
Załącznik do Uchwały Nr 4/80/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2010 r.
                                Harmonogram konkursów RPO WK-P na 2011r.

L.p. Nazwa działania Termin ogłoszenia konkursu Alokacja finansowa € % dofinansowania Uwagi

1 Działanie 2.2. Gospodarka odpadami Kwiecień 2011 5 000 000,00 €
do 70 %
Dla projektów objętych pomocą publiczną 
do 50%

Pomoc publiczna:  Wytyczne w zakresie zasad dofinansowania z 
programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek 
świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek 
samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami 
albo 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 
2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych.

2

Działanie 2.5. Rozwój infrastruktury 
bezpieczeństwa powodziowego i 
przeciwdziałanie zagroŜeniom 
środowiska

Luty 2011 1 000 000,00 €

Dla projektów, których nie dotyczy 
pomocpubliczna - do 85%.
Dla państwowych jednostek budŜetowych - 
100%

Pomoc publiczna: Wsparciem zostaną objęte projekty, w których nie 
zostanie zidentyfikowana pomoc publiczna.

3
Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Luty 2011 3 000 000,00 € do 65%

Schemat: opieka zdrowotna w zakresie: 1) opieki długoterminowej, w 
tym zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze 
oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej; 2) rehabilitacji medycznej.
Pomoc publiczna: wsparciem zostaną objęte projekty, w których nie 
zostanie zidentyfikowana pomoc publiczna.

4
Działanie 5.1. Rozwój instytucji 
otoczenia biznesu

maj 2011 2 516 166,37 €

do 70% - mikro i małe przedsiębiorstwa
do 60% - średnie przedsiębiorstwa
do 50% - duŜe przedsiębiorstwa
70% dla projektów bez pomocy publicznej

Schemat: systemy współpracy sieciowej między IOB. 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane 
w oparciu o zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 20 maja 2009r. w sprawie udzielania pomocy na 
wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach 
regionalnych programów operacyjnych.

5

Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji 
przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.1. 
Wsparcie inwestycji mikro 
przedsiębiorstw

Luty 2011 2 471 420,00 € do 70%

Pomoc publiczna:
-rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 
2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych 
albo
- rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 
2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 
ramach regionalnych programów operacyjnych.

6
Działanie 5.4. Wzmocnienie 
regionalnego potencjału badań i 
rozwoju technologii

Styczeń 2011 3 785 000,00 €

do 100 % - Samorząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego (wyłącznie w 
przypadku realizowania projektu na rzecz 
przedsiębiorców)

Pomoc publiczna: Wsparciem zostaną objęte projekty, w których nie 
zostanie zidentyfikowana pomoc publiczna.

4 047 600,00 zł

Harmonogram konkursów RPO WK-P na 2011 rok

Alokacja finansowa zł

10 003 319,59 zł

20 238 000,00 zł

15 320 166,00 zł

12 142 800,00 zł

10 184 435,00 zł
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7
Działanie 5.4. Wzmocnienie 
regionalnego potencjału badań i 
rozwoju technologii

Styczeń 2011 1 262 000,00 €
Wkład własny Wnioskodawcy zgodny ze 
schematem pomocy. 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane 
w oparciu o zasady określone w jednym z następujących rozporządzeń:
- rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 
2009r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: 
energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery 
badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach 
regionalnych programów operacyjnych
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 
2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 
2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 
ramach regionalnych programów operacyjnych
- rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11.10.2007 r. w 
sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach 
regionalnych programów operacyjnych
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 
2010r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i 
rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych.
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej przy zastosowaniu 
instrumentu elastyczności, wsparcie będzie udzielanie zgodnie z 
zasadami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2.10. 
2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych.

8
Działanie 5.4. Wzmocnienie 
regionalnego potencjału badań i 
rozwoju technologii

Wrzesień 2011 5 000 000,00 €
Wkład własny Wnioskodawcy zgodny ze 
schematem pomocy. 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane 
w oparciu o zasady określone w jednym z następujących rozporządzeń:
- rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 
2009r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: 
energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery 
badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach 
regionalnych programów operacyjnych
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 
2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 
2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 
ramach regionalnych programów operacyjnych
- rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11.10.2007 r. w 
sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach 
regionalnych programów operacyjnych
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 
2010r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i 
rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych.
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej przy zastosowaniu 
instrumentu elastyczności, wsparcie będzie udzielanie zgodnie z 
zasadami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2.10. 
2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych.

9
Działanie 5.5.Promocja i rozwój 
markowych produktów

Styczeń 2011 3 637 929,04 €

do 100 % - Samorząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego (wyłącznie w 
przypadku realizowania projektu na rzecz 
przedsiębiorców)
do 85 % - pozostali beneficjenci

Pomoc publiczna:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 
2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych.

Do oblicze ń przyj ęto 1 €= 4,0476

(*)

14 724 881,58 zł

- kwota z ogłoszenia o konkursie 

20 238 000,00 zł

5 108 071,20 zł
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