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Dalsza procedura… 

 

 Przygotowanie odpowiedzi na uwagi zgłoszone w ramach konsultacji – wprowadzenie 
zmian do SzOOP 

 Przyjęcie przez Zarząd Województwa projektu SzOOP po konsultacjach społecznych 

 Przekazanie projektu SzOOP do zaopiniowania przez MIiR 

 Przyjęcie SzOOP przez Komitet Monitorujący 

 



RPO WK-P 2014-2020 – Rola NGO 

 

Art. 5 ust. 1 rozporządzenia ogólnego  

W odniesieniu do umowy partnerstwa i każdego programu państwo członkowskie 
organizuje, zgodnie z jego ramami instytucjonalnymi i prawnymi, partnerstwo z właściwymi 
instytucjami regionalnymi i lokalnymi. Partnerstwo obejmuje także następujących 
partnerów:  

a) właściwe władze miejskie i inne instytucje publiczne;  

b) partnerów gospodarczych i społecznych; oraz  

c) właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerów 
działających na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i 
niedyskryminacji.  

 



RPO WK-P 2014-2020 – Rola NGO 

 

Realizacja Partnerstwa na etapie:  

 

 Programowania RPO WK-P 2014-2020   

 Wdrażania RPO WK-P 2014-2020    

 Monitorowania RPO WK-P 2014-2020     

 Ewaluacji RPO WK-P 2014-2020    

 

poprzez udział partnerów w Komitecie Monitorującym oraz grupach roboczych powołanych 
przy KM 



 

 

 

 

11 Osi Priorytetowych (bez PT)  

1-7           EFRR  

8-11        EFS 

 

42 Działania (bez PT)  

27         EFRR  

15         EFS 

 

51 Poddziałań (bez PT)  

24         EFRR 

27         EFS 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

 



Struktura SzOOP 

-EFRR 

Oś Priorytetowa 1  
Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 

Działanie 1.1 nie dotyczy 

Działanie 1.2 
Poddziałanie 1.2.1 
Poddziałanie 1.2.2 

Działanie 1.3 
Poddziałanie 1.3.1 
Poddziałanie 1.3.2 

Działanie 1.4 
Poddziałanie 1.4.1 
Poddziałanie 1.4.2 
Poddziałanie 1.4.3 

Działanie 1.5 
Poddziałanie 1.5.1 
Poddziałanie 1.5.2 
Poddziałanie 1.5.3 

Działanie 1.6 nie dotyczy 

Oś Priorytetowa 2  
Cyfrowy region 

Działanie 2.1 nie dotyczy 
Działanie 2.2 nie dotyczy 

Oś Priorytetowa 3  
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 

Działanie 3.1 nie dotyczy 
Działanie 3.2 nie dotyczy 
Działanie 3.3 nie dotyczy 
Działanie 3.4 nie dotyczy 

Działanie 3.5 
Poddziałanie 3.5.1 
Poddziałanie 3.5.2 

Oś Priorytetowa 4  
Region przyjazny środowisku 

Działanie 4.1 
Poddziałanie 4.1.1 
Poddziałanie 4.1.2 

Działanie 4.2 nie dotyczy 
Działanie 4.3 nie dotyczy 
Działanie 4.4 nie dotyczy 
Działanie 4.5 nie dotyczy 

Działanie 4.6 
Poddziałanie 4.6.1 
Poddziałanie 4.6.2 
Poddziałanie 4.6.3 

Oś Priorytetowa 5  
Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu 

Działanie 5.1 nie dotyczy 
Działanie 5.2 nie dotyczy 
Działanie 5.3 nie dotyczy 

Oś Priorytetowa 6  
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 

Działanie 6.1 
Poddziałanie 6.1.1 
Poddziałanie 6.1.2 

Działanie 6.2 nie dotyczy 

Działanie 6.3 
Poddziałanie 6.3.1 
Poddziałanie 6.3.2 

Działanie 6.4 

Poddziałanie 6.4.1  
Poddziałanie 6.4.2 

Poddziałanie 6.4.3 

Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 7.1 nie dotyczy 



Wzmacnianie 
badań 

naukowych, 
rozwoju 

technologicznego 
i innowacji  

Wzmacnianie 
konkurencyjności 

MŚP 



działania 
ukierunkowane na 

poszerzenie 
zakresu spraw, 

które mieszkańcy 
regionu oraz 

przedsiębiorcy 
będą mogli 

załatwić drogą 
elektroniczną.  

tworzenie nowych 
oraz poprawie 

funkcjonalności już 
istniejących 

elektronicznych 
usług publicznych 

przetwarzanie 
informacji sektora 

publicznego, 
zasobów kultury i 

dziedzictwa 
regionalnego na 
treści cyfrowe 

tworzenie oraz 
rozwijanie 

geograficznych 
systemów 
informacji 

przestrzennej 



rozwój instalacji 
produkujących 

energię z OZE, w tym  
w obszarze 
publicznym, 

mieszkaniowym, jak i 
w obszarze 

przedsiębiorstw 

ograniczanie 
korzystania  

z indywidualnych 
środków transportu 

samochodowego 
poprzez zwiększenie 
znaczenia transportu 
publicznego, a także 

rozwoju ruchu 
rowerowego 



zwiększona 
atrakcyjność  

obiektów kultury 
regionu kujawsko-

pomorskiego  

ochrona 
różnorodności 

biologicznej  

zwiększone 
bezpieczeństwo 

przeciwpowodziowe 
regionu 

zwiększony  udział 
odpadów zebranych 

selektywnie 

zwiększony odsetek 
ludności korzystającej 

z systemu 
oczyszczania ścieków 

zgodnego 
z dyrektywą 

dotyczącą ścieków 
komunalnych 



infrastruktura 
drogowa wraz z 
infrastrukturą 
towarzyszącą 

poprawa stanu 
sieci kolejowej 
oraz dworców, 
przystanków i 

innych obiektów 
do obsługi 
transportu 

pasażerskiego 

zakup 
nowoczesnych 
autobusów do 

obsługi połączeń 
na obszarach o 

słabej dostępności 
transportu 
kolejowego 



Inwestycje w 
zakresie 

zwiększenia 
dostępności do 

usług 
zdrowotnych 

Inwestycje w 
zakresie 

zwiększenia 
dostępności do 

usług 
społecznych 

Rewitalizacja 

Inwestycje w 
infrastrukturę 
przedszkolna 

oraz edukacyjną 
kształcenia 

zawodowego 



Działania 
infrastrukturalne 
przyczyniające się 

do rewitalizacji 
społeczno-

gospodarczej 
miejscowości 

wiejskich  

Wsparcie 
inwestycyjne mikro 

i małych 
przedsiębiorstw  

Wspieranie 
tworzenia i rozwoju 

małych 
inkubatorów 

przedsiębiorczości  



Struktura SzOOP 

-EFS 

Oś Priorytetowa 8 
Aktywni na rynku pracy 

Działanie 8.1 nie dotyczy 

Działanie 8.2 
Poddziałanie 8.2.1 

Poddziałanie 8.2.2 

Działanie 8.3 nie dotyczy 

Działanie 8.4 

Poddziałanie 8.4.1 

Poddziałanie 8.4.2 

Poddziałanie 8.4.3 

Działanie 8.5 
Poddziałanie 8.5.1 

Poddziałanie 8.5.2 

Działanie 8.6 
Poddziałanie 8.6.1 

Poddziałanie 8.6.2 

Oś Priorytetowa 9  
Solidarne społeczeństwo 

Działanie 9.1 
Poddziałanie 9.1.1 

Poddziałanie 9.1.2 

Działanie 9.2 
Poddziałanie 9.2.1 

Poddziałanie 9.2.2 

Działanie 9.3 
Poddziałanie 9.3.1 

Poddziałanie 9.3.2 

Działanie 9.4 
Poddziałanie 9.4.1 

Poddziałanie 9.4.2 

Oś Priorytetowa 10  
Innowacyjna edukacja 

Działanie 10.1 

Poddziałanie 10.1.1 

Poddziałanie 10.1.2 

Poddziałanie 10.1.3 

Działanie 10.2 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Działanie 10.3 
Poddziałanie 10.3.1 

Poddziałanie 10.3.2 

Działanie 10.4 
Poddziałanie 10.4.1 

Poddziałanie 10.4.2 

Oś Priorytetowa 11  
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

Działanie 11.1 nie dotyczy 



C
T 

8
 • Projekt Wytycznych w 

zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze 
rynku pracy na 2014-2020 

 

• Wytyczne w zakresie realizacji 
projektów finansowanych ze 
środków Funduszu Pracy w 
ramach programów 
operacyjnych 
współfinansowanych z EFS na 
lata 2014-2020 

 

• Wytyczne w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze 
przystosowania 
przedsiębiorców i 
pracowników do zmian na 
lata 2014-2020 

C
T 

9
 

• Wytyczne w 
zakresie 
realizacji 
przedsięwzięć 
w obszarze 
włączenia 
społecznego i 
zwalczania 
ubóstwa z 
wykorzystaniem 
środków EFS i 
EFRR na lata 
2014-2020 

C
T 

1
0

 

• Wytyczne w 
zakresie 
realizacji 
przedsięwzięć z 
udziałem 
środków EFS w 
obszarze 
edukacji na lata 
2014-2020 



Aktywizacja 
zawodowa osób 
bezrobotnych, 

biernych zawodowo, 
rolników Wsparcie 

MŚP i ich 
pracowników 

zdrowie 



OŚ 8 Aktywni na rynku pracy 

alokacja UE: 183 554 649 EUR 

Działanie 8.1 
Podniesienia 
aktywności 
zawodowej 

osób 
bezrobotnych 

poprzez 
działania 

powiatowych 
urzędów 

pracy    
[PI 8i] 

alokacja UE:  
79 643 286,40 

EUR 
Dofinansowanie: 

UE - 85% 
BP -  15% (FP) 

w. własny -  n/d 
KI: 102 

Działanie 8.2  
Wspieranie 
aktywności 

zawodowej w 
regionie 
[PI 8i] 

alokacja UE:  
16 510 821,60 EUR 

Poddziałanie 
8.2.1 

Wsparcie na 
rzecz 

podniesienia 
poziomu 

aktywności 
zawodowej 

osób 
pozostającyc

h bez 
zatrudnienia 

alokacja UE:  
15 010 821,60 

EUR 
Dofinansowani

e: 
UE - 85% 
BP -  10% 

w. własny -  
5% 

KI: 102 

Poddziałani
e 8.2.2 

Wsparcie 
osób 

odchodzący
ch z 

rolnictwa i 
rybactwa  

alokacja UE:  
1 500 000 

EUR 
Dofinansowa

nie: 
UE - 85% 
BP -  10% 

w. własny -  
5% 

KI: 102 

Działani
e 8.3  

Wsparcie 
przedsiębi
orczości i 
samozatr
udnienia 

w 
regionie 
[PI 8iii] 

alokacja UE:  
11 452 360 

EUR 
Dofinansow

anie: 
UE - 85% 
BP -  0%-

10% 
w. własny -  

5%-15% 
IF: 1 000 
000 EUR 
KI: 104 

Działanie 8.4  
Godzenie życia 
zawodowego i 

rodzinnego  
[PI 8iv] 

alokacja UE:  
38 420 263 EUR 

Poddziałanie 
8.4.1 

Wsparcie 
zatrudnienia 

osób 
pełniących 

funkcje 
opiekuńcze 

alokacja UE:  
13 420 263 

EUR 
Dofinansowani

e: 
UE - 85% 
BP -  10% 

w. własny -  5% 
KI: 105 

Poddziałanie 
8.4.2 Rozwój 
usług opieki 
nad dziećmi 
w wieku do 

lat 3 

alokacja UE:  
23 600 000 

EUR 
Dofinansowani

e: 
UE - 85% 
BP -  0% 

w. własny -  
15% 

KI: 105 

Poddziałanie 
8.4.3 Rozwój 
usług opieki 
nad dziećmi 
w wieku do 

lat 3 w 
ramach ZIT 

alokacja UE:  
1 400 000 EUR 
Dofinansowani

e: 
UE - 85% 
BP -  0% 

w. własny -  
15% 

KI: 105 

Działanie 8.5  
Rozwój pracowników 

i przedsiębiorstw 
MŚP w regionie 

[PI 8v] 

alokacja UE:  
8 763 959 EUR 

Poddziałanie 
8.5.1 

Wsparcie 
dostępu do 

usług 
rozwojowych 

alokacja UE:  
5 763 959 EUR 
Dofinansowani

e: 
UE - 85% 
BP -  0% 

w. własny -  
15% 

KI: 106 

Poddziałani
e 8.5.2 

Wsparcie 
outplacemen

towe 

alokacja UE:  
3 000 000 EUR 
Dofinansowani

e: 
UE - 85% 
BP -  10% 

w. własny -  
5% 

KI: 106 

Działanie 8.6  
Zdrowy i 
aktywny 
region 
[PI 8vi] 

alokacja UE:  
28 763 959 EUR 

Poddziałani
e 8.6.1 

Wsparcie na 
rzecz 

wydłużania 
aktywności 
zawodowej 
mieszkańcó

w 

alokacja UE:  
1 438 198 EUR 
Dofinansowan

ie: 
UE - 85% 
BP -  10% 

w. własny -  
5% 

KI: 107 

Poddziałanie 
8.6.2 

Regionalne 
programy 

zdrowotne i 
profilaktyczne 

alokacja UE:  
27 325 761 EUR 
Dofinansowani

e: 
UE - 85% 

BP -  0%-10% 
w. własny -5%-

15% 
KI: 107 



Działanie 8.1 
 
*działania ograniczone do instrumentów z ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
*dla bezrobotnych (zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej 
kategorii oddalenia od rynku pracy), powyżej 29 roku życia, 
należące co najmniej do jednej z poniższych grup:  
- osoby powyżej 50 roku życia, 
- kobiety, 
- osoby z niepełnosprawnościami, 
- osoby długotrwale bezrobotne, 
- osoby o niskich kwalifikacjach.  
*realizowane przez PUP 
 
 
 
 
 
 

 



Działanie 8.2 
 
Poddziałanie 8.2.1 
*kompleksowa aktywizacja zawodowa  
*dla bezrobotnych (zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej 
kategorii oddalenia od rynku pracy) poszukujących pracy i 
biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia, w szczególności:  
- osoby powyżej 50 roku życia, 
- kobiety, 
- osoby z niepełnosprawnościami, 
- osoby długotrwale bezrobotne, 
- osoby o niskich kwalifikacjach.  
*realizowane przez  instytucje rynku pracy zgodzie z zapisami 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z 
wyłączeniem PUP) 
 

Poddziałanie 8.2.2 
*reorientacja zawodowa rolników i rybaków oraz członków 
ich rodzin, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne powyżej 
29 roku życia 
*realizowane przez wszystkie podmioty z wyłączeniem PUP 

 



Działanie 8.3 
 
*rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez 
wsparcie bezzwrotne oraz instrumenty finansowe 
*dla bezrobotnych (zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej 
kategorii oddalenia od rynku pracy) i biernych zawodowo, 
powyżej 29 roku życia, w przypadku dotacji należące co 
najmniej do jednej z poniższych grup:  
- osoby powyżej 50 roku życia, 
- kobiety, 
- osoby z niepełnosprawnościami, 
- osoby długotrwale bezrobotne, 
- osoby o niskich kwalifikacjach. 
*wsparcie bezzwrotne realizowane przez wszystkie podmioty 
z wyłączeniem PUP 
*instrumenty finansowe realizowane przez podmiot 
wdrażający instrument finansowy. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Działanie 8.4 
 
Poddziałanie 8.4.1 
*wspieranie aktywizacji osób powracających na rynek pracy po 
urlopach macierzyńskich/ rodzicielskich/wychowawczych 
poprzez finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3  
* dla osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej 
wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem 
opieki na dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po 
urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych 
* realizowane przez wszystkie podmioty 
 

Poddziałanie 8.4.2 
* wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów 
świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 
*dla dzieci do lat 3, osoby wychowujące dzieci do lat 3, żłobki 
kluby dziecięce, opiekunowie dzienni, nianie, pracodawcy 
* realizowane przez wszystkie podmioty 
 

Poddziałanie 8.4.3-ZIT 
* jw 

 



Działanie 8.5 
 
Poddziałanie 8.5.1 
*wsparcie RUR 
*przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz ich pracownicy 
* realizowane przez wszystkie podmioty 
 

Poddziałanie 8.5.2 
*outplacement,  
*osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, 
przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z 
pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 
*realizowane przez wszystkie podmioty 

 



 
Działanie 8.6 
 
Poddziałanie 8.6.1 
*Opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych 
na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w 
miejscu pracy 
 

Poddziałanie 8.6.2 
*Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych 
przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku 
wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy,  piersi i 
jelita grubego oraz dotyczące grup jednostek 
chorobowych wymienionych w Umowie Partnerstwa 
2014-2020, a także programy regionalne dla 
specyficznych jednostek chorobowych zdefiniowanych 
jako istotny problem zdrowotny regionu 

 



Aktywna 
integracja dla osób 

i rodzin 
zagrożonych 

ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym 

Usługi 
społeczne i 
zdrowotne 





Działanie 9.1 - ZIT 
 
Poddziałanie 9.1.1 - ZIT 
 
*aktywna integracja z uwzględnieniem m.in.: KS, PAL, PAI oraz 
usług CIS,KIS, ZAZ, WTZ 
*dla os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 
ich otoczenia 
*realizowane przez jst oraz podmioty wymienione ustawie o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

 
Poddziałanie 9.1.2- ZIT 
* usługi opiekuńcze 
*dla osób starszych, z niepełnosprawnościami i zależnych 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich 
otoczenia 
*realizowane przez wszystkie podmioty 
 
 
 
 

 



Działanie 9.2  
 
Poddziałanie 9.2.1 
*aktywna integracja z uwzględnieniem m.in.: KS, PAL, PAI oraz 
usług CIS,KIS, ZAZ, WTZ 
*dla os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 
ich otoczenia 
*realizowane przez jst oraz podmioty wymienione ustawie o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

 
Poddziałanie 9.2.2 
*działania na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności 
funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której 
zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy  
*młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
i ich otoczenia 
*realizowane przez wszystkie podmioty 
 
 
 

 



Działanie 9.3 
 
Poddziałanie 9.3.1 
*opracowanie i wdrożenia programów wczesnego wykrywania 
wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami 
oraz dzieci  
i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością, 
*realizowane przez wszystkie podmioty /lub podmioty lecznicze 
 

Poddziałanie 9.3.2 
* zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności 
usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej  
*dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
* realizowane przez wszystkie podmioty  
 
 
 
 

 



Działanie 9.4  
 
Poddziałanie 9.4.1 
*Wsparcie nowych i istniejących przedsiębiorstw 
społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej  
*dla osób fizycznych chcących założyć działalność, PES i 
ich pracowników, JST 
*realizowane przez OWES 

 
Poddziałanie 9.4.2 
*koordynacja sektora ekonomii społecznej 
*realizowane w trybie pozakonkursowym przez RCRS 
 
 
 
 

 



Kształcenie 
ogólne i 

zawodowe 

Edukacja 
dorosłych 



 
OŚ 10 Innowacyjna edukacja 

Alokacja UE: 131.079.539 EURO (EFS) 

Działanie 10.1 Kształcenie ogólne 
i zawodowe w ramach ZIT 

[PI 10i, 10iv] 

alokacja UE:  
14 238 012 EUR 

Poddziałanie 
10.1.1 

Wychowanie 
przedszkolne w 

ramach ZIT 

[PI 10i] 

alokacja UE:  

2 500 000,00 
EUR 

Dofinansowani
e: 

UE - 85% 

BP -  0 % 

w.własny -  
15% 

KI: 115 

Poddziałanie 
10.1.2 

Kształcenie 
ogólne w 

ramach ZIT 

PI [10i] 

alokacja UE:  

5 900 000,00 
EUR 

Dofinansowani
e: 

UE - 85% 

BP -  10 % 

w.własny -  5% 

KI: 115 

Poddziałanie 
10.1.3 

Kształcenie 
zawodowe w 
ramach ZIT 

PI [10iv] 

alokacja UE:  

5 838 012 EUR 

Dofinansowani
e: 

UE - 85% 

BP -  5 % 

w.własny -  
10% 

KI: 118 

Działanie 10.2  
Kształcenie ogólne i 

zawodowe 
[PI 10i, 10iv] 

alokacja UE:  
70 748 291 EUR 

Poddziałanie 
10.2.1 

Wychowanie 
przedszkolne 

PI [10i] 

alokacja UE:  
12 500 000,00 

EUR 
Dofinansowan

ie: 
UE - 85% 
BP -  0% 

w.własny -  
15% 

KI: 115 

Poddziałanie 
10.2.2 

Kształcenie 
ogólne 

PI [10i]  

alokacja UE:  
23 574 

725,00 EUR 
Dofinansowa

nie: 
UE - 85% 
BP -  10% 

w.własny -  
5% 

KI: 115 

Poddziałanie 
10.2.3 

Kształcenie 
zawodowe 

PI [10iv] 

alokacja UE:  

34 673 566 
EUR 

Dofinansowa
nie: 

UE - 85% 

BP -  5% 

w.własny -  
10% 

KI: 118 

Działanie 10.3   
Pomoc stypendialna 

[PI 10i, 10iv] 

alokacja UE:  

7 000 000,00 EUR 

Poddziałanie 
10.3.1 

Stypendia dla 
uczniów 

szczególnie 
uzdolnionych w 

zakresie 
przedmiotów 

mat., przyrod., 
informat.lub 
jęz. obcych 

PI [10i] 

alokacja UE:  

5 000 000,00 
EUR 

Dofinansowanie
: 

UE - 85% 

BP -  0% 

w.własny -  15% 

KI: 115 

Poddziałanie 
10.3.2 

Stypendia dla 
uczniów 

szczególnie 
uzdolnionych 

w zakresie 
przedmiotów 
zawodowych 

PI [10iv] 

alokacja UE:  

2 000 000,00 
EUR 

Dofinansowani
e: 

UE - 85% 

BP -  0% 

w.własny -  
15% 

KI: 118 

Działanie 10.4 
Edukacja dorosłych 

[PI 10iii, 10iv] 

alokacja UE:  
39 093 236,00 EUR 

% 

Poddziałanie 
10.4.1 

Edukacja 
dorosłych w 

zakresie 
kompetencji 
cyfrowych i 

języków obcych 

PI [10iii] 

alokacja UE:  

19 093 236,00 
EUR 

Dofinansowani
e: 

UE - 85% 

BP -  5% 

w.własny -  
10% 

KI: 117 

Poddziałanie 
10.4.2 Edukacja 

dorosłych na 
rzecz rynku 

pracy 

PI [10iv] 

alokacja UE:  

20 000 000,00 
EUR 

Dofinansowanie: 

UE - 85% 

BP -  5% 

w.własny -  10% 

KI: 118 



Działanie 10.1 – ZIT 
 

Poddziałanie 10.1.1 - ZIT 
*wychowanie przedszkolne 
*realizowane przez wszystkie podmioty 
 

Poddziałanie 10.1.2- ZIT 
* rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, 
języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo 
edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, 
szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz staże zawodowe  
*dla uczniów i wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie ogólne i zawodowe oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
ogólne i zawodowe 
*realizowane przez wszystkie podmioty 
 

Poddziałanie 10.1.3- ZIT 
* rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-
gospodarczym  
*dla uczniów i wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie ogólne i zawodowe oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
ogólne i zawodowe 
*realizowane przez wszystkie podmioty 

 

Kształcenie 
ogólne i 

zawodowe 



Działanie 10.2  
 

Poddziałanie 10.2.1  
*wychowanie przedszkolne 
*realizowane przez wszystkie podmioty 
 

Poddziałanie 10.2.2 
* rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, 
języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo 
edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, 
szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz staże zawodowe  
*dla uczniów i wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie ogólne i zawodowe oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
ogólne i zawodowe 
*realizowane przez wszystkie podmioty 
 

Poddziałanie 10.2.3 
* rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-
gospodarczym  
*dla uczniów i wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie ogólne i zawodowe oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
ogólne i zawodowe 
*realizowane przez wszystkie podmioty 

 

Kształcenie 
ogólne i 

zawodowe 



Działanie 10.3  
 

Poddziałanie 10.3.1  
*Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie 
przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub 
języków obcych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi 
barierę w rozwoju edukacyjnym 
*realizowane w trybie pozakonkursowym przez komórkę IZ RPO 
realizującą zadania w zakresie polityki oświatowej 
 

Poddziałanie 10.3.2 
*Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie 
przedmiotów zawodowych, dla których niekorzystna sytuacja 
materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym, realizowana we 
współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół i placówek 
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe 
*realizowane w trybie pozakonkursowym przez komórkę IZ RPO 
realizującą zadania w zakresie polityki oświatowej 
 

 

Kształcenie 
ogólne i 

zawodowe 



Działanie 10.4  
 

Poddziałanie 10.4.1  
*Szkolenia i kursy z zakresu języków obcych oraz kompetencji cyfrowych 
* Osoby dorosłe w wieku 18-67 lat , które z własnej inicjatywy chcą nabywać, 
podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i umiejętności, należące do grup 
defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie 
TIK i języków obcych i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, 
w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia 
*realizowane przez wszystkie podmioty 
 

Poddziałanie 10.4.2 
* działania z zakresu uzupełniania wiedzy, umiejętności w kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych formach 
pozaszkolnych  
* Osoby dorosłe w wieku 18-67 lat , które z własnej inicjatywy chcą nabywać, 
podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i umiejętności, należące do grup 
defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie 
TIK i języków obcych i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, 
w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia 
*realizowane przez wszystkie podmioty 
 

 

Edukacja 
dorosłych 



Aktywna 
integracja o 
charakterze 

środowiskowym 

Rozwój 
ekonomii 

społecznej 

Organizowanie 
społeczności 

lokalnej i 
animacji 

społecznej  

Wsparcie 
przygotowaw
cze i bieżąca 
działalność 



 

 



Poziom wojewódzki – obejmuje 
miasta Bydgoszcz i Toruń oraz obszar 
powiązany z nimi funkcjonalnie (ZIT) 

Poziom regionalny i subregionalny – 
Obszar Strategicznej Interwencji  

dla miasta 
Włocławka/Grudziądza/Inowrocławia 

i obszaru powiązanego  
z nimi funkcjonalnie 

Poziom ponadlokalny – obejmuje 
swym zasięgiem obszar powiatów 

ziemskich. Poziom ten określany jest 
jako „Obszar Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego” 

Poziom lokalny – w ramach idei 
rozwoju lokalnego kierowanego  

przez społeczność (RLKS) 

 

 

 

Poziomy polityki 
terytorialnej 

166,8 mln 
euro 

166,3 mln 
euro 

77,5  
mln 
euro 

76 mln 
euro 
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