
Założenia Polityki Spójności UE na lata 2021-2027 

projekt Regionalnego Programu Operacyjnego 

Spotkania powiatowe



W maju i czerwcu 2018 r. Komisja Europejska zaprezentowała projekty regulacji, 

stanowiące propozycję dla budżetu Unii Europejskiej na nowy okres programowania oraz 

ramy dla realizacji polityk unijnych, w tym polityki spójności po 2020 roku.

W propozycji Komisji Europejskiej budżetu UE na lata 2021–2027 

(Wieloletnie Ramy Finansowe) 

opiewa na 1 279,4 mld euro. 

Zgodnie z projektem pakietu legislacyjnego polityki spójności, w latach 2021-2027 koperta 

finansowa przyznana Polsce ma wynieść 64,4 mld euro (po cenach stałych z 2018 r.), 

przy 83,9 mld euro dla Polski w perspektywie 2014-2020.



Harmonogram prac nad RPO WK-P 2021-2027

L.p. Kluczowe etapy Harmonogram

1 Przygotowanie Założeń RPO 3 lipca 2019

2
Zatwierdzenie Założeń Umowy Partnerstwa przez 

Radę Ministrów
luty 2020

3 1 wersja projektu RPO luty/marzec 2020

4 Konsultacje społeczne RPO Kwiecień/maj 2020

5
Zatwierdzenie Umowy Partnerstwa przez Radę 

Ministrów
czerwiec 2020

6 Ostateczna wersja projektu RPO listopad 2020

7 Przesłanie RPO do KE grudzień 2020

8 Negocjacje z KE grudzień 2020-marzec 2021

9 Przyjęcie RPO przez KE marzec 2021



Cele polityki

CP1. Bardziej inteligentna Europa (EFRR)
CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa (EFRR)
CP3. Lepiej połączona Europa (EFRR)
CP4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym (EFRR i EFS+)
CP5. Europa bliżej obywateli (EFRR)

Koncentracja tematyczna w ramach środków finansowych:

Wydatki na realizację celów klimatycznych: 
na Programie - 25%

w ramach EFRR - 30%

wg KE/MFiPR wg IZ

Inteligentna Europa (CP1) 35%   EFRR 30%

Niskoemisyjna Europa (CP2) 30%   EFRR 22%

Włączenie społeczne, w tym 
integracja imigrantów 

25% EFS+ 25% EFS+



Propozycja podziału alokacji dla RPO WK-P 2021-2027

55%

45%

według MFiPR

EFRR - 55%

EFS - 45%

70%

30%

propozycja IZ

EFRR - 70%

EFS - 30%



W celu zwiększenia efektywności interwencji publicznej wprowadza się
nowe mechanizmy uzgadniania działań rozwojowych między
poszczególnymi poziomami zarządzania:

Instrumenty instytucjonalne i finansowe

Kontrakt programowy Kontrakt sektorowy Porozumienie terytorialne

• ma stanowić płaszczyznę 
ustaleń pomiędzy rządem a 
samorządem województwa 
obejmujących zasady, 
kierunki i warunki 
dofinansowania 
regionalnego programu 
operacyjnego na lata 2021-
2027, również w zakresie 
planowanych przedsięwzięć 
priorytetowych 
realizowanych w tych 
programach.

Dedykowany RPO

• to umowy zawierane między 
samorządem województwa 
lub rządem a samorządami 
lokalnymi lub ich związkami, 
określające przedsięwzięcia 
priorytetowe, które mają 
istotne znaczenie dla 
rozwoju tych samorządów 
lokalnych.

• ma być zawierany pomiędzy 
poszczególnymi 
ministerstwami, właściwymi 
dla zakresu kontraktu a 
samorządem województwa 
w celu zapewnienia 
realizacji kluczowych dla 
rozwoju województwa 
inwestycji i ich 
współfinansowania z 
budżetów tych resortów.

Podobieństwo do
obecnego Kontraktu 

Terytorialnego

m.in. do realizacji 
Programu 

Ponadregionalnego



Propozycja KE na trzy poziomy maksymalnego dofinansowania na poziomie
priorytetu (w przypadku EFS+ mogą zostać określone wyższe stopy
współfinansowania w przypadku priorytetów służących wsparciu działań
innowacyjnych):

• 70% dla regionów najsłabiej rozwiniętych;
• 55% dla regionów przejściowych;
• 40% dla regionów najlepiej rozwiniętych.

Poziom dofinansowania KE

Parlament Europejski przychylił się do apelu regionów by słabiej rozwinięte 
Regiony wciąż mogły liczyć na dofinansowanie inwestycji na poziomie 85%. 

Perspektywa 2021-2027 wdrażana będzie z uwzględnieniem zasady n+2.



Propozycja podziału alokacji dla RPO WK-P 2021-2027

Osie priorytetowe % alokacji

Oś priorytetowa 1. Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka regionu 20,7%

Oś priorytetowa 2. Efektywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna w regionie

10,3%

Oś priorytetowa 3. Region przyjazny środowisku 2,8%

Oś priorytetowa 4. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna 
regionu

9,6%

Oś priorytetowa 5. Wykorzystanie potencjałów regionu w rozwoju 
terytorialnym

11,3%

Oś priorytetowa 6. Infrastruktura w obszarze zdrowia, społecznym i 
edukacyjnym

14,3%

Oś priorytetowa 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR) 1,0%

Oś priorytetowa 8. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFS) 2,4%

Oś priorytetowa 9. Region bliżej ludzi (EFS) 23,6%

Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna 4,0%

100,0%



 POTENCJAŁ BADAŃ I INNOWACJI (infrastruktura B+R, bony na innowacje, projekty 
badawczo-rozwojowe, nowoczesne usługi biznesowe IOB)

 CYFRYZACJA (e-administracja, e-zdrowie, e-kultura, e-edukacja)

 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP (inkubatory, tereny inwestycyjne, promocja 
gospodarki regionalnej, nowe modele biznesowe, promocja eksportu)

 ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI (regionalne 
agendy badawcze, sieciowanie w ramach RIS)

Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach 
CP1 Bardziej inteligentna Europa



Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach 
CP2 Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa

 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (budynki publiczne, mieszkalne)

 WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA (sieci ciepłownicze, indywidualne źródła)

 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (małe instalacje, mikroinstalacje, OZE w 
przedsiębiorstwach)

 ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU (mała retencja, zagospodarowanie wód opadowych, 
zakup sprzętu dla służb ratowniczych - OSP)

 OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA EKOLOGICZNA (wspieranie obszarów chronionych, 
rekultywacja)

 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA (oczyszczalnie oraz sieci wodociągowe i 
kanalizacyjne w ramach KPOŚK)

 GOSPODARKA ODPADAMI (sortownie, recykling, selektywna zbiórka)

 MOBLINOŚC MIEJSKA (transport miejski, infrastruktura rowerowa, oświetlenie 
publiczne)



Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach 
CP3 Lepiej połączona Europa

 KOLEJOWY TRANSPORT PASAŻERSKI (infrastruktura punktowa, zakup taboru)

 INFRASTRUKTURA DROGOWA (drogi wojewódzkie, obwodnice miast, drogi lokalne  
poprawiające spójność komunikacyjną regionu oraz ograniczające wykluczeni 
komunikacyjne)



Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach 
CP4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+, EFRR)

 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE (DDOM-y, Dzienne Domy Pobytu, opieka długoterminowa, 
wsparcie CIS, KIS, ZAZ, WTZ; infrastruktura na potrzeby realizacji usług społecznych)

 RYNEK PRACY (aktywizacja osób młodych, bezrobotnych, biernych zawodowo i grup 
defaworyzowanych, wsparcie na rzecz przedsiębiorczości, wsparcie tworzenia i 
funkcjonowania żłobków; infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3)

 EDUKACJA (wsparcie na rzecz wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego i 
zawodowego; infrastruktura przedszkolna, kształcenia ogólnego i zawodowego)

 ZDROWIE (realizacja regionalnych programów zdrowotnych; infrastruktura szpitali 
wojewódzkich i powiatowych, DDOM, hospicja, opieka długoterminowa i paliatywna, 
wyposażenie w sprzęt medyczny)



Cele szczegółowe EFS +

CP 4 - „Europa o silniejszym wymiarze społecznym dzięki wdrażaniu
Europejskiego filaru praw socjalnych” wsparcie:

CP 4

Dostępu do zatrudnienia Modernizacji instytucji i służb rynków pracy Kobiet na rynku pracy

Systemów kształcenia, szkół Kształcenia się i szkoleń Uczenia się przez całe życie

Włączenie społeczne Integracji obywateli państw trzecich Dostęp do usług społecznych



Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach 
CP5 Europa bliżej obywateli

 REWITALIZACJA (adaptacja i wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, 
zagospodarowanie terenów i przestrzeni, budowa, rozbudowa i przebudowa 
podstawowej infrastruktury komunalnej, inwestycje dotyczące systemów poprawy 
bezpieczeństwa

 DZIEDZICTWO KULTUROWE I NATURALNE (konserwacja zabytków ruchomych, prace 
restauratorskie i konserwatorskie budynków zabytkowych, odbudowa, budowa, 
rozbudowa obiektów dziedzictwa naturalnego)

 WSPARCIE INSTYTUCJI KULTURY (budowa, rozbudowa oraz rozwój i funkcjonowanie 
instytucji kultury, projekty dotyczące rozwoju czytelnictwa, organizacja wydarzeń 
kulturalnych, artystycznych oraz interdyscyplinarnych) 

 WSPARCIE ROZWOJU TURYSTYKI (infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, tworzenie 
parków kulturowych, trasy i szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, wodne), tworzenie i 
marketing lokalnych marek i produktów turystycznych)

 WSPIERANIE ROZWOJU UZDROWSIK



PODSUMOWANIE ANKIET JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE 
PROPONOWANYCH POTRZEB INWESTYCYJNYCH W RAMACH PERSPEKTYWY 2021-2027  

(STAN NA 20.01.2020) 
 

Podsumowanie ogólne 

  

Liczba 
podmiotów 

Ankiety % respondentów 

Miasta 
(prezydenckie) 

5 4 80% 

Powiaty 19 18 95% 

Gminy 139 79 57% 

Razem 163 101 62% 

 

Łącznie zgłoszono 2 512 projektów na kwotę ok. 13 mld zł
Najczęściej zgłaszane potrzeby:
• Infrastruktura drogowa
• Modernizacja energetyczna budynków
• Gospodarka ściekowa
• Uzdatnianie i dostarczanie wody pitnej
• Infrastruktura kształcenia ogólnego

Wnioski z powiatu nakielskiego stanowią 1,25 % ogólnie zgłoszonych potrzeb
Wnioski z powiatu sępoleńskiego stanowią  2,6 % ogólnie zgłoszonych potrzeb



Wyniki ankiet wśród jst z powiatu nakielskiego
Cel polityki Zakres Ilość projektów Wartość w PLN

CP 1 Tereny inwestycyjne 2 3 000 000,00

CP 1 Infrastruktura biznesowa (B+R, inkubacja) 1

CP 2 Uzdatnianie i dostarczanie wody pitnej 5 16 786 000,00

CP 2 Gospodarka ściekowa 11 119 170 413,00

CP 2 Gospodarka wodna-retencja 3

CP 2 Modernizacja energetyczna budynków 4 9 630 000,00

CP 2 Odnawialne źródła energii 1

CP 2 Wymiana źródła ciepła 2 700 000,00

CP 2 Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych 1 1 500 000,00

CP 3 Infrastruktura drogowa 14 31 518 736,5

CP 4 Infrastruktura- dzienny dom pobytu DDP inne ośrodki świadczące usługi opiekuńcze – EFRR 5 27 000 000,00

CP 4 Infrastruktura przedszkolna EFRR 1

CP 4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek (EFRR) 1

CP 4 Infrastruktura szkolnictwo ogólne EFRR 7 8 990 000,00

CP 4 Infrastruktura szkolnictwo zawodowe (EFRR) 8 17 625 000,00

CP 4 Infrastruktura zdrowotna 5 6 800 000,00

CP 4 Infrastruktura -mieszkania chronione/wspomagane (EFRR) 1 300 000,00



Wyniki ankiet wśród jst z powiatu nakielskiego

Cel polityki Zakres Ilość projektów Wartość w PLN

CP 4 Inne usługi społeczne EFS 5 3 150 000,00

CP 4 Kształcenie ogólne EFS 4 1 320 000,00

CP 4 Kształcenie zawodowe EFS 6 1 870 000,00

CP 4 Edukacja przedszkolna EFS 1 600 000,00

CP 4 Opieka nad dziećmi do lat 3- żłobek EFS 1

CP 4 Usługi opieki wytchnieniowej EFS 1 3 500 000,00

CP 4 Usługi opiekuńcze i wsparcie rodziny (EFS) 3 11 400 000,00

CP 4 Aktywizacja społeczna lub aktywizacja społeczna i zatrudnieniowa 1 2 000 000,00

CP 4 Działania na rzecz lokalnych pracodawców/przedsiębiorców i ich pracowników (EFS) 1 2 000 000,00

Razem 95 268 860 149,5 zł



Wyniki ankiet wśród jst z powiatu sępoleńskiego

Cel polityki Zakres Ilość projektów Wartość w PLN

CP 1 Tereny inwestycyjne 1 8 000 000,00

CP 2 Uzdatnianie i dostarczanie wody pitnej 15 12 861 562,28

CP 2 Gospodarka ściekowa 12 56 440 000,00

CP 2 Modernizacja energetyczna budynków 2 1 950 000,00

CP 2 Odnawialne źródła energii 1 1 000 000,00

CP 3 Infrastruktura drogowa 2 45 000 000,00

CP 4 Infrastruktura- dzienny dom pobytu DDP inne ośrodki świadczące usługi opiekuńcze – EFRR 2 7 500 000,00

CP 4 Infrastruktura- placówki opiekuńczo-wychowawcze do 14 dzieci (EFRR) 1 4 000 000,00

CP 4 Infrastruktura przedszkolna EFRR 1 6 000 000,00 

CP 4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek (EFRR) 1 6 000 000,00

CP 4 Infrastruktura szkolnictwo ogólne EFRR 8 24 494 829,83

CP 4 Infrastruktura szkolnictwo zawodowe (EFRR) 1 500 000,00

CP 4 Infrastruktura zdrowotna 1 15 000 000,00

CP 4 Infrastruktura -mieszkania chronione/wspomagane (EFRR) 2 4 500 000,00



Wyniki ankiet wśród jst z powiatu sępoleńskiego

Cel polityki Zakres Ilość projektów Wartość w PLN

CP 4 Inne usługi społeczne EFS 1 500 000,00

CP 4 Kształcenie ogólne EFS 4 9 000 000.00

CP 4 Kształcenie zawodowe EFS 1 1 800 000,00

CP 4 Edukacja przedszkolna EFS 3 6 350 000,00

CP 4 Opieka nad dziećmi do lat 3- żłobek EFS 2 500 000,00

CP 4 Opieka nad dziećmi do lat 3- dzienny opiekun EFS 1 500 000,00

CP 4 Opieka nad dziećmi do lat 3- niania (EFS) 1 700 000,00

CP 4 Usługi opieki wytchnieniowej EFS 1 1 200 000,00

CP 4 Usługi opiekuńcze i wsparcie rodziny (EFS) 5 6 129 500,00

Usługi w dziennym domu pobytu 1 5 000 000,00

CP 4 Aktywizacja społeczna lub aktywizacja społeczna i zatrudnieniowa 2 13 500 000.00

CP 4 Usługi w mieszkaniach chronionych/ wspomaganych (EFS) 2 800 000,00

Razem 74 216 725 892,11



FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
USTAWA z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych

W województwie kujawsko-pomorskim przyznano:
EDYCJA 2019 - 300 mln zł 
317 realizacji, w tym 20 wieloletnich
Łączna długość dróg: 422,5 km (153,6 km drogi powiatowe; 268,8 km drogi gminne)

EDYCJA 2020 - 213 mln zł 
149 realizacji, w tym 32 wieloletnie
Łączna długość dróg 229 km

Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od 
dochodów jednostek samorządu terytorialnego. 
Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.
Wojewoda ogłasza nabór wniosków: 
https://bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/aktualnosci/nowy-nabor-wnioskow-fds.html

Dla porównania limit alokacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na drogi lokalne 
wynosi 21 mln euro, tj. 90 mln zł (max. 15% alokacji programu przeznaczonej na 
transport drogowy). 

https://bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/aktualnosci/nowy-nabor-wnioskow-fds.html


Założenia polityki terytorialnej 
w województwie kujawsko-pomorskim 
na lata 2021-2027



INSTRUMENTY TERYTORIALNE w ramach Polityki Spójności 2021-
2027 (wskazane w art. 22 projektu rozporządzenia ogólnego) to:

 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne;

 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS);

 Inne instrumenty terytorialne (ATT). Proponowane obszary
wsparcia objęte ATT to m.in.: potencjały endogeniczne,
rewitalizacja, obecne OSI i ORSG.

Polityka spójności na lata 2021-2027



• Poziom wojewódzkiZIT

• Poziom 
regionalny/subregionalnyATT

• Poziom ponadlokalny 
(powiatowy)ATT 

• Poziom lokalnyRLKS

• Potencjały endogeniczne ATT

• Programy rewitalizacjiATT
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Polityka spójności na lata 2021-2027 –
instrumenty terytorialne propozycja dla WKP



ATT – INNE ISTRUMENTY TERYTORIALNE – propozycje sposobu wdrażania

Planuje się również zmianę sposobu wdrażania polityki terytorialnej na poziomie regionalnym i powiatowym w
perspektywie 2021-2027:

• nie przewiduje się podziału środków na poszczególne strategie,

• nie przewiduje w strategiach obszarowych OSI/ ORSG wydzielenia alokacji na konkretne propozycje
projektowe w ramach trybu konkursowego,

• jedynie w przypadku projektów strategicznych np. dotyczących transportu niskoemisyjnego w ramach OSI
przewiduje się tryb pozakonkursowy,

• strategie powinny zawierać raczej listę zadań powiązanych ze wskazanymi w diagnozie problemami i
potencjałami niż listę projektów,

• strategie terytorialne powinny zawierać wskaźniki strategiczne dla danego terytorium w zakresie zarówno
problemów, jak i potencjałów,

• szersze włączenie partnerów społecznych i gospodarczych w proces opracowania i wdrażania strategii
terytorialnych.



ATT – INNE ISTRUMENTY TERYTORIALNE – propozycje sposobu wdrażania

Wstępne założenia w zakresie konkursów dedykowanych polityce terytorialnej:

• kryterium dostępowe dla projektu – wynikanie ze strategii terytorialnej (projekt wpisuje się w listę
zadań określonych w strategii),

• ogłaszanie konkursów jedynie do śródokresia,

• ustalenie terminu realizacji projektu od dnia podpisania umowy o dofinansowanie,

• możliwość zastosowania tzw. pomocy zwrotnej w ramach projektów.

Takie podejście powinno wpłynąć na szybsze tempo wdrażania polityki terytorialnej w ramach RPO w
przyszłej perspektywie.



ATT – INNE ISTRUMENTY TERYTORIALNE ORSG – proponowane przez IZ obszary 
wsparcia 

Proponowane wsparcie w ramach ORSG oparte na dostosowaniu do rzeczywistych potrzeb 
obszarów i rozróżnieniu funkcji jakie pełnią: 

• efektywność energetyczna – np. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;

• rozwój systemu sieci ścieżek rowerowych w powiązaniu z wykorzystaniem potencjałów endogenicznych;

• inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej;

• inwestycje w obszarze instytucji kultury i dziedzictwa kulturowego;

• wspieranie działań z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego;

• wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności, zielonej infrastruktury w szczególności w środowisku
miejskim oraz redukcja emisji i zanieczyszczeń;

• wspieranie działań z zakresu usług społecznych, np. opieka nad osobami niesamodzielnymi, w tym osoby
starsze, niepełnosprawne;

• i inne działania charakterystyczne dla obszarów ponadlokalnych/powiatowych.



Zagadnienia do dyskusji

Najważniejsze obszary problemowe powiatu / miasta / gminy ? Przed jakimi wyzwaniami 

stoi w najbliższym dziesięcioleciu w zakresie:

• Infrastrukturalnym (np. czyste powietrze, woda pitna, odpady, drogi)

• Społecznym (np. edukacja, włączenie społeczne w tym opieka nad osobami starszymi)



Dziękuję za uwagę !


