kwota 7,1 mld euro co stanowi 

25% środków dedykowanych dla regionów. 

Jest to tzw. rezerwa programowa.

W jaki sposób zostanie rozdysponowana rezerwa 

programowa?

Jakie czynniki będą brane pod uwagę?

Rezerwa programowa w ramach Umowy Partnerstwa

Według Samorządu województwa 

mechanizm powinien opierać się o :

Fundusze Europejskie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027

Obszary 
zmarginalizowane

Specyfikę 
regionu

Udział w 
otrzymanych 

środkach 
krajowych -

projekty 
strategiczne 

Fundusz 
Sprawiedliwej 
Transformacji



1 269 

mln euro

EFRR

953 mln euro

EFS

316 mln euro

Fundusze Europejskie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027

Propozycja kwoty rezerwy programowej dla 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

• Propozycja kwoty rezerwy Samorządu Województwa to 1,269 mld euro – pozwala 

na realizację potrzeb regionu. 

• Alokacja całego programu wynosiłaby 2,744 mld euro (144% alokacji z perspektywy 2014-

2020)  

Powyższa kwota i podział rezerwy programowej pozwoli na zrealizowanie w ramach 

Programu Regionalnego dla kujawsko-pomorskiego wskaźników koncentracji 

tematycznej na CP1 - 13,5% EFRR oraz CP 2 - 37% EFRR oraz osiągnięcia 

wymaganego poziomu wydatków na cele klimatyczne - 30% EFRR. 



Podział rezerwy programowej - warianty

Fundusze Europejskie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027

Podział rezerwy dla województwa kujawsko-pomorskiego zgodnie ze stanowiskiem 

negocjacyjnym Zarządu Województwa – wartość rezerwy 1 269 mln Euro

- zgodnie z określonymi potrzebami, 

- pozostałe regiony zgodnie z metodologią podziału alokacji podstawowej
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Alokacja dla regionów z różnych programów w mln 
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RPO (al. podst. + rezerwa) FST Polska Wschodnia

3 lokata 

Podział wyjściowy alokacji PO Polska Wschodnia między województwa na 6 równych części po 418 mln – wykres przedstawia podział tej kwoty w przeliczeniu na 1 mieszkańca 



Podział rezerwy programowej - warianty

Fundusze Europejskie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027

Podział rezerwy dla województwa kujawsko-pomorskiego zgodnie ze stanowiskiem 

negocjacyjnym Zarządu Województwa – wartość rezerwy 1 269 mln Euro

- zgodnie z określonymi potrzebami, 

- pozostałe regiony zgodnie z metodologią podziału alokacji podstawowej

5 lokata 
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Alokacja dla regionów z różnych programów zgodnie ze 
stanowiskiem Zarządu per capita

RPO(al. Podst.+rezerwa) FST Polska Wschodnia

Podział wyjściowy alokacji PO Polska Wschodnia między województwa na 6 równych części po 418 mln – wykres przedstawia podział tej kwoty w przeliczeniu na 1 mieszkańca 



Podział rezerwy programowej - warianty
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mln 

– wykres przedstawia podział tej kwoty w przeliczeniu na 1 mieszkańca 



Podział rezerwy programowej - warianty
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Podział rezerwy na podstawie metodologii podziału alokacji podstawowej dla 

regionów  
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– wykres przedstawia podział tej kwoty w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
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Podział alokacji w mln Euro na regiony przy 
założeniu, że alokacja wynosi 90% obecnej 

perspektywy

alokacja podstawowa kwota z rezerwy

• Na spotkaniu negocjacyjnym z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej 

poproszono nas o przedstawienie podziału alokacji dla nowego programu, przy 

założeniu, że stanowi ona 90% alokacji z perspektywy 2014-2020 – 1,713 mld 

euro. Kwota z rezerwy dla kujawsko-pomorskiego wyniesie wówczas 238 mln euro.

• Jeśli taka formuła przydzielania rezerwy zostałaby zastosowana dla wszystkich 

regionów wówczas alokacja dla województwa wyglądałaby tak jak na poniższym 

wykresie

Takie podejście powoduje, 

że największa kwota 

rezerwy trafi do regionów 

najlepiej rozwiniętych, o 

wysokim PKB

Taki poziom Programu nie 

daje możliwości realizacji 

wszystkich potrzeb regionu, 

biorąc pod uwagę 

konieczność spełnienia ring-

fencingów.

Podział rezerwy programowej - warianty
– wnioski ze spotkania negocjacyjnego

10 lokata
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• Na spotkaniu negocjacyjnym z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej 

poproszono nas o przedstawienie podziału alokacji dla nowego programu, przy 

założeniu, że stanowi ona 90% alokacji z perspektywy 2014-2020 – 1,713 mld 

euro. Kwota z rezerwy dla kujawsko-pomorskiego wyniesie wówczas 238 mln euro.

• Jeśli taka formuła przydzielania rezerwy zostałaby zastosowana dla wszystkich 

regionów wówczas alokacja dla województwa wyglądałaby tak jak na poniższym 

wykresie

Takie podejście powoduje, 

że największa kwota 

rezerwy trafi do regionów 

najlepiej rozwiniętych, o 

wysokim PKB

Taki poziom Programu nie 

daje możliwości realizacji 

wszystkich potrzeb regionu, 

biorąc pod uwagę 

konieczność spełnienia ring-

fencingów.

Podział rezerwy programowej - warianty
– wnioski ze spotkania negocjacyjnego

9 lokata
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Podział rezerwy programowej - warianty
– wnioski ze spotkania negocjacyjnego

10 lokata
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13 lokata

Podział wyjściowy alokacji PO Polska Wschodnia między województwa na 6 równych części po 418 mln 

– wykres przedstawia podział tej kwoty w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

Podział wyjściowy alokacji PO Polska Wschodnia między województwa na 6 równych części po 418 mln 

– wykres przedstawia podział tej kwoty w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
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Propozycja Zarządu Województwa w zakresie podziału rezerwy 
programowej

I. Wsparcie obszarów zmarginalizowanych i miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze –

390 mln EUR

 EFRR   - 230 mln EUR

 EFS      - 160 mln EUR

a) Obszary zmarginalizowane – 290 mln EUR

 EFRR – 160 mln EUR

 EFS – 130 mln EUR

b) Miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze – 100 mln EUR

 EFRR- 70 mln EUR

 EFS- 30 mln EUR

II. Projekty strategiczne dla województwa - 839 mln EUR

 EFRR - 689 mln EUR

 EFS- 150 mln EUR

III. RLKS – 20 mln EUR

 EFS – 20 mln EUR

IV. Pomoc techniczna

 EFRR   - 20 mln EUR

RAZEM:    1 269 mln EURO



Konieczność wsparcia obszarów zmarginalizowanych i miast tracących 
funkcje społeczno-gospodarcze wynika z zapisów SOR, KSRR2030 oraz 
SRW2030+.

OSI krajowe na terenie województwa (SOR):

 miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze – 7 miast

 obszary zagrożone trwałą marginalizacją – 51 gmin

Dodatkowo w SRW2030+ wyznaczone są OSI regionalne:

 gminy wykazujące negatywną sytuację społeczno-gospodarczą – 83 
gminy

Obszary zmarginalizowane według SOR i SRW- 88 gmin

Fundusze Europejskie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027

I. Wsparcie obszarów zmarginalizowanych i miast 

tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Propozycja podziału rezerwy programowej



OSI krajowe na terenie województwa według Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju

Wskaźniki wykorzystywane przy 

tworzeniu metodologii obszarów 

zagrożonych trwałą marginalizacją:

 starość demograficzna 

 saldo migracji,

 wykształcenie ludności,

 poziom edukacji szkolnej,

 ubóstwo dochodowe,

 aktywność społeczna,

 dostępność do usług,

 ogólny poziom rozwoju 

ekonomicznego,

 zaawansowana przedsiębiorczość,

 zamożność samorządów,

 zamożność mieszkańców i ich 

inwestycje,

 stopa bezrobocia,

 dostępność przestrzenna,

 poziom urbanizacji

Wskaźniki wykorzystywane przy tworzeniu metodologii miast średnich 

tracących funkcje społeczno-gospodarcze:

 zmiana rejestrowanej liczby ludności 2008-2018,

 prognoza liczby ludności GUS w latach 2018-2030 r. w gminie,

 zmiana dochodów własnych w budżetach gmin (2008-2018),

 zmiana liczby udzielonych noclegów (2004-2014),

 zmiany liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (2008-2018),

 zmiany liczby siedzib największych spółek wg Listy 2000 Rzeczpospolitej 

(2011-2018)

Propozycja podziału rezerwy programowej 
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OSI regionalne: gminy wykazujące negatywną sytuację społeczno-gospodarczą 
według Strategii Rozwoju Województwa- Strategia Przyspieszenia 2030+

Wskaźniki :

W zakresie oceny potencjału ludnościowego:

- saldo migracji wewnętrznych,

- zmiana liczby ludności,

W zakresie poziomu kształcenia:

- wyniki egzaminów na poziomie szkoły podstawowej, 

W zakresie bezrobocia:

- udział zarejestrowanych osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy,

- udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym

W zakresie pomocy społecznej:

- udział beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie 

ludności ogółem,

- udział dzieci w wieku do 17 lat, na które rodzice otrzymują zasiłek 

rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku,

- udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem 

przedszkolnym

W zakresie aktywności społecznej:

- udział osób uprawnionych do głosowania, które oddały głos w I 

turze wyborów samorządowych

Niski poziom przedsiębiorczości:

- liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 1 tys. 

ludności,

- liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 

100 osób w wieku produkcyjnym

Propozycja podziału rezerwy programowej



Obszary zmarginalizowane- OSI krajowe i OSI regionalne 

Fundusze Europejskie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027

Na terenie województwa znajduje się 

88 gmin zmarginalizowanych Obszary te 

zajmują 55,7% powierzchni całego 

województwa i zamieszkuje w nich ok. 

45% mieszkańców województwa. 

Obszary te będą miały wydzieloną 

odrębną pulę środków w Programie.

Propozycja podziału rezerwy programowej



Planowane obszary wsparcia dla gmin z obszarów zmarginalizowanych:

 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, doradztwo, tworzenie stref inwestycyjnych 

(w tym gazyfikacja) na podstawie programów gospodarczych dla gmin w oparciu o wyniki 

projektu GOSPOSTRATEG. Programy również będą realizowały efekty ekologiczne. 

 Działania prowadzące do transformacji energetycznej województwa (w tym wsparcie 

MŚP);

 Działania prowadzące do uregulowania gospodarki wodno-ściekowej województwa;

 Kształcenie na poziomie ogólnym- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; 

 Wsparcie przyszkolnej infrastruktury sportowej;

 Biblioteki/medioteki- centra życia lokalnego

 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej; 

 Aktywna integracja i usługi społeczne, rewitalizacja obszarów dotkniętych skutkami 

transformacji rolnej (obszary popegeerowskie); rewitalizacja społeczna (walka z 

bezdomnością, ubóstwem, polityka senioralna, wsparcie osób z niepełnosprawnościami, 

rodzin ubogich, dysfunkcyjnych).

Włączenie LGD’ów w obszar społeczny.

Fundusze Europejskie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027

Propozycja podziału rezerwy programowej
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Obszary zmarginalizowane - analiza problemów

Dostępność do gazu dla „dużych” inwestycji 

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Propozycja podziału rezerwy programowej

Tereny inwestycyjne w gminach województwa 

(sytuacja planistyczna – m.p.z.p.)
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Obszary zmarginalizowane - analiza problemów

Natężenie korzystania z pomocy społecznej na 1 tys. 

mieszkańców w gminach
Odsetek ludności w gminach korzystającej z sieci kanalizacyjnej

Propozycja podziału rezerwy programowej
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Obszary zmarginalizowane - analiza problemów
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język polski matematyka język angielski

średnia krajowa Średnia dla gmin spoza SRW 2030

Średnia dla gmin z SRW 2030 Średnia dla gmin spoza KSRR

Propozycja podziału rezerwy programowej

Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w gminach -

poniżej średniej dla województwa (109 gmin)

Średnie wyniki egzaminu ośmioklasisty w 2020 r. (%)



I. Miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze

W miastach tracących funkcje mogą być realizowane projekty strategiczne, 
mające na celu poprawę sytuacji problemowej.

Propozycje obszarów wsparcia dla miast tracących funkcje w oparciu o SRW do 
uzgodnień z Partnerami:

• Grudziądz: Innowacyjne centrum kulturalno-edukacyjne, Wyższe szkolnictwo 
zawodowe, centrum wystawienniczo- edukacyjne 

• Włocławek: Innowacyjne centrum kulturalno-edukacyjne, Wyższe szkolnictwo 
zawodowe, kultura- Filharmonia kujawska

• Inowrocław: Innowacyjne centrum kulturalno-edukacyjne, uzdrowisko

• Chełmno: centrum usług społecznych

• Rypin: transformacja energetyczna, dostępność komunikacyjna (drogowo-
kolejowa)

• Świecie: transformacja energetyczna, potencjały endogeniczne,

• Nakło nad Notecią: potencjał endogeniczny związany z wodą, transformacja 
energetyczna

Fundusze Europejskie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027

Propozycja podziału rezerwy programowej

Dla ww. miast tracących funkcje alokacja jest zaplanowana w proporcjach: 70% 

EFRR i 30% EFS+, natomiast szczegółowe projekty z obszaru społecznego 

finansowane z EFS+ zostaną ustalone z miastami.



II. Projekty strategiczne

1. Zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatycznych – działania ekologiczne wspomagające rozwój 

gospodarczy na obszarach zmarginalizowanych. Przeciwdziałanie degradacji obszarów produkcji rolnej w 

związku z postępującymi procesami suszy hydrologicznej (stepowieniem) w tym zapobieganie tworzącego 

się leja depresyjnego na skutek działalności odkrywki węgla brunatnego. Projekt wspierać będzie między 

innymi tworzenie systemów nawadniania obszarów o deficycie wód gruntowych, budowę zbiorników 

retencyjnych itp - 50 mln euro

2. Transport niskoemisyjny w 5 miastach prezydenckich  – 155 mln euro

3. Integracja transportu zbiorowego poprzez transport autobusowy i kolejowy – 324 mln euro

• Likwidacja białych plam komunikacyjnych poprzez utworzenie hybrydowego wojewódzkiego systemu 

transportu publicznego:

 Tabor kolejowy – 15 Zespołów Trakcyjnych – 67 mln euro 

 Zeroemisyjne autobusy - 200 autobusów ekologicznych – 90 mln euro, 

• Integracja systemów transportu – węzły przesiadkowe:

 Węzły przesiadkowe w powiatach – 50 węzłów – 57 mln euro,

 Przystanki na liniach kolejowych – 100 przystanków – 110 mln euro.

4. Zagospodarowanie wód opadowych w miastach- 30 mln euro

5. Infrastruktura kultury: Wojewódzkie Biblioteki Publiczne, Artefakty Kujawsko-Pomorskie - ratowanie 

dziedzictwa kultury (przywracanie do życia obiektów   – 30 mln euro

6. Powiatowe centra rehabilitacji pocovidowej realizujące pakiety ambulatoryjnych: – 250 mln euro

• usług społecznych 

• usług zdrowotnych – m.in. w zakresie psychiatrii dziennej

Fundusze Europejskie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027

Łączna kwota na projekty o dużym strategicznym znaczeniu dla regionu do 

sfinansowania w ramach Programu Regionalnego to 839 mln euro 

Propozycja podziału rezerwy programowej
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Integracja transportu zbiorowego poprzez transport 

autobusowy i kolejowy

Propozycja podziału rezerwy programowej
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Propozycja podziału rezerwy programowej

Synteza obszarów wsparcia
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Projekty strategiczne dla województwa do sfinansowania z Polityki 

Spójności, z poziomu krajowego:

1) Linie kolejowe: 434 mln euro

• dla których finansowana jest dokumentacja techniczna w ramach RPO WK-P 2014-2020, (linia 

208, linia 207, 356 oraz budowa linii do lotniska)

• elektryfikacja linii 207, 209 i 27

2) Infrastruktura kultury – 100 mln euro, w tym:

• rozbudowa i modernizacja Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego,- 75 mln euro

• rozbudowa i modernizacja Opery Nova - 25 mln euro,

3) „Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo Technologiczne im. Jana Czochralskiego” – 50 mln euro. 

(zgłoszony również do KPO)

4) Proton Rad Med. - 100 mln euro, (zgłoszony również do KPO)

5) Rekultywacja terenów po Zachemie – 100 mln euro,

6) Tramwaj-metropolitalny Bydgoszcz-Toruń - 93 mln euro,

7) Pakiet projektów rozwojowych dla miast prezydenckich  – 500 mln euro.

Łączna kwota na projekty o dużym strategicznym znaczeniu dla regionu 

do sfinansowania z poziomu krajowego to 1 377 mln euro. 
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Projekty wstępnie rekomendowane do wsparcia w 

ramach KPO:

Lp. Nazwa projektu 
Wartość

projektu (zł)

1. Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
177 mln zł

2. Wzmocnienie rozwoju funkcji uzdrowiskowych wobec skutków pandemii COVID-19 poprzez inwestycje zakładane w 

gminach uzdrowiskowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Ciechocinek, m. Inowrocław, Wieniec 

Zdrój)
126 mln zł

3. Poprawa konkurencyjności inwestycyjnej i rozwój gospodarczy rejonu Włocławka poprzez podniesienie dostępności 

oraz poprawy stanu technicznego infrastruktury dróg wojewódzkich - wdrożenie formuły PPP w zakresie realizacji 

zadań na drogach

375 mln zł

4. Odbudowa potencjału gospodarczego i zwiększenie odporności gospodarczej poprzez rozwój terenów inwestycyjnych 

na poziomie lokalnym wraz z budową sieci dróg i infrastruktury lokalnej budujących spójność terenów inwestycyjnych 

w województwie oraz budowa obwodnic na drogach wojewódzkich

Informacje dodatkowe: 

Projekt składa się z 3 części:

1. Wsparcie lokalnych terenów inwestycyjnych (w pobliżu miejscowości: Sępólno Krajeńskie, Tuchola, Świecie, Laskowice, 

Sulnowo, Jeżewo, Wąbrzeźno, Rypin, Golub-Dobrzyń, Dźwierzno (Kiełbasin, Kiełbasinek), Chełmża, Ostaszewo, Turzno, 

Papowo Toruńskie, Przybranowo, Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Dobre, Radziejów, Brześć Kujawski, Wieniec Zdrój, 

Choceń, Janikowo, gmina Inowrocław, miasto Inowrocław, Barcin, Łabiszyn, Mogilno, Lniano, Nowe Marzy, Górzno, 

Dworzysko, Wrocki, Szubin, Nakło, Ryńsk, gmina Kowal (Unisławice, Osówek, Dąbrówka), gmina Włocławek.

2. Wsparcie uzupełniające lokalnych terenów inwestycyjnych poprzez Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych

3. Budowa obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich na terenie woj. kujawsko-pomorskiego (Zadanie będzie obejmowało budowę 

kilkunastu obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla następujących 

miejscowości: Tuchola, Radzyń Chełmiński, Chełmża, Izbica Kujawska, Trląg, Szczepankowo, Rypin, Golub – Dobrzyń, 

Brodnica, Aleksandrów Kujawski, Kowal, Lisewo, Radziejów, Pakość, Więcbork, Szubin, Mogilno, Kcynia, Brzoza, Białe 

Błota o łącznej długości ok. 85 km, stanowiących bezpośrednie lub/i pośrednie dojazdy do terenów inwestycyjnych).

2 000 mln zł
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Lp. Nazwa projektu 
Wartość

projektu (zł)

5. Rozbudowa Trasy Wschód – Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego 

Informacje dodatkowe:

Inwestycja polega na dostosowaniu parametrów technicznych drogi krajowej nr 80 (DK80) do parametrów klasy 

technicznej – ulica główna ruchu przyspieszonego oraz usprawnienie dojazdu głównym korytarzem 

transportowym miasta Bydgoszczy do dróg ekspresowych S5/10 (Węzeł Pawłówek). Obejmuje rozbudowę 

układu drogowego do układu dwujezdniowego, wraz z budową węzłów drogowych na skrzyżowaniach z ulicami: 

Żeglarską, Rycerską/Zaświat, Gdańską, Sułkowskiego, Wyszyńskiego, Fordońską/Sporną/Inwalidów.

937,5 mln zł

6. Rozwój terenów gospodarczych i przemysłowych wraz z budową/rozbudową układu drogowego i 

infrastruktury towarzyszącej celem wzmocnienia potencjału miasta Torunia
662,5 mln zł

7. Rozwój transportu niskoemisyjnego w miastach województwa kujawsko-pomorskiego 820 mln zł

8. Minimalizowanie skutków zmian klimatycznych - przeciwdziałanie suszy i retencja wód 500 mln zł

9. Transformacja energetyczna w województwie kujawsko-pomorskim poprzez rozwój energetyki 

odnawialnej, przydomowej 

i prosumenckiej

396 mln zł

10. Rozwiązanie problemu zanieczyszczeń powietrza w województwie kujawsko-pomorskim poprzez rozwój 

systemów ciepłowniczych i wymianę źródeł ciepła
560 mln zł

Projekty wstępnie rekomendowane do wsparcia w 

ramach KPO:
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Projekty wstępnie rekomendowane do wsparcia w 

ramach KPO:

Lp. Nazwa projektu 
Wartość

projektu (zł)

11. Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego 500 mln zł

12. Tworzenie warunków do modernizacji regionalnej gospodarki w postaci kompleksowego systemu 

wsparcia przedsiębiorstw - Fundusz Rozwoju Firm

750 mln zł

13. Rozwój infrastruktury biznesowej na terenie BPPT – Bydgoszcz 75 mln zł

14. Regionalne Centrum Innowacji Społecznych i Kreatywności 31,5 mln zł

15. Budowa linii kolejowej Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski 750 mln zł

16. Modernizacja i elektryfikacja infrastruktury kolejowej w województwie kujawsko-pomorskim 720 mln zł

17. Eko-mobilność Kujaw i Pomorza (zakup elektrycznego taboru kolejowego ora zniskoemisyjnych

autobusów do obsługi transportu publicznego)

470 mln zł
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Projekty wstępnie rekomendowane do wsparcia w 

ramach KPO:

Lp. Nazwa projektu 
Wartość

projektu (zł)

18. Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu wraz z zakupem sprzętu 

i wyposażenia 

z programowaniem działań edukacyjnych i wspierających innowacyjność

630 mln zł

19. Ożywienie i przywrócenie wzrostu gospodarczego poprzez budowę obwodnic w ciągu dróg krajowych

Informacje dodatkowe:

Zadanie będzie obejmowało budowę kilku obwodnic w ciągu dróg krajowych na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego dla następujących miejscowości: Brodnica, Brześć Kujawski, Kowalewo Pomorskie, Kruszwica, 

Lipno, Nowa Wieś Wielka, Strzelno o łącznej długości ok. 59 km, stanowiących bezpośrednie lub/i pośrednie 

dojazdy do terenów inwestycyjnych. 

1 556 mln zł

20. Budowa przeprawy mostowej na Wiśle w rejonie Solca Kujawskiego łącząca S10 z DK 80 350 mln zł

21. Rozwój zdolności do obsługi transportu multimodalnego – Węzeł logistyczny Bydgoszcz 1 500 mln zł 

22. Budowa alternatywnej przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę we Włocławku 500 mln zł

23. Budowa stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie 3 900 mln zł
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Dodatkowo planowane jest złożenie do KPO:

• Projektu dotyczącego uregulowania problemu zaopatrzenia w wodę terenów o bardzo 

dużym potencjale dla prowadzenia gospodarki rolnej w południowej części województwa 

kujawsko-pomorskiego - 530 mln euro .

• Projektu dotyczącego przywrócenia żeglowności Wisły w województwie kujawsko-

pomorskim. 

200 mln euro.

- rozwój rzecznego transportu towarowego (kontenerowego) z portów morskich 

Gdynia/Gdańsk do portu multimodalnego Solec i dalej do Włocławka i Płocka z docelowym 

połączeniem do Warszawy,

- wykorzystanie drogi wodnej do przewozów towarowych wewnątrz województwa (w oparciu 

o miasta Grudziądz/Bydgoszcz/Toruń/Włocławek)

- rozwój połączeń pasażerskich (okazjonalnych/sezonowych) z wykorzystaniem istniejącej 

infrastruktury przystani wodnych Włocławek/Toruń/Grudziądz wraz z powiązaniem Wisły z 

rzeką Brdą oraz potencjałem wodnym miasta Bydgoszczy.

Łącznie na kwotę 730 mln euro

Włączenie województwa kujawsko-pomorskiego w realizację KPO w części dotyczącej 

form zwrotnych
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Wydarzenia i informacje dot. Krajowego Planu Odbudowy 

za okres 12.03-22.04

12.03 – zgłoszenie uwag do projektu KPO na posiedzenie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju 

Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST

18.03 – posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska 

KWRiST

22.03 – wysłuchania dot. KPO z obszaru „Odporność i konkurencyjność gospodarki”

24.03 – wysłuchania dot. KPO z obszaru „Efektywność, jakość i dostępność systemu zdrowia”

26.03 – webinarium/konferencja on-line o KPO organizowane przez Posła do Parlamentu Europejskiego 

Jana Olbrychta

29.03 – wysłuchania dot. KPO z obszaru „Zielona energia”

30.03 – wysłuchania dot. KPO z obszaru „Zielona, inteligentna mobilność” 

01.04 – otrzymanie odpowiedzi MFiPR do uwag do projektu KPO zgłoszonych na marcowe posiedzenie 

Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST

01.04 – zgłoszenie uwag do projektu KPO w ramach konsultacji społecznych 

02.04 – zakończenie konsultacji społecznych KPO

Podsumowanie konsultacji

W ramach konsultacji społecznych KPO przez formularz na stronie internetowej zgłoszonych zostało 5,5 tys. 

opinii, które są obecnie analizowane przez grupę ekspertów z MFiPR. Po uzgodnieniu społecznym projekt 

KPO zostanie poddany procedurze Komitetu Stałego Rady Ministrów i Rady Ministrów. Do 30 kwietnia 

Polska ma czas na przekazanie KPO do Komisji Europejskiej. KE ma dwa miesiące na zaakceptowanie 

planu. Uruchomienie środków z Funduszu Odbudowy będzie możliwe najwcześniej w drugiej połowie roku. 
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Wydarzenia i informacje dot. Krajowego Planu Odbudowy 

za okres 12.03-22.04

07.04 – spotkanie Strony Samorządowej (z udziałem pozostałych marszałków województw) 

z Prezesem Rady Ministrów, Mateuszem Morawieckim ws. KPO

08.04 – posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz 

Środowiska KWRiST

12.04 – posiedzenie KWRiST dot. m.in. KPO 

12.04 – otrzymanie pisma Ministra Waldemara Budy dotyczącego postulatów zgłaszanych przez 

stronę samorządową do KPO na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki 

Regionalnej oraz Środowiska KWRiST

16.04 – spotkanie Strony Samorządowej KWRiST z Wicepremierem Jarosławem Gowinem ws. KPO

16.04 – otrzymanie projektu Postulatu samorządów województw do projektu Krajowego Planu 

Odbudowy (inicjatywa woj. pomorskiego dotyczącą przygotowania wspólnego stanowiska regionów)

21.04 – Konwent Marszałków, na którym jednym z punktów było przyjęcie Stanowiska dot. KPO 

22.04 – posiedzenie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz 

Środowiska KWRiST - planowana dyskusja nt. KPO
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Alokacja na RLKS: 

alokacja podstawowa: 44,2 mln euro

rezerwa: 20 mln euro

[środki EFS+]

RLKS

• Usprawnienie systemu wdrażania 

• Zwiększenie roli oddolności działań 

lokalnych, aktywizacja społeczna, rola 

liderów – Akademia Kompetencji

Propozycja podziału rezerwy programowej

III. RLKS



Możliwości wdrożeniowe nowego programu regionalnego

Porównanie środków z Pomocy Technicznej 

w obydwu perspektywach

2014-2020 2021-2027

72 623 910 euro

3,82% Programu 

EFS

44 200 000 euro

3,0% Programu

EFRR

- 28 423 910 euro

-39%

- 2 763 703 euro rocznie

- 30% rocznie

Średnio na rok (8 lat)

9 077 989 euro 
Średnio na rok (7 lat)

6 314 286 euro 

Fundusze Europejskie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027

Chcąc zachować niezmieniony poziom Pomocy Technicznej w przeliczeniu na 1 rok 

wdrażania Programu kwota musiały wzrosnąć o około 20 mln euro.

IV. Pomoc Techniczna

Propozycja podziału rezerwy programowej



Fundusze Europejskie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


