
 
 

DZIAŁALNOŚĆ 

 

KOMITETU MONITORUJĄCEGO  

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY  

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO  

NA LATA 2014-2020 

 

w roku  2016  (styczeń-grudzień) 

 

 

 

Termin, miejsce 

 

Rodzaj spotkania 

- Komitet 

Monitorujący  

 

 

Zakres tematyczny 

 

 

UM Toruń 

18 lutego 2016 r. 

 

 

 

 VI posiedzenie KM RPO 

WK-P na lata 2014-2020 

 

- Informacja z prac IZ RPO w 

zakresie realizacji Programu  

 

- Wprowadzenie do idei 

projektów zintegrowanych   

 

- Prezentacja Stanowisk Grup 

roboczych  w zakresie 

kryteriów preselekcyjnych  

 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektu 

zintegrowanego (etap 

preselekcji) dla Działania 6.3 

Inwestycje w infrastrukturę 

edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 

Inwestycje w infrastrukturę 

przedszkolną oraz Działania 

10.2 Kształcenie ogólne i 

zawodowe, Poddziałania 10.2.1 

Wychowanie przedszkolne, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów w sprawie 

przedstawienia Komitetowi 

Monitorującemu RPO WK-P 



 
na lata 2014-2020 opinii do 

kryteriów wyboru projektów 

dla Działania  6.3 Inwestycje w 

infrastrukturę edukacyjną, 

Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje 

w infrastrukturę przedszkolną 

Osi priorytetowej 6 Solidarne 

społeczeństwo i konkurencyjne 

kadry Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020  

 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania  6.3 Inwestycje w 

infrastrukturę edukacyjną, 

Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje 

w infrastrukturę przedszkolną 

Osi priorytetowej 6 Solidarne 

społeczeństwo i konkurencyjne 

kadry Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. EFS w 

sprawie przedstawienia 

Komitetowi Monitorującemu 

RPO WK-P na lata 2014-2020 

opinii do kryteriów wyboru 

projektów dla Działania 10.2 

Kształcenie ogólne i 

zawodowe, Poddziałania 10.2.1 

Wychowanie przedszkolne, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020  

 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 10.2 Kształcenie 

ogólne i zawodowe, 

Poddziałania 10.2.1 

Wychowanie przedszkolne, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 



 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

- Wprowadzenie do kryteriów 

w CT 8  

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. EFS w 

sprawie w sprawie 

przedstawienia Komitetowi 

Monitorującemu RPO WK-P 

na lata 2014-2020 opinii do 

kryteriów wyboru projektów 

dla Działania 8.3 Wsparcie 

przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia w regionie, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 8.3 Wsparcie 

przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia w regionie, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. EFS w 

sprawie przedstawienia 

Komitetowi Monitorującemu 

RPO WK-P na lata 2014-2020 

opinii do kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałania 

8.4.1 Wsparcie zatrudnienia 

osób pełniących funkcje 

opiekuńcze, Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020  

 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 8.4.1 Wsparcie 



 
zatrudnienia osób pełniących 

funkcje opiekuńcze, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

- Wprowadzenie do kryteriów 

w CT 9  

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. EFS w sprawie 

przedstawienia Komitetowi 

Monitorującemu RPO WK-P 

na lata 2014-2020 opinii do 

kryteriów wyboru projektów 

dla Działania 9.2 Włączenie 

społeczne, Poddziałania 9.2.2 

Aktywne włączenie społeczne 

młodzieży objętej sądowym 

środkiem wychowawczym lub 

poprawczym Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020  

 

-  Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 9.2 Włączenie 

społeczne, Poddziałania 9.2.2 

Aktywne włączenie społeczne 

młodzieży objętej sądowym 

środkiem wychowawczym lub 

poprawczym Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego 

 

 

 

UM Toruń 

22 marca 2016 r. 

 

 

 

 

VII posiedzenie KM RPO 

WK-P na lata 2014-2020 

 

-Informacja z prac IZ RPO w 

zakresie realizacji Programu  

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów  

w sprawie przedstawienia 

Komitetowi Monitorującemu 



 
RPO WK-P na lata 2014-2020 

opinii do kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałania 

1.5.2 Wsparcie procesu 

umiędzynarodowienia 

przedsiębiorstw Działania 1.5 

Opracowanie i wdrażanie 

nowych modeli biznesowych 

dla MŚP Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat projekty 

grantowe 

 

-Przedstawiciel IZ RPO o 

uwagach Komisji Europejskiej 

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.5.2 Wsparcie 

procesu umiędzynarodowienia 

przedsiębiorstw Działania 1.5 

Opracowanie i wdrażanie 

nowych modeli biznesowych 

dla MŚP Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat projekty 

grantowe. 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów w sprawie 

przedstawienia Komitetowi 

Monitorującemu RPO WK-P 

na lata 2014-2020 opinii do 

kryteriów wyboru projektów 

dla Działania 6.3 Inwestycje w 

infrastrukturę edukacyjną, 

Poddziałania 6.3.2 Inwestycje  

w infrastrukturę kształcenia 



 
zawodowego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Inwestycje z 

zakresu modernizacji  

i wyposażenia placówek 

systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe, poza 

polityką terytorialną 

 

-Przedstawiciel IZ RPO o 

uwagach Komisji Europejskiej 

 

 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 6.3 Inwestycje  

w infrastrukturę edukacyjną, 

Poddziałania 6.3.2 Inwestycje 

w infrastrukturę kształcenia 

zawodowego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Inwestycje z 

zakresu modernizacji i 

wyposażenia placówek 

systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe, poza 

polityką terytorialną 

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. EFS w 

sprawie przedstawienia 

Komitetowi Monitorującemu 

RPO WK-P na lata 2014-2020 

opinii do ogólnych kryteriów 

wyboru projektu w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, w zakresie 



 
Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

- Przedstawiciel IZ RPO o 

uwagach Komisji Europejskiej 

 

- Zatwierdzenie ogólnych 

kryteriów wyboru projektu w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, w zakresie 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. EFS w 

sprawie przedstawienia 

Komitetowi Monitorującemu 

RPO WK-P na lata 2014-2020 

opinii do kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałania 

8.2.1 Wsparcie na rzecz 

podniesienia poziomu 

aktywności zawodowej osób 

pozostających bez 

zatrudnienia, Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020.  

 

- Przedstawiciel IZ RPO o 

uwagach Komisji Europejskiej 

 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na 

rzecz podniesienia poziomu 

aktywności zawodowej osób 

pozostających bez 

zatrudnienia, Regionalnego 



 
Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020. 

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. EFS w 

sprawie przedstawienia 

Komitetowi Monitorującemu 

RPO WK-P na lata 2014-2020 

opinii do kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałania 

8.5.1 Wsparcie dostępu do 

usług rozwojowych, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

-Przedstawiciel IZ RPO o 

uwagach Komisji Europejskiej 

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla  

Poddziałania 8.5.1 Wsparcie 

dostępu do usług 

rozwojowych, Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. EFS w sprawie 

przedstawienia Komitetowi 

Monitorującemu RPO WK-P 

na lata 2014-2020 opinii do 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 10.2.3 

Kształcenie zawodowe, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 



 
2014-2020 

 

-Przedstawiciel IZ RPO o 

uwagach Komisji Europejskiej 

 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 10.2.3 

Kształcenie zawodowe, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. RLKS w  

sprawie przedstawienia 

Komitetowi Monitorującemu 

RPO WK-P na lata 2014-2020 

opinii w kwestii interpretacji 

stosowania trybów wyboru 

projektów w ramach RLKS dla 

projektów grantowych i 

własnych LGD w ramach 

działania 7.1. Rozwój lokalny 

kierowany przez społeczność 

oraz projektów z zakresu 

kosztów bieżących i animacji, 

grantowych i własnych LGD w 

ramach działania  11.1 

Włączenie społeczne na 

obszarach objętych LSR -  

 

- Przedstawiciel IZ RPO o 

uwagach Komisji Europejskiej 

 

- Podjęcie uchwały w sprawie 

interpretacji stosowanych 

trybów wyboru projektów w 

ramach RLKS dla projektów 

grantowych i własnych LGD w 

ramach działania 7.1 Rozwój 

lokalny kierowany przez 



 
społeczność oraz projektów z 

zakresu kosztów bieżących i 

animacji, grantowych i 

własnych LGD w ramach 

działania 11.1 Włączenie 

społeczne na obszarach 

objętych LSR 

 

- Podjęcie uchwały 

zmieniającej uchwałę w 

sprawie zatwierdzenia 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 9.4.1 Rozwój 

podmiotów sektora ekonomii 

społecznej, Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 

 

 

Fojutowo 

26-27 kwietnia 2016 

r. 

 

 

 

VIII posiedzenie KM 

RPO WK-P  

na lata 2014-2020 

 

 

- Informacja z prac IZ RPO w 

zakresie realizacji Programu  

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. EFS w 

sprawie przedstawienia 

Komitetowi Monitorującemu 

RPO WK-P na lata 2014-2020 

opinii do kryteriów wyboru 

projektów dla  Poddziałania 

10.2.2 Kształcenie ogólne w 

ramach Działania 10.2 

Kształcenie ogólne i zawodowe 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020  

 

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 10.2.2 



 
Kształcenie ogólne w ramach 

Działania 10.2 Kształcenie 

ogólne i zawodowe 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. EFS w sprawie 

przedstawienia Komitetowi 

Monitorującemu RPO WK-P 

na lata 2014-2020 opinii do 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 10.2.3 

Kształcenie zawodowe w 

ramach Działania 10.2 

Kształcenie ogólne i zawodowe 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 10.2.3 

Kształcenie zawodowe w 

ramach Działania 10.2 

Kształcenie ogólne i zawodowe 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów w sprawie 

przedstawienia Komitetowi 

Monitorującemu RPO WK-P 

na lata 2014-2020 opinii do 

kryteriów wyboru projektów 

dla  Poddziałania 4.1.2 

Wzmocnienie systemów 



 
ratownictwa chemiczno-

ekologicznego i służb 

ratowniczych w ramach 

Działania  4.1 Przeciwdziałanie 

zagrożeniom Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020  

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 4.1.2 

Wzmocnienie systemów 

ratownictwa chemiczno-

ekologicznego i służb 

ratowniczych w ramach 

Działania  4.1 Przeciwdziałanie 

zagrożeniom Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów w sprawie 

przedstawienia Komitetowi 

Monitorującemu RPO WK-P 

na lata 2014-2020 opinii do 

kryteriów wyboru projektów 

dla Działania 5.3 Infrastruktura 

kolejowa Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020  

 

 

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 5.3 Infrastruktura 



 
kolejowa Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów w sprawie 

przedstawienia Komitetowi 

Monitorującemu RPO WK-P 

na lata 2014-2020 opinii do 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 6.3.2 

Inwestycje w infrastrukturę 

kształcenia zawodowego w 

ramach Działania 6.3 

Inwestycje w infrastrukturę 

edukacyjną Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020  

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 6.3.2 Inwestycje 

w infrastrukturę kształcenia 

zawodowego w ramach 

Działania 6.3 Inwestycje w 

infrastrukturę edukacyjną 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów w sprawie 

przedstawienia Komitetowi 

Monitorującemu RPO WK-P 

na lata 2014-2020 opinii do 

kryteriów wyboru projektów 

dla Działania 5.1 Infrastruktura 



 
drogowa Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat drogi lokalne 

poza miastami prezydenckimi  

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 5.1 Infrastruktura 

drogowa Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat drogi lokalne 

poza miastami prezydenckimi 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów w sprawie 

przedstawienia Komitetowi 

Monitorującemu RPO WK-P 

na lata 2014-2020 opinii do 

kryteriów wyboru projektów 

dla Działania 5.1 Infrastruktura 

drogowa Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat drogi 

wojewódzkie  

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 5.1 Infrastruktura 

drogowa Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat drogi 

wojewódzkie 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 



 
roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów w sprawie 

przedstawienia Komitetowi 

Monitorującemu RPO WK-P 

na lata 2014-2020 opinii do 

kryteriów wyboru projektów 

dla Działania 5.1 Infrastruktura 

drogowa Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat drogi 

wojewódzkie w miastach 

prezydenckich  

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 5.1 Infrastruktura 

drogowa Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat drogi 

wojewódzkie w miastach 

prezydenckich 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów w sprawie 

przedstawienia Komitetowi 

Monitorującemu RPO WK-P 

na lata 2014-2020 opinii do 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 1.6.2. Dotacje 

dla innowacyjnych MŚP w 

ramach Działania 1.6. 

Wspieranie tworzenia i 

rozszerzania zaawansowanych 

zdolności w zakresie rozwoju 

produktów i usług 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 



 
2014-2020  

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla 

innowacyjnych MŚP w ramach 

Działania 1.6. Wspieranie 

tworzenia i rozszerzania 

zaawansowanych zdolności w 

zakresie rozwoju produktów i 

usług Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

 

Kowal 

 

2 czerwca 2016 r. 

 

 

IX posiedzenie KM RPO 

WK-P  

na lata 2014-2020 

 

 

-Informacja z prac IZ RPO w 

zakresie realizacji Programu 

  

-Zatwierdzenie uchwały 

zmieniającej uchwałę w 

sprawie zatwierdzenia 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 1.6.2 Dotacje 

dla innowacyjnych MŚP w 

ramach Działania 1.6. 

Wspieranie tworzenia i 

rozszerzania zaawansowanych 

zdolności w zakresie rozwoju 

produktów i usług 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

 

-Prezentacja metodologii oceny 

wpisywania się projektów w 

Regionalną Strategię Innowacji 

(RIS)  

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. badań i 

innowacji w sprawie 

zaopiniowania  kryteriów 

wyboru projektów dla   

Poddziałania 1.3.1 Wsparcie 

procesów badawczo-



 
rozwojowych w 

przedsiębiorstwach 

akademickich w ramach 

Działania 1.3 Wsparcie 

przedsiębiorczości 

akademickiej Osi priorytetowej 

1. Wzmocnienie 

innowacyjności i 

konkurencyjności regionu  

 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.3.1 Wsparcie 

procesów badawczo-

rozwojowych w 

przedsiębiorstwach 

akademickich w ramach 

Działania 1.3 Wsparcie 

przedsiębiorczości 

akademickiej Osi priorytetowej 

1. Wzmocnienie 

innowacyjności i 

konkurencyjności regionu 

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. EFS w 

sprawie zaopiniowania  

kryteriów wyboru projektów 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 8.5.2 

Wsparcie outplacementowe, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020  

 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 8.5.2 Wsparcie 

outplacementowe, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

-Prezentacja założeń wsparcia 

w obszarze Poddziałania 10.4.1 

- Edukacja dorosłych w 

zakresie kompetencji 



 
cyfrowych i języków obcych  

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. EFS w sprawie 

zaopiniowania  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 10.4.1 Edukacja 

dorosłych w zakresie 

kompetencji cyfrowych i 

języków obcych, Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020  

 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Poddziałania 10.4.1 Edukacja 

dorosłych w zakresie 

kompetencji cyfrowych i 

języków obcych, Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. EFS w sprawie 

zaopiniowania  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 10.4.2 Edukacja 

dorosłych na rzecz rynku 

pracy, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020  

 

- Prezentacja założeń wsparcia 

w obszarze Poddziałania 10.4.2 

- Edukacja dorosłych na rzecz 

rynku pracy  

 

 

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Poddziałania 10.4.2 Edukacja 

dorosłych na rzecz rynku 

pracy, Regionalnego Programu 



 
Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT w 

sprawie zaopiniowania  

Regulaminu pracy Grupy 

roboczej ds. ZIT 

 

- Zatwierdzenie Regulaminu 

pracy Grupy roboczej ds. ZIT 

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT w 

sprawie zaopiniowania  

kryteriów wyboru projektów 

dla Działania 3.5.1 

Efektywność energetyczna w 

sektorze publicznym i 

mieszkaniowym w ramach 

ZIT, schemat: 

Termomodernizacja w 

obiektach nie należących do 

jednostek samorządu 

terytorialnego w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020  

 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 3.5.1 Efektywność 

energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym 

w ramach ZIT, schemat: 

Termomodernizacja w 

obiektach nie należących do 

jednostek samorządu 

terytorialnego w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 



 
 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT w 

sprawie zaopiniowania  

kryteriów wyboru projektów 

dla Działania 3.5.1 

Efektywność energetyczna w 

sektorze publicznym i 

mieszkaniowym w ramach 

ZIT, schemat: 

Termomodernizacja w 

obiektach należących do 

jednostek samorządu 

terytorialnego w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT), 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020  

 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 3.5.1 Efektywność 

energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym 

w ramach ZIT, schemat: 

Termomodernizacja w 

obiektach należących do 

jednostek samorządu 

terytorialnego w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT), 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów preselekcyjnych 

wyboru projektów 

zintegrowanych dla 

Poddziałania 10.1.1 

Wychowanie przedszkolne w 

ramach ZIT oraz dla 

Poddziałania 6.4.2 Inwestycje 

w infrastrukturę przedszkolną 



 
w ramach ZIT, Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020  

 

- Zatwierdzenie ogólnych 

kryteriów dla Poddziałania 

10.1.1 Wychowanie 

przedszkolne w ramach ZIT 

oraz dla Poddziałania 6.4.2 

Inwestycje w infrastrukturę 

przedszkolną w ramach ZIT, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT  w 

sprawie zaopiniowania  

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 10.1.1 

Wychowanie przedszkolne w 

ramach ZIT, Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020  

 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla  

Poddziałania 10.1.1 

Wychowanie przedszkolne w 

ramach ZIT, Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT  w 

sprawie zaopiniowania  

kryteriów wyboru projektów 

dla Działania 6.4 Rewitalizacja 

oraz inwestycje w 

infrastrukturę edukacyjną w 

ramach ZIT, Poddziałania 6.4.2 

Inwestycje w infrastrukturę 



 
przedszkolną w ramach ZIT  

 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 6.4 Rewitalizacja 

oraz inwestycje w 

infrastrukturę edukacyjną w 

ramach ZIT,  Poddziałania 

6.4.2 Inwestycje w 

infrastrukturę przedszkolną w 

ramach ZIT 

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów  

dla Poddziałania 8.4.3 Rozwój 

usług opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 w ramach ZIT, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020  

 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 8.4.3 Rozwój 

usług opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 w ramach ZIT, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

 

 

UM Toruń 

 

28 czerwca 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X posiedzenie KM RPO 

WK-P  

na lata 2014-2020 

 

 

 

- Informacja z prac IZ RPO w 

zakresie realizacji Programu   

 

- Informacja  w zakresie 

wdrażania  EFRR  

 

- Informacja  w zakresie 

wdrażania  EFS  

 

- Wystąpienie Prezydenta 

Sejmiku Gospodarczego WK-P 

Krzysztofa Sikory 



 
 

 

 

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. badań i 

innowacji w sprawie 

zaopiniowania  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.3.1 Wsparcie 

procesów badawczo-

rozwojowych w  

przedsiębiorstwach 

akademickich w ramach 

Działania 1.3 Wsparcie 

przedsiębiorczości 

akademickiej Osi priorytetowej 

1. Wzmocnienie 

innowacyjności i 

konkurencyjności regionu, 

Schemat : wsparcie B+R w 

przedsiębiorstwach 

akademickich  

 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.3.1 Wsparcie 

procesów badawczo-

rozwojowych w 

przedsiębiorstwach 

akademickich w ramach 

Działania 1.3 Wsparcie 

przedsiębiorczości 

akademickiej Osi priorytetowej 

1. Wzmocnienie 

innowacyjności i 

konkurencyjności regionu  

Schemat : wsparcie B+R w 

przedsiębiorstwach 

akademickich. 

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. EFS w 

sprawie zaopiniowania  

kryteriów wyboru projektów 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 9.2.1 

Aktywne włączenie społeczne, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. Wsparcie na rzecz 



 
osób z niepełnosprawnościami 

poprzez realizację programów 

na rzecz zatrudnienia oraz 

rehabilitacji zawodowej i 

społecznej  

 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 9.2.1 Aktywne 

włączenie społeczne, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. Wsparcie na rzecz 

osób z niepełnosprawnościami 

poprzez realizację programów 

na rzecz zatrudnienia oraz 

rehabilitacji zawodowej i 

społecznej. 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. EFS w sprawie 

zaopiniowania  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 9.2.1 Aktywne 

włączenie społeczne, wsparcie 

ukierunkowane na realizację 

programów aktywności 

lokalnej (pal)  

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 9.2.1 Aktywne 

włączenie społeczne, wsparcie 

ukierunkowane na realizację 

programów aktywności 

lokalnej (pal). 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. EFS w sprawie 

zaopiniowania  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 9.2.1 Aktywne 

włączenie społeczne, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. Wsparcie 

realizowane przez centra 



 
integracji społecznej (cis) i 

kluby integracji społecznej 

(kis)  

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Poddziałania 9.2.1 Aktywne 

włączenie społeczne, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. Wsparcie 

realizowane przez centra 

integracji społecznej (cis) i 

kluby integracji społecznej 

(kis). 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. EFS w sprawie 

zaopiniowania  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 9.2.1 Aktywne 

włączenie społeczne, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. Wsparcie 

realizowane przez warsztaty 

terapii zajęciowej (wtz) i 

zakłady aktywizacji 

zawodowej (zaz)  

 

 

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Poddziałania 9.2.1 Aktywne 

włączenie społeczne, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. Wsparcie 

realizowane przez warsztaty 

terapii zajęciowej (wtz) i 

zakłady aktywizacji 

zawodowej (zaz). 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 



 
projektów w sprawie 

zaopiniowania  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 2.1. Wysoka 

dostępność i jakość e-usług 

publicznych  Schemat: rozwój 

e-usług publicznych w zakresie 

administracji. 

 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 2.1. Wysoka 

dostępność i jakość e-usług 

publicznych  Schemat: rozwój 

e-usług publicznych w zakresie 

administracji. 

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów w sprawie 

zaopiniowania  kryteriów 

wyboru projektów dla  

Działania 2.2 Cyfrowa 

dostępność i użyteczność 

informacji sektora publicznego 

oraz zasobów nauki, kultury i 

dziedzictwa regionalnego 

schemat: digitalizacja zasobów 

regionalnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020  

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 2.2 Cyfrowa 

dostępność  użyteczność 

informacji sektora publicznego 

oraz zasobów nauki, kultury i 

dziedzictwa regionalnego 

schemat: digitalizacja zasobów 

regionalnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020. 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 



 
roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów w sprawie 

zaopiniowania  kryteriów 

wyboru projektów dla  

Działania 3.3 Efektywność 

energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym, 

schemat: Modernizacja 

energetyczna budynków 

publicznych – w ramach 

polityki terytorialnej, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020  

  

-Zatwierdzenie ogólnych 

kryteriów dla Działania 3.3 

Efektywność energetyczna w 

sektorze publicznym i 

mieszkaniowym, schemat: 

Modernizacja energetyczna 

budynków publicznych – w 

ramach polityki terytorialnej, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów w sprawie 

zaopiniowania  kryteriów 

wyboru projektów dla  

Działania 3.3 Efektywność 

energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym, 

schemat: Modernizacja 

energetyczna budynków 

publicznych – poza polityką 

terytorialną, Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020  

   

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla  

Działania 3.3 Efektywność 



 
energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym, 

schemat: Modernizacja 

energetyczna budynków 

publicznych – poza polityką 

terytorialną, Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020. 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów w sprawie 

zaopiniowania  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 4.4 Ochrona i rozwój 

zasobów kultury Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020  

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 4.4 Ochrona i rozwój 

zasobów Kultury, schemat: 

Imprezy kulturalne  

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Poddziałania 6.1.2 Inwestycje 

w infrastrukturę społeczną 

schemat: Placówki 

opiekuńczo-wychowawcze i 

rodzinne domy dziecka 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020  

 



 
-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 6.1.2 Inwestycje 

w infrastrukturę społeczną 

schemat: Placówki 

opiekuńczo-wychowawcze i 

rodzinne domy dziecka 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej do spraw koordynacji 

interwencji w sektorze zdrowia 

w sprawie zaopiniowania 

Regulaminu Grupy roboczej 

ds. koordynacji interwencji w 

sektorze zdrowia  

 

-Zatwierdzenie Regulaminu 

Grupy roboczej ds. koordynacji 

interwencji w sektorze 

zdrowia. 

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej do spraw 

koordynacji interwencji w 

sektorze zdrowia  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 2.1 Wysoka 

dostępność i jakość e-usług 

publicznych w zakresie 

zdrowia  

 

-zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla  

Działania 2.1 Wysoka 

dostępność i jakość e-usług 

publicznych w zakresie 

zdrowia. 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej do spraw koordynacji 

interwencji w sektorze zdrowia 

w sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla Działania 6.1 Inwestycje w 



 
infrastrukturę zdrowotną i 

społeczną, Poddziałania 6.1.1 

Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną, schemat: Poprawa 

dostępności usług 

diagnostycznych w ramach 

POZ i AOS ukierunkowanej na 

rozwój opieki koordynowanej 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020  

  

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 6.1 Inwestycje w 

infrastrukturę zdrowotną i 

społeczną, Poddziałania 6.1.1 

Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną, schemat: Poprawa 

dostępności usług 

diagnostycznych w ramach 

POZ i AOS ukierunkowanej na 

rozwój opieki koordynowanej 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej do spraw koordynacji 

interwencji w sektorze zdrowia 

w sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 8.6.2 

Regionalne programy polityki 

zdrowotnej i profilaktycznej, 

Schemat: Program 

profilaktyczny dla osób 

zagrożonych przerwaniem 

aktywności zawodowej w 

kierunku wczesnego 

wykrywania nowotworu jelita 

grubego  

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 8.6.2 Regionalne 

programy polityki zdrowotnej i 



 
profilaktycznej, Schemat: 

Program profilaktyczny dla 

osób zagrożonych 

przerwaniem aktywności 

zawodowej w kierunku 

wczesnego wykrywania 

nowotworu jelita grubego 

 

 

 

 

UM Toruń 

 

26 lipca 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XI posiedzenie KM RPO 

WK-P  

na lata 2014-2020 

 

 

- Informacja  w zakresie stanu 

wdrażania  EFRR/IZ  

 

-Informacja  w zakresie stanu 

wdrażania  EFS/IZ  

 

-Informacja  w zakresie stanu 

wdrażania  EFS/IP WUP  

 

- Prezentacja zmian dla 

Działania 3.3 Efektywność 

energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym, 

Schemat: Modernizacja 

energetyczna budynków 

publicznych – w ramach 

polityki terytorialnej  

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 3.3 Efektywność 

energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym, 

Schemat: Modernizacja 

energetyczna budynków 

publicznych – w ramach 

polityki terytorialnej 

 

-Prezentacja zmian dla 

Działania 3.3 Efektywność 

energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym, 

Schemat: Modernizacja 

energetyczna budynków 



 
publicznych  

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 3.3 Efektywność 

energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym, 

Schemat: Modernizacja 

energetyczna budynków 

publicznych  

 

-Prezentacja zmian kryteriów 

dla Poddziałania 10.4.2 

Edukacja dorosłych na rzecz 

rynku pracy, Schemat: 

Podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych osób dorosłych – 

projekt grantowy  

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 10.4.2 Edukacja 

dorosłych na rzecz rynku 

pracy, Schemat: Podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych osób 

dorosłych – projekt grantowy. 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. ZIT dla Działania  

4.6.1. Wsparcie gospodarki 

wodno-ściekowej w ramach 

ZIT, Schemat: Inwestycje w 

zakresie gospodarki wodno-

ściekowej w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT)  

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 4.6.1. Wsparcie 

gospodarki wodno-ściekowej 

w ramach ZIT, Schemat: 

Inwestycje w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej 

w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT) 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 



 
roboczej ds. ZIT dla 

Poddziałania 4.6.2 Wsparcie 

ochrony zasobów Kultury w 

ramach Działania 4.6 Ochrona 

środowiska naturalnego i 

zasobów kulturowych na 

obszarze ZIT, Schemat: 

Inwestycje w zakresie  

dziedzictwa kulturowego, w 

ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT)  

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Poddziałania 4.6.2 Wsparcie 

ochrony zasobów Kultury w 

ramach Działania 4.6 Ochrona 

środowiska naturalnego i 

zasobów kulturowych na 

obszarze ZIT, Schemat: 

Inwestycje w zakresie  

dziedzictwa kulturowego, w 

ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT) 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. ZIT  dla Działania 

6.4 Rewitalizacja oraz 

inwestycje w infrastrukturę 

edukacyjną w ramach ZIT, 

Poddziałania 6.4.3 Inwestycje 

w infrastrukturę kształcenia 

zawodowego w ramach ZIT, 

schemat: Poprawa jakości 

usług edukacyjnych szkół 

zawodowych poprzez 

inwestycje w infrastrukturę i 

wyposażenie w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT)  

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów  dla  

Działania 6.4 Rewitalizacja 

oraz inwestycje w 

infrastrukturę edukacyjną w 

ramach ZIT, Poddziałania 6.4.3 



 
Inwestycje w infrastrukturę 

kształcenia zawodowego w 

ramach ZIT, schemat: Poprawa 

jakości usług edukacyjnych 

szkół zawodowych poprzez 

inwestycje w infrastrukturę i 

wyposażenie w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT). 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. ZIT dla 

Poddziałania 10.1.2 

Kształcenie ogólne w ramach 

ZIT w ramach  Działania 10.1 

Kształcenie ogólne i zawodowe 

w ramach ZIT, Schemat: 

Podnoszenie kompetencji 

językowych i matematyczno-

przyrodniczych wśród uczniów 

szkół podstawowych, 

gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych, w 

ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych ZIT, 

konkurs dedykowany JST 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów  dla  

Poddziałania 10.1.2 

Kształcenie ogólne w ramach 

ZIT w ramach  Działania 10.1 

Kształcenie ogólne i zawodowe 

w ramach ZIT, Schemat: 

Podnoszenie kompetencji 

językowych i matematyczno-

przyrodniczych wśród uczniów 

szkół podstawowych, 

gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych, w 

ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych ZIT, 

konkurs dedykowany JST 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. ZIT dla 

Poddziałania 10.1.3 

Kształcenie zawodowe w 

ramach ZIT w ramach 

Działania 10.1 Kształcenie 



 
ogólne i zawodowe w ramach 

ZIT, Schemat: Projekty w 

zakresie poprawy jakości, 

efektywności i atrakcyjności 

kształcenia zawodowego, w 

ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT), konkurs dedykowany 

JST  

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 10.1.3 

Kształcenie zawodowe w 

ramach ZIT w ramach 

Działania 10.1 Kształcenie 

ogólne i zawodowe w ramach 

ZIT, Schemat: Projekty w 

zakresie poprawy jakości, 

efektywności i atrakcyjności 

kształcenia zawodowego, w 

ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT), konkurs dedykowany 

JST 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. EFS dla 

Poddziałania 8.4.2 Rozwój 

usług opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 w ramach 

Działania 8.4  Godzenie życia 

zawodowego i rodzinnego, 

Schemat: Projekty dotyczące 

zwiększenia dostępności lub 

dostosowanie miejsc opieki 

nad dziećmi do lat 3, w celu 

rozwoju świadczonych usług  

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 8.4.2 Rozwój 

usług opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 w ramach 

Działania 8.4  Godzenie życia 

zawodowego i rodzinnego, 

Schemat: Projekty dotyczące 

zwiększenia dostępności lub 

dostosowanie miejsc opieki 



 
nad dziećmi do lat 3, w celu 

rozwoju świadczonych usług 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów dla  Poddziałania 

1.5.2 Wsparcie procesu 

umiędzynarodowienia 

przedsiębiorstw w ramach  

Działania 1.5 Opracowanie i 

wdrażanie nowych modeli 

biznesowych dla MŚP, 

Schemat: Wsparcie dla centrów 

obsługi inwestorów i 

eksporterów (COIE) 

obejmujące przygotowanie i 

rozwój pakietu usług 

doradczych w zakresie 

prowadzenia działalności 

eksportowej i inwestycyjnej  

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla  

Poddziałania 1.5.2 Wsparcie 

procesu umiędzynarodowienia 

przedsiębiorstw w ramach  

Działania 1.5 Opracowanie i 

wdrażanie nowych modeli 

biznesowych dla MŚP, 

Schemat: Wsparcie dla centrów 

obsługi inwestorów i 

eksporterów (COIE) 

obejmujące przygotowanie i 

rozwój pakietu usług 

doradczych w zakresie 

prowadzenia działalności 

eksportowej i inwestycyjnej 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów dla  Poddziałania 

4.1.1 Poprawa ochrony 

przeciwpowodziowej i 

przeciwdziałanie suszy w 

ramach Działania 4.1 

Przeciwdziałanie zagrożeniom, 

Schemat: Infrastruktura małej 

retencji  

 



 
-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 4.1.1 Poprawa 

ochrony przeciwpowodziowej i 

przeciwdziałanie suszy w 

ramach Działania 4.1 

Przeciwdziałanie zagrożeniom, 

Schemat: Infrastruktura małej 

retencji 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów dla  Działania 4.3 

Rozwój infrastruktury wodno-

ściekowej, Schemat: 

Inwestycje w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej 

w polityce terytorialnej  

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 4.3 Rozwój 

infrastruktury wodno-

ściekowej, Schemat: 

Inwestycje w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej 

w polityce terytorialnej 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów dla Działania 4.4 

Ochrona i rozwój zasobów 

Kultury, Schemat: Inwestycje 

w zakresie Kultury w ramach 

polityki terytorialnej   

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 4.4 Ochrona i rozwój 

zasobów Kultury, Schemat: 

Inwestycje w zakresie kultury 

w ramach polityki terytorialnej 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów dla  Poddziałania 

6.1.2 Inwestycje w 

infrastrukturę społeczną w 



 
ramach Działania 6.1 

Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną i społeczną, 

Schemat: 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)  

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów  dla  

Poddziałania 6.1.2 Inwestycje 

w infrastrukturę społeczną w 

ramach Działania 6.1 

Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną i społeczną, 

Schemat: 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) 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. zrównoważonego 

rozwoju w sprawie 

zaopiniowania Regulaminu 

pracy Grupy roboczej ds. 

zrównoważonego rozwoju  

  

-Zatwierdzenie Regulaminu 

pracy Grupy roboczej ds. 

zrównoważonego rozwoju 

 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. RLKS w sprawie  

opinii w zakresie załącznika do 

Uchwały Zarządu 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w sprawie 

przyjęcia projektu warunków 



 
udzielenia wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, w zakresie 

Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez 

Społeczność  

 

-Zatwierdzenie opinii w 

zakresie załącznika do 

Uchwały Zarządu 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w sprawie 

przyjęcia projektu warunków 

udzielenia wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, w zakresie 

Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez 

Społeczność 

 

 

Górzno 

1-2 września 2016 r.  

 

 

 

XII posiedzenie KM RPO 

WK-P  

na lata 2014-2020 

 

- Informacja  w zakresie stanu 

wdrażania  EFRR/IZ  

 

-Informacja  w zakresie stanu 

wdrażania  EFS/IZ  

 

- Informacja w zakresie stanu 

wdrażania  EFS/IP WUP  

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów w sprawie 

przedstawienia Komitetowi 

Monitorującemu RPO WK-P 

na lata 2014-2020 opinii do 

kryteriów wyboru projektów 

dla Działania 3.1 Wspieranie 

wytwarzania i dystrybucji 

energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-



 
Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Sieci 

elektroenergetyczne 

dedykowane przyłączaniu 

nowych jednostek 

wytwórczych z OZE do KSE 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 3.1 Wspieranie 

wytwarzania i dystrybucji 

energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Sieci 

elektroenergetyczne 

dedykowane przyłączaniu 

nowych jednostek 

wytwórczych z OZE do KSE 

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów w sprawie 

przedstawienia Komitetowi 

Monitorującemu RPO WK-P 

na lata 2014-2020 opinii do 

kryteriów wyboru projektów 

dla Działania 3.1 Wspieranie 

wytwarzania i dystrybucji 

energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Infrastruktura 

służąca do przesyłu i 

dystrybucji energii cieplnej z 

OZE 

 

-Zatwierdzenie kryteriów 



 
wyboru projektów dla 

Działania 3.1 Wspieranie 

wytwarzania i dystrybucji 

energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Infrastruktura 

służąca do przesyłu i 

dystrybucji energii cieplnej z 

OZE 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów w sprawie 

przedstawienia Komitetowi 

Monitorującemu RPO WK-P 

na lata 2014-2020 opinii do 

kryteriów wyboru projektów 

dla Działania 4.5 Ochrona 

przyrody Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Ochrona 

siedlisk i gatunków – projekt 

grantowy 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 4.5 Ochrona 

przyrody Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Ochrona 

siedlisk i gatunków – projekt 

grantowy 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów w sprawie 



 
przedstawienia Komitetowi 

Monitorującemu RPO WK-P 

na lata 2014-2020 opinii do 

kryteriów wyboru projektów 

dla Działania 4.5 Ochrona 

przyrody Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Inwestycje w 

zakresie zwiększenia ochrony 

przyrody w regionie 

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 4.5 Ochrona 

przyrody Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Inwestycje w 

zakresie zwiększenia ochrony 

przyrody w regionie 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów w sprawie 

przedstawienia Komitetowi 

Monitorującemu RPO WK-P 

na lata 2014-2020 opinii  

do kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałania 

6.1.2 Inwestycje w 

infrastrukturę społeczną w 

ramach Działania 6.1 

Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną i społeczną 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat: 

Inwestycje w zakresie usług 



 
społecznych i aktywnej 

integracji 

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 6.1.2 Inwestycje  

w infrastrukturę społeczną w 

ramach Działania 6.1 

Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną i społeczną 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat: 

Inwestycje w zakresie usług 

społecznych  

i aktywnej integracji 

 

-Propozycja zmiany kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 10.4.1 Edukacja 

dorosłych w zakresie 

kompetencji cyfrowych i 

języków obcych, Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, (uzupełnienie kryteriów  

o grupę wsparcia dla osób  

powyżej 67 roku życia) 

 

-Propozycja zmiany kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 8.5.1 Wsparcie 

dostępu do usług 

rozwojowych, Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 

 

 



 
 

Toruń 

 

Sala Mieszczańska 

 

27 października  

2016 r. 

 

 

 

XIII posiedzenie  

KM RPO WK-P  

na lata 2014-2020 

 

 

-Informacja  w zakresie stanu 

wdrażania  EFRR/IZ  

 

-Informacja  w zakresie stanu 

wdrażania  EFS/IZ  

 

-Informacja w zakresie stanu 

wdrażania  EFS/IP WUP  

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej do spraw EFS w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla  Poddziałania 9.3.2 Rozwój 

usług społecznych, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat: Wsparcie 

na rzecz rozwoju usług 

społecznych oraz usług 

wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej poprzez realizację 

projektów zwiększających 

dostępność do tych usług w 

szczególności świadczonych 

w środowisku lokalnym 

 

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 9.3.2 Rozwój 

usług społecznych, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat: Wsparcie 

na rzecz rozwoju usług 

społecznych oraz usług 

wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej poprzez realizację 

projektów zwiększających 

dostępność do tych usług w 

szczególności świadczonych 

w środowisku lokalnym 

 

 

 



 
-Przedstawienie opinii Grupy 

roboczej ds. RLKS w sprawie 

warunków udzielenia wsparcia 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, w zakresie 

projektów realizowanych ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w 

ramach Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez 

Społeczność 

 

-Zatwierdzenie warunków 

udzielenia wsparcia 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, w zakresie 

projektów realizowanych ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w 

ramach Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez 

Społeczność 

 

-Przedstawienie opinii Grupy 

roboczej ds. RLKS w sprawie 

warunków udzielenia wsparcia 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, w zakresie 

projektów realizowanych ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach 

Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez 

Społeczność 

 

-Zatwierdzenie warunków 

udzielenia wsparcia 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 



 
2014-2020, w zakresie 

projektów realizowanych ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach 

Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez 

Społeczność 

 

-Prezentacja  Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 9.1.1 

Aktywne włączenie społeczne 

w ramach ZIT, Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Wsparcie na 

rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

poprzez realizację projektów w 

zakresie włączenia i integracji 

społecznej na obszarze 

realizacji Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT). 

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla  

Poddziałania 9.1.1 Aktywne 

włączenie społeczne w ramach 

ZIT, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat: Wsparcie 

na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

poprzez realizację projektów w 

zakresie włączenia i integracji 

społecznej na obszarze 

realizacji Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. ZIT  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 



 
wyboru projektów dla 

Poddziałania 9.1.2 Rozwój 

usług opiekuńczych w ramach 

ZIT, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat: Wsparcie 

na rzecz rozwoju usług 

społecznych poprzez realizację 

projektów zwiększających 

dostępność do tych usług na 

obszarze realizacji 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT). 

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla  

Poddziałania 9.1.2 Rozwój 

usług opiekuńczych w ramach 

ZIT, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat: Wsparcie 

na rzecz rozwoju usług 

społecznych poprzez realizację 

projektów zwiększających 

dostępność do tych usług na 

obszarze realizacji 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT). 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds.  koordynacji 

interwencji w sektorze zdrowia  

w sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla Działania 6.1 Inwestycje  

w infrastrukturę zdrowotną i 

społeczną, Poddziałania 6.1.1 

Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną, Infrastruktura w 

zakresie opieki szpitalnej – 

szpitale powiatowe 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 



 
-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 6.1 Inwestycje w 

infrastrukturę zdrowotną i 

społeczną, Poddziałania 6.1.1 

Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną, Infrastruktura w 

zakresie opieki szpitalnej – 

szpitale powiatowe 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds.  

koordynacji interwencji w 

sektorze zdrowia  

w sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla Działania 6.1 Inwestycje  

w infrastrukturę zdrowotną i 

społeczną, Poddziałania 6.1.1 

Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną, schemat: 

Infrastruktura w zakresie 

opieki szpitalnej – szpitale 

wojewódzkie Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 

 

 - Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 6.1 Inwestycje w 

infrastrukturę zdrowotną i 

społeczną, Poddziałania 6.1.1 

Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną, schemat: 

Infrastruktura w zakresie 

opieki szpitalnej – szpitale 

wojewódzkie Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 

 

 



 
-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds.  koordynacji 

interwencji w sektorze zdrowia  

w sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla Działania 6.1 Inwestycje  

w infrastrukturę zdrowotną i 

społeczną, Poddziałania 6.1.1 

Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną, schemat: Poprawa 

dostępności usług 

diagnostycznych w ramach 

POZ i AOS ukierunkowanej na 

rozwój opieki koordynowanej 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

-Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 6.1 Inwestycje w 

infrastrukturę zdrowotną i 

społeczną, Poddziałania 6.1.1 

Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną, schemat: Poprawa 

dostępności usług 

diagnostycznych w ramach 

POZ i AOS ukierunkowanej na 

rozwój opieki koordynowanej 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej do spraw kryteriów 

wyboru projektów w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla  

Działania  3.1 Wspieranie 

wytwarzania   

i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych (mikroinstalacje) 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 



 
 

-Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania  3.1 Wspieranie 

wytwarzania   

i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych (mikroinstalacje) 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

-„Stan wykorzystania terenów 

inwestycyjnych 

dofinansowanych w ramach 

funduszy unijnych dostępnych 

w perspektywie finansowej 

2007-2013” 

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej do spraw 

kryteriów wyboru projektów w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla  Poddziałania 1.4.3 Rozwój 

infrastruktury na rzecz rozwoju 

gospodarczego Osi 

priorytetowej 1. Wzmocnienie 

innowacyjności   

i konkurencyjności gospodarki 

regionu Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: wsparcie 

powstawania i poszerzania 

terenów przeznaczonych pod 

działalność gospodarczą 

-Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.4.3 Rozwój 

infrastruktury na rzecz rozwoju 

gospodarczego Osi 

priorytetowej 1. Wzmocnienie 

innowacyjności  i 



 
konkurencyjności gospodarki 

regionu Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: wsparcie 

powstawania i poszerzania 

terenów przeznaczonych pod 

działalność gospodarczą 

 

-Zatwierdzenie propozycji 

zmian  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

-Zatwierdzenie kryteriów dla 

Działania 4.1 Przeciwdziałanie 

zagrożeniom, Poddziałanie 

4.1.1 Poprawa ochrony 

przeciwpowodziowej i 

przeciwdziałanie suszy, 

schemat: Wały 

przeciwpowodziowe 

 

Zatwierdzenie uchwały 

zmieniającej uchwałę w 

sprawie zatwierdzenia 

kryteriów wyboru projektów 

dla Działania 4.4 Ochrona i 

rozwój zasobów kultury 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

 

-zatwierdzenia kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 4.4 Ochrona i rozwój 

zasobów kultury Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020. 

-Zatwierdzenie propozycji 

zmian dla Działania 3.4 

Zrównoważona mobilność 

miejska i promowanie strategii 



 
niskoemisyjnych, schemat: 

Budowa i przebudowa ścieżek 

rowerowych w ramach polityki 

terytorialnej 

 

-Zatwierdzenie propozycji 

zmian dla Działania 3.5 

Efektywność energetyczna i 

gospodarka niskoemisyjna w 

ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 

Zrównoważona mobilność 

miejska i promowanie strategii 

niskoemisyjnych w ramach 

ZIT, schemat: budowa i 

przebudowa ścieżek 

rowerowych w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT). 

 

 

 

UM Toruń 

2 grudnia 2016 r. 

 

 

XIV posiedzenie KM RPO 

WK-P  

na lata 2014-2020 

 

 

 

-Informacja w zakresie stanu 

wdrażania EFRR/IZ  

 

-Informacja w zakresie stanu 

wdrażania EFS/IZ – Karolina 

Rezmer – Naczelnik Wydziału 

Wyboru Projektów EFS 

 

-Informacja w zakresie stanu 

wdrażania EFS/IP WUP  

 

-Informacja w zakresie stanu 

Certyfikacji środków w ramach  

RPO WK-P na lata 2014-2020  

 

-Analiza sytuacji społeczno-

ekonomicznej województwa 

kujawsko-pomorskiego w 

obszarach oddziaływania 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w latach 2007-

2015  

 

-Informacja o prowadzonych 

działaniach ewaluacyjnych dla 

RPO WK-P 2014-2020  

 



 
 

-Stan wypełnienia 

warunkowości ex-ante dla RPO 

WK-P 2014-2020  

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. ZIT w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 3.5.2 

Zrównoważona mobilność 

miejska i promowanie strategii 

niskoemisyjnych w ramach 

ZIT , Działanie 3.5 

Efektywność energetyczna i 

gospodarka niskoemisyjna w 

ramach ZIT Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Infrastruktura 

na potrzeby czystego 

transportu miejskiego oraz 

inteligentne systemy 

transportowe w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 3.5.2 

Zrównoważona mobilność 

miejska i promowanie strategii 

niskoemisyjnych w ramach 

ZIT , Działanie 3.5 

Efektywność energetyczna i 

gospodarka niskoemisyjna w 

ramach ZIT Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Infrastruktura 

na potrzeby czystego 

transportu miejskiego oraz 

inteligentne systemy 

transportowe w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) 

 



 
-Przedstawienie opinii Grupy 

roboczej ds. EFS dla Działania 

8.1 Podniesienie aktywności 

zawodowej osób bezrobotnych 

poprzez działania powiatowych 

urzędów pracy, Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020  

 

 -Podjęcie uchwały Komitetu 

Monitorującego w sprawie 

zatwierdzenia kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Działania 8.1 Podniesienie 

aktywności zawodowej osób 

bezrobotnych poprzez działania 

powiatowych urzędów pracy, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

-Prezentacja  Stanowiska 

Grupy roboczej ds. EFS w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla  Poddziałania 9.2.1 

Aktywne włączenie społeczne, 

schemat: Działania na rzecz 

aktywnego włączenia 

społecznego i powrót na rynek 

pracy 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 9.2.1 Aktywne 

włączenie społeczne, schemat: 

Działania na rzecz aktywnego 

włączenia społecznego i 

powrót na rynek pracy 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. koordynacji 

interwencji w sektorze zdrowia  

w sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla  Poddziałania 8.6.2 



 
Regionalne programy polityki 

zdrowotnej i profilaktycznej,  

schemat: Program 

profilaktyczny dla osób 

zagrożonych przerwaniem 

aktywności zawodowej w 

kierunku wczesnego 

wykrywania nowotworu jelita 

grubego 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 8.6.2 Regionalne 

programy polityki zdrowotnej i 

profilaktycznej,  schemat: 

Program profilaktyczny dla 

osób zagrożonych 

przerwaniem aktywności 

zawodowej w kierunku 

wczesnego wykrywania 

nowotworu jelita grubego 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. badań i innowacji 

w sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla  Poddziałania 1.2.1 

Wsparcie procesów badawczo-

rozwojowych, w ramach 

Działania 1.2 Promowanie 

inwestycji przedsiębiorstw w 

badania i innowacje, schemat: 

Stworzenie i rozwój zaplecza 

badawczo-rozwojowego dla 

grup przedsiębiorstw 

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.2.1 Wsparcie 

procesów badawczo-

rozwojowych, w ramach 

Działania 1.2 Promowanie 

inwestycji przedsiębiorstw w 

badania i innowacje, schemat: 

Stworzenie i rozwój zaplecza 

badawczo-rozwojowego dla 

grup przedsiębiorstw 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 



 
roboczej ds. badań i innowacji 

w sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 1.2.1 

Wsparcie procesów badawczo-

rozwojowych, w ramach 

Działania 1.2 Promowanie 

inwestycji przedsiębiorstw w 

badania i innowacje 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat: 

stworzenie i rozwój zaplecza 

badawczo-rozwojowego w 

MŚP 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.2.1 Wsparcie 

procesów badawczo-

rozwojowych, w ramach 

Działania 1.2 Promowanie 

inwestycji przedsiębiorstw w 

badania i innowacje 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat:  

stworzenie i rozwój zaplecza 

badawczo-rozwojowego w 

MŚP posiadających 

doświadczenie w prowadzeniu 

prac B+R 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.2.1 Wsparcie 

procesów badawczo-

rozwojowych, w ramach 

Działania 1.2 Promowanie 

inwestycji przedsiębiorstw w 

badania i innowacje 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat: 

stworzenie i rozwój zaplecza 

badawczo-rozwojowego w 



 
MŚP nieposiadających 

doświadczenia w prowadzeniu 

prac B+R 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania: 1.5.3 Wsparcie 

procesu umiędzynarodowienia 

przedsiębiorstw akademickich 

w ramach Działania: 1.5 

Opracowanie i wdrażanie 

nowych modeli biznesowych 

dla MŚP Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Projekty 

grantowe 

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania: 1.5.3 Wsparcie 

procesu umiędzynarodowienia 

przedsiębiorstw akademickich 

w ramach Działania: 1.5 

Opracowanie i wdrażanie 

nowych modeli biznesowych 

dla MŚP Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Projekty 

grantowe 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania: 2.2. Cyfrowa 

dostępność i użyteczność 

informacji sektora publicznego 

oraz zasobów nauki, kultury i 

dziedzictwa regionalnego 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 



 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat: 

digitalizacja zasobów 

regionalnych 

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania: 2.2. Cyfrowa 

dostępność i użyteczność 

informacji sektora publicznego 

oraz zasobów nauki, kultury i 

dziedzictwa regionalnego 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat: 

digitalizacja zasobów 

regionalnych 

 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania:  3.4 Zrównoważona 

mobilność miejska i 

promowanie strategii 

niskoemisyjnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Infrastruktura 

szynowa wraz z taborem 

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania:  3.4 Zrównoważona 

mobilność miejska i 

promowanie strategii 

niskoemisyjnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Infrastruktura 

szynowa wraz z taborem 

 

 

 

 



 
-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania: 3.4 Zrównoważona 

mobilność miejska i 

promowanie strategii 

niskoemisyjnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Infrastruktura 

na potrzeby czystego 

transportu miejskiego oraz 

inteligentne systemy 

transportowe w ramach 

polityki terytorialnej 

 

-Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania: 3.4 Zrównoważona 

mobilność miejska i 

promowanie strategii 

niskoemisyjnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Infrastruktura 

na potrzeby czystego 

transportu miejskiego oraz 

inteligentne systemy 

transportowe w ramach 

polityki terytorialnej 

 

Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania:  5.3 Infrastruktura 

kolejowa Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Modernizacja i 

rewitalizacja regionalnej sieci 

kolejowej wraz z infrastrukturą 

obsługi pasażerskiej 



 
 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania:  5.3 Infrastruktura 

kolejowa Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Modernizacja i 

rewitalizacja regionalnej sieci 

kolejowej wraz z infrastrukturą 

obsługi pasażerskiej 

 

-Zatwierdzenie propozycji 

zmian dla Działania 5.1 

Infrastruktura drogowa 

schemat: drogi wojewódzkie 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

-Zatwierdzenie propozycji 

zmian dla Działania 5.1 

Infrastruktura drogowa 

schemat: drogi wojewódzkie w 

miastach prezydenckich, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

- Zatwierdzenie propozycji 

zmian dla Działania 5.1 

Infrastruktura drogowa 

schemat: Budowa i 

modernizacja systemu dróg 

lokalnych – powiatowych i 

gminnych, Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Termin, miejsce 

 

Rodzaj spotkania 

- Grupa robocza ds. 

kryteriów wyboru 

projektów 

 

 

Zakres tematyczny 

 

UM Toruń 

8 lutego 2016 r.  

 

 

IV posiedzenie grupy 

roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów 

 

 

 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektu 

zintegrowanego (etap 

preselekcji) dla Działania 6.3 

Inwestycje w infrastrukturę 

edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 

Inwestycje w infrastrukturę 

przedszkolną oraz Działania 

10.2 Kształcenie ogólne i 

zawodowe, Poddziałania 10.2.1 

Wychowanie przedszkolne, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020- podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 6.3 Inwestycje w 

infrastrukturę edukacyjną, 

Poddziałania 6.3.1 Inwestycje 

w infrastrukturę przedszkolną, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 - podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

- Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla  

Poddziałania 1.5.2 Wsparcie 

procesu umiędzynarodowienia 

przedsiębiorstw Działania 1.5 

Opracowanie i wdrażanie 

nowych modeli biznesowych 



 
dla MŚP Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat projekty 

grantowe - podjęcie stanowiska 

Grupy roboczej 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 6.3 Inwestycje  

w infrastrukturę edukacyjną, 

Poddziałania 6.3.2 Inwestycje 

w infrastrukturę kształcenia 

zawodowego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Inwestycje z 

zakresu modernizacji i 

wyposażenia placówek 

systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe, poza 

polityką terytorialną - podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

 

 

HOTEL PARK 

Bydgoszcz 

10 marca 2016 r. 

 

 

 

 

V posiedzenie grupy 

roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów 

 

 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla  

Poddziałania 1.5.2 Wsparcie 

procesu umiędzynarodowienia 

przedsiębiorstw Działania 1.5 

Opracowanie i wdrażanie 

nowych modeli biznesowych 

dla MŚP Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat projekty 

grantowe - podjęcie stanowiska 

Grupy roboczej 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 6.3 Inwestycje  

w infrastrukturę edukacyjną, 

Poddziałania 6.3.2 Inwestycje 



 
w infrastrukturę kształcenia 

zawodowego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Inwestycje z 

zakresu modernizacji i 

wyposażenia placówek 

systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe, poza 

polityką terytorialną - podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

 

 

 

UM Toruń 

 

19 kwietnia 2016 r. 

 

VI posiedzenie grupy 

roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  

 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla  

Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla 

innowacyjnych MŚP w ramach 

Działania 1.6. Wspieranie 

tworzenia i rozszerzania 

zaawansowanych zdolności w 

zakresie rozwoju produktów i 

usług Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 - podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 4.1.2 

Wzmocnienie systemów 

ratownictwa chemiczno-

ekologicznego i służb 

ratowniczych w ramach 

Działania  4.1 Przeciwdziałanie 

zagrożeniom Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 - podjęcie stanowiska 

Grupy roboczej 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 5.1 Infrastruktura 

drogowa Regionalnego 



 
Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat drogi lokalne 

poza miastami prezydenckimi -  

podjęcie stanowiska Grupy 

roboczej 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 5.1 Infrastruktura 

drogowa Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat drogi 

wojewódzki -  podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 5.1 Infrastruktura 

drogowa Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat drogi 

wojewódzkie w miastach 

prezydenckich -  podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 5.3 Infrastruktura 

kolejowa Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 -  podjęcie stanowiska 

Grupy roboczej 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 6.3.2 Inwestycje 

w infrastrukturę kształcenia 

zawodowego w ramach 

Działania 6.3 Inwestycje w 

infrastrukturę edukacyjną 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 



 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 -  podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

 

UM Toruń 

16 czerwca 2016 r. 

 

VII posiedzenie grupy 

roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów 

 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 2.1. Wysoka 

dostępność i jakość e-usług 

publicznych, schemat: Rozwój 
e-usług publicznych w 
zakresie administracji - 
podjęcie stanowiska Grupy 

roboczej 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 2.2 Cyfrowa 

dostępność i użyteczność 

informacji sektora publicznego 

oraz zasobów nauki, kultury i 

dziedzictwa regionalnego 

schemat: Digitalizacja zasobów 

regionalnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 - podjęcie stanowiska 

Grupy roboczej 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 3.3 Efektywność 

energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym, 

schemat: Modernizacja 

energetyczna budynków 

publicznych w ramach polityki 

terytorialnej Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 -  podjęcie stanowiska 

Grupy roboczej 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 3.3 Efektywność 



 
energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym, 

schemat: Modernizacja 

energetyczna budynków 

publicznych poza polityką 

terytorialną  Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 -  podjęcie stanowiska 

Grupy roboczej 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 4.4 Ochrona i rozwój 

zasobów kultury Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 -  podjęcie stanowiska 

Grupy roboczej 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 6.1.2 Inwestycje 

w infrastrukturę społeczną 

schemat: Placówki 

opiekuńczo-wychowawcze i 

rodzinne domy dziecka 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 -  podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

 

 

 

UM Toruń 

18 sierpnia 2016 r. 

 

 

VIII posiedzenie grupy 

roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów 

 

 

- Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla  

Działania 4.1 Przeciwdziałanie 

zagrożeniom, Poddziałanie 

4.1.1 Poprawa ochrony 

przeciwpowodziowej i 

przeciwdziałanie suszy, 

schemat: Mała retencja wodna 

- podjęcie stanowiska Grupy 

roboczej 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 



 
wyboru projektów dla 

Działania 4.3 Rozwój 

infrastruktury wodno-

ściekowej, schemat: Inwestycje 

w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej w polityce 

terytorialnej - podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 4.4 Ochrona i rozwój 

zasobów kultury, schemat: 

Inwestycje w zakresie kultury 

– polityka terytorialna -  

podjęcie stanowiska Grupy 

roboczej 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 1.5 Opracowywanie i 

wdrażanie nowych modeli 

biznesowych dla MŚP 

Poddziałania 1.5.2 Wsparcie 

procesu umiędzynarodowienia 

przedsiębiorstw, schemat: 

Wsparcie dla centrów obsługi 

inwestorów i eksporterów 

(COIE) -  podjęcie stanowiska 

Grupy roboczej 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 6.1 Inwestycje w 

infrastrukturę zdrowotną i 

społeczną, Poddziałania 6.1.2 

Inwestycje w infrastrukturę 

społeczną, schemat: 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) -  podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

UM Toruń 

26 czerwca 2016 r. 

 

IX posiedzenie grupy 

roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 3.3 Efektywność 

energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym, 

schemat: Modernizacja 

energetyczna budynków 

publicznych w ramach polityki 

terytorialnej  Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 - podjęcie stanowiska 

Grupy roboczej 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 3.3 Efektywność 

energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym, 

schemat: Modernizacja 

energetyczna budynków 

publicznych poza polityka 

terytorialną Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 - podjęcie stanowiska 

Grupy roboczej 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.5.2 Wsparcie 

procesu umiędzynarodowienia 

przedsiębiorstw schemat: 

wsparcie dla podmiotów 

obsługujących inwestorów i 

eksporterów poprzez 

przygotowanie i rozwój pakietu 

usług doradczych w zakresie 

prowadzenia działalności 

eksportowej i inwestycyjnej w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 



 
Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020. 

 

 

UM Toruń 

 

22 sierpnia 2016 r. 

 

X posiedzenie grupy 

roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 3.1 Wspieranie 

wytwarzania i dystrybucji 

energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Sieci 

elektroenergetyczne 

dedykowane przyłączaniu 

nowych jednostek 

wytwórczych z OZE do KSE - 

podjęcie stanowiska Grupy 

roboczej 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 3.1 Wspieranie 

wytwarzania i dystrybucji 

energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Infrastruktura 

służąca do przesyłu i 

dystrybucji energii cieplnej z 

OZE - podjęcie stanowiska 

Grupy roboczej 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 3.4 Zrównoważona 

mobilność miejska i 

promowanie strategii 

niskoemisyjnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Budowa i 

przebudowa ścieżek 

rowerowych w ramach polityki 



 
terytorialnej -  podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 4.5 Ochrona 

przyrody Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Ochrona 

siedlisk i gatunków – projekt 

grantowy -  podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 4.5 Ochrona 

przyrody Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Inwestycje w 

zakresie zwiększenia ochrony 

przyrody w regionie -  podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 6.1.2 Inwestycje 

w infrastrukturę społeczną w 

ramach Działania 6.1 

Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną i społeczną 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat: 

Inwestycje w zakresie usług 

społecznych i aktywnej 

integracji -  podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

 

UM Toruń 

 

17 października  

2016 r. 

 

XI posiedzenie grupy 

roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów 

 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.4.3 Rozwój 

infrastruktury na rzecz rozwoju 

gospodarczego Osi 



 
priorytetowej 1. Wzmocnienie 

innowacyjności i 

konkurencyjności gospodarki 

regionu Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: wsparcie 

powstawania i poszerzania 

terenów przeznaczonych pod 

działalność gospodarczą - 

podjęcie stanowiska Grupy 

roboczej 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 3.1 Wspieranie 

wytwarzania i dystrybucji 

energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, schemat: 

Mikroinstalacje - podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

 

UM Toruń 

 

27 października  

2016 r. 

 

XII posiedzenie grupy 

roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 3.1 Wspieranie 

wytwarzania i dystrybucji 

energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, schemat: 

Mikroinstalacje - podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.4.3 Rozwój 

infrastruktury na rzecz rozwoju 

gospodarczego Osi 

priorytetowej 1. Wzmocnienie 

innowacyjności  i 

konkurencyjności gospodarki 

regionu Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: wsparcie 

powstawania i poszerzania 

terenów przeznaczonych pod 

działalność gospodarczą 



 
 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 3.4 Zrównoważona 

mobilność miejska i 

promowanie strategii 

niskoemisyjnych, schemat: 

budowa i przebudowa ścieżek 

rowerowych w ramach polityki 

terytorialnej 

 

- Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 4.1 Przeciwdziałanie 

zagrożeniom, Poddziałanie 

4.1.1 Poprawa ochrony 

przeciwpowodziowej i 

przeciwdziałanie suszy, 

schemat: wały 

przeciwpowodziowe 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 4.4 Ochrona i rozwój 

zasobów kultury 

 

 

 

UM Toruń 

 

22 listopada 2016 r. 

 

XIII  posiedzenie grupy 

roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania: 1.5.3 Wsparcie 

procesu umiędzynarodowienia 

przedsiębiorstw akademickich 

w ramach Działania: 1.5 

Opracowanie i wdrażanie 

nowych modeli biznesowych 

dla MŚP Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Projekty 

grantowe - podjęcie stanowiska 

Grupy roboczej 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania: 2.2. Cyfrowa 

dostępność i użyteczność 

informacji sektora publicznego 

oraz zasobów nauki, kultury i 



 
dziedzictwa regionalnego 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat: 

digitalizacja zasobów 

regionalnych - podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania:  3.4 Zrównoważona 

mobilność miejska i 

promowanie strategii 

niskoemisyjnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Infrastruktura 

szynowa wraz z taborem - 

podjęcie stanowiska Grupy 

roboczej 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania:  3.4 Zrównoważona 

mobilność miejska i 

promowanie strategii 

niskoemisyjnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Infrastruktura 

na potrzeby czystego 

transportu miejskiego oraz 

inteligentne systemy 

transportowe w ramach 

polityki terytorialnej - podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 
 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania:  5.3 Infrastruktura 

kolejowa Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Modernizacja i 

rewitalizacja regionalnej sieci 



 
kolejowej wraz z infrastrukturą 

obsługi pasażerskiej - podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

 
 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania: 6.1.2 Inwestycje 

w infrastrukturę społeczną w 

ramach Działania: 6.1 

Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną i społeczną 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat: Placówki 

preadopcyjne - podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

 

Termin, miejsce 

 

Rodzaj spotkania 
Grupa robocza ds. EFS 

 

 

Zakres tematyczny 

 

UM Toruń 

9 lutego 2016 r. 

 

 

IV posiedzenie grupy 

roboczej ds. EFS 

 

- Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektu 

zintegrowanego (etap 

preselekcji) dla Działania 6.3 

Inwestycje w infrastrukturę 

edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 

Inwestycje w infrastrukturę 

przedszkolną oraz Działania 

10.2 Kształcenie ogólne i 

zawodowe, Poddziałania 10.2.1 

Wychowanie przedszkolne, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 10.2 Kształcenie 

ogólne i zawodowe, 

Poddziałania 10.2.1 

Wychowanie przedszkolne, 



 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 8.3 Wsparcie 

przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia w regionie, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 8.4.1 Wsparcie 

zatrudnienia osób pełniących 

funkcje opiekuńcze, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 9.2.2 Aktywne 

włączenie społeczne młodzieży 

objętej sądowym środkiem 

wychowawczym lub 

poprawczym Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 

 

 

 

HOTEL PARK 

Bydgoszcz 

10 marca 2016 r. 

 

 

V posiedzenie grupy 

roboczej ds. EFS 

 

-Zaopiniowanie ogólnych 

kryteriów wyboru projektu w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, w zakresie 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego- podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 



 
 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na 

rzecz podniesienia poziomu 

aktywności zawodowej osób 

pozostających bez 

zatrudnienia, Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 - podjęcie stanowiska 

Grupy roboczej 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 8.5.1 Wsparcie 

dostępu do usług 

rozwojowych, Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 - podjęcie stanowiska 

Grupy roboczej 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 10.2.3 

Kształcenie zawodowe, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 - podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

 

UM Toruń 

19 kwietnia 2016 r. 

 

 

VI posiedzenie grupy 

roboczej ds. EFS 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 10.2.2 

Kształcenie ogólne w ramach 

Działania 10.2 Kształcenie 

ogólne i zawodowe 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 -  podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

 



 
-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 10.2.3 

Kształcenie zawodowe w 

ramach Działania 10.2 

Kształcenie ogólne i zawodowe 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 - podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

 

UM Toruń 

16 maja 2016 r. 

 

 

VII posiedzenie grupy 

roboczej ds. EFS 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 8.5.2 Wsparcie 

outplacementowe, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 - podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 10.4.1 Edukacja 

dorosłych w zakresie 

kompetencji cyfrowych i 

języków obcych, Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 - podjęcie stanowiska 

Grupy roboczej 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 10.4.2 Edukacja 

dorosłych na rzecz rynku 

pracy, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 -  podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

 

UM Toruń 

 

15 czerwca 2016 r. 

 

 

VIII posiedzenie grupy 

roboczej ds. EFS  

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 9.2.1 Aktywne 

włączenie społeczne, 



 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. Wsparcie na rzecz 

osób z niepełnosprawnościami 

poprzez realizację programów 

na rzecz zatrudnienia oraz 

rehabilitacji zawodowej i 

społecznej -  podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 9.2.1 Aktywne 

włączenie społeczne, wsparcie 

ukierunkowane na realizację 

programów aktywności 

lokalnej (pal) - podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 
 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 9.2.1 Aktywne 

włączenie społeczne, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. Wsparcie 

realizowane przez centra 

integracji społecznej (cis) i 

kluby integracji społecznej 

(kis) - podjęcie stanowiska 

Grupy roboczej 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 9.2.1 Aktywne 

włączenie społeczne, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. Wsparcie 

realizowane przez warsztaty 

terapii zajęciowej (wtz) i 

zakłady aktywizacji 

zawodowej (zaz) - podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

UM Toruń 

 

IX posiedzenie grupy 

 

Zaopiniowanie kryteriów 



 
 

12 lipca 2016 r. 

 

roboczej ds. EFS  

 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 8.4.2 Rozwój 

usług opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 -  podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

 

 

UM Toruń 

 

19 sierpnia 2016 r. 

 

 

X posiedzenie grupy 

roboczej ds. EFS  

 

 

Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 10.4.1 Edukacja 

dorosłych w zakresie 

kompetencji cyfrowych i 

języków obcych, Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Kształcenie w 

zakresie kompetencji 

cyfrowych i języków obcych 

dla osób powyżej 67 roku życia 

-  podjęcie stanowiska Grupy 

roboczej 

 

 

UM Toruń 

 

18 października  

2016 r. 

 

 

XI posiedzenie grupy 

roboczej ds. EFS  

 

Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 9.3.2 Rozwój 

usług społecznych, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat: Wsparcie 

na rzecz rozwoju usług 

społecznych oraz usług 

wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej poprzez realizację 

projektów zwiększających 

dostępność do tych usług w 

szczególności świadczonych 

w środowisku lokalnym - 

podjęcie stanowiska Grupy  

 

 

UM Toruń 

 

18 listopada 2016 r. 

 

XII posiedzenie grupy 

roboczej ds. EFS  

 

- Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 8.1 Podniesienie 

aktywności zawodowej osób 



 
 bezrobotnych poprzez działania 

powiatowych urzędów pracy, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 - podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 9.2.1 Aktywne 

włączenie społeczne, schemat: 

Działania na rzecz aktywnego 

włączenia społecznego i 

powrót na rynek pracy - 

podjęcie stanowiska Grupy 

roboczej 

 

 

 

 

 

 

 

Termin, miejsce 

 

Rodzaj spotkania 

- Grupa robocza ds. 

RLKS 

 

 

Zakres tematyczny 

 

UM Toruń 

 

11 marca 2016 r. 

 

 

 

II posiedzenie grupy 

roboczej ds. RLKS 

 

 

Podjęcie Stanowiska w sprawie 

przedstawienia Komitetowi 

Monitorującemu RPO WK-P 

na lata 2014-2020 opinii w 

kwestii interpretacji stosowania 

trybów wyboru projektów w 

ramach RLKS dla projektów 

grantowych i własnych LGD w 

ramach działania 7.1. Rozwój 

lokalny kierowany przez 

społeczność oraz projektów z 

zakresu kosztów bieżących i 

animacji, grantowych i 

własnych LGD w ramach 

działania  11.1 Włączenie 

społeczne na obszarach 

objętych LSR 

 



 
  

 

UM Toruń 

 

20 lipca 2016 r. 

 

 

 

III posiedzenie grupy 

roboczej ds. RLKS 

 

Podjęcie Stanowiska w sprawie 

przedstawienia Komitetowi 

Monitorującemu RPO WK-P 

na lata 2014-2020 opinii w 

zakresie załącznika do 

Uchwały Zarządu 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w sprawie 

przyjęcia projektu warunków 

udzielenia wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, w zakresie 

Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez 

Społeczność 

 

UM Toruń 

 

 13 października 

2016 r. 

 

 

 

IV posiedzenie grupy 

roboczej ds. RLKS 

-Podjęcie Stanowiska Grupy 

roboczej w sprawie 

przedstawienia Komitetowi 

Monitorującemu RPO WK-P 

na lata 2014-2020 opinii 

dotyczącej warunków 

udzielenia wsparcia 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, w zakresie 

projektów realizowanych ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w 

ramach Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez 

Społeczność 

 

-Podjęcie Stanowiska Grupy 

roboczej w sprawie 

przedstawienia Komitetowi 

Monitorującemu RPO WK-P 

na lata 2014-2020 opinii 

dotyczacej warunków 

udzielenia wsparcia 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, w zakresie 

projektów realizowanych ze 



 
środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach 

Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez 

Społeczność 

 

 

Termin, miejsce 

 

Rodzaj spotkania 

- Grupa robocza ds. 

badań i innowacji 

 

 

Zakres tematyczny 

 

UM Toruń 

 

14 kwietnia 2016 r. 

 

 

II posiedzenie grupy 

roboczej ds. badań  

i innowacji 

 

 Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.3.1 Wsparcie 

procesów badawczo-

rozwojowych w 

przedsiębiorstwach 

akademickich w ramach 

Działania 1.3 Wsparcie 

przedsiębiorczości 

akademickiej Osi priorytetowej 

1. Wzmocnienie 

innowacyjności i 

konkurencyjności regionu 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 – podjęcie 

Stanowiska Grupy roboczej 

 

  

 

UM Toruń 

 

20 maja 2016 r. 

 

 

III posiedzenie grupy 

roboczej ds. badań  

i innowacji 

Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.3.1 Wsparcie 

procesów badawczo-

rozwojowych w 

przedsiębiorstwach 

akademickich w ramach 

Działania 1.3 Wsparcie 

przedsiębiorczości 

akademickiej Osi priorytetowej 

1. Wzmocnienie 

innowacyjności i 

konkurencyjności regionu 

Regionalnego Programu 



 
Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat wsparcie 

B+R  

w przedsiębiorstwach 

akademickich - podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

 

UM Toruń 

 

20 czerwca 2016 r. 

 

 

IV posiedzenie grupy 

roboczej ds. badań  

i innowacji 

 

Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.3.1 Wsparcie 

procesów badawczo-

rozwojowych w 

przedsiębiorstwach 

akademickich w ramach 

Działania 1.3 Wsparcie 

przedsiębiorczości 

akademickiej Osi priorytetowej 

1. Wzmocnienie 

innowacyjności i 

konkurencyjności regionu 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat wsparcie 

B+R w przedsiębiorstwach 

akademickich - podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

 

UM Toruń 

 

18 października  

2016 r. 

 

 

V posiedzenie grupy 

roboczej ds. badań  

i innowacji 

 

Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.2.1 Wsparcie 

procesów badawczo-

rozwojowych, w ramach 

Działania 1.2 Promowanie 

inwestycji przedsiębiorstw w 

badania i innowacje 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat: 

Stworzenie i rozwój zaplecza 

badawczo-rozwojowego w 

przedsiębiorstwach - podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

  -Zaopiniowanie kryteriów 



 
UM Toruń 

 

21 listopada 

2016 r. 

 

VI posiedzenie grupy 

roboczej ds. badań  

i innowacji 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.2.1 Wsparcie 

procesów badawczo-

rozwojowych, w ramach 

Działania 1.2 Promowanie 

inwestycji przedsiębiorstw w 

badania i innowacje 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat: 

stworzenie i rozwój zaplecza 

badawczo-rozwojowego dla 

grup przedsiębiorstw  

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.2.1 Wsparcie 

procesów badawczo-

rozwojowych, w ramach 

Działania 1.2 Promowanie 

inwestycji przedsiębiorstw w 

badania i innowacje 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat: 

stworzenie i rozwój zaplecza 

badawczo-rozwojowego w 

MŚP 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 1.1 Publiczna 

infrastruktura na rzecz badań i 

innowacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020,schemat: Infrastruktura 

B+R w uczelniach 

 

 

 

 

 

 

UM Toruń 

 

 

VII posiedzenie grupy 

roboczej ds. badań  

 

-Zaopiniowanie kryteriów 



 
22 listopada 

2016 r. 

 

 

 

i innowacji wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.2.1 Wsparcie 

procesów badawczo-

rozwojowych, w ramach 

Działania 1.2 Promowanie 

inwestycji przedsiębiorstw w 

badania i innowacje 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat: 

stworzenie i rozwój zaplecza 

badawczo-rozwojowego dla 

grup przedsiębiorstw  

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.2.1 Wsparcie 

procesów badawczo-

rozwojowych, w ramach 

Działania 1.2 Promowanie 

inwestycji przedsiębiorstw w 

badania i innowacje 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat: 

stworzenie i rozwój zaplecza 

badawczo-rozwojowego w 

MŚP 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Termin, miejsce 

 

Rodzaj spotkania 

- Grupa robocza  

ds. ZIT 

 

 

Zakres tematyczny 

 

Hotel Bulwar 

13 maja 2016 r. 

 

I posiedzenie  

Grupy roboczej ds. ZIT 

 

-Wybór Przewodniczącego 

Grupy roboczej 

-Wybór zastępcy 

Przewodniczącego Grupy 

roboczej 

-Analiza projektu Regulaminu 

pracy  Grupy roboczej - 

podjęcie stanowiska Grupy 

roboczej 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Działania 3.5.1 Efektywność 

energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym 

w ramach ZIT, schemat: 

Termomodernizacja w 

obiektach nie należących do 

jednostek samorządu 

terytorialnego w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Działania 3.5.1 Efektywność 

energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym 

w ramach ZIT, schemat: 

Termomodernizacja w 

obiektach należących do 

jednostek samorządu 

terytorialnego w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT), 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

 



 
-Zaopiniowanie kryteriów 

preselekcyjnych wyboru 

projektów zintegrowanych dla 

Poddziałania 10.1.1 

Wychowanie przedszkolne w 

ramach ZIT oraz dla 

Poddziałania 6.4.2 Inwestycje 

w infrastrukturę przedszkolną 

w ramach ZIT, Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020. 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 6.4 Rewitalizacja 

oraz inwestycje w 

infrastrukturę edukacyjną w 

ramach ZIT, Poddziałania 6.4.2 

Inwestycje w infrastrukturę 

przedszkolną w ramach ZIT 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 10.1.1 

Wychowanie przedszkolne w 

ramach ZIT, Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020. 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 8.4.3 Rozwój 

usług opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 w ramach ZIT, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

 

 

 

 

 

 



 
 

UM Toruń 

11 lipca 2016 r. 

 

II posiedzenie  

Grupy roboczej ds. ZIT 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Działania 4.6.1 Wsparcie 

gospodarki wodno-ściekowej 

w ramach ZIT, schemat: 

Inwestycje w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej 

w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT) 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Działania 4.6 Ochrona 

środowiska naturalnego i 

zasobów kulturowych na 

obszarze ZIT, Poddziałania 

4.6.2 Wsparcie ochrony 

zasobów kultury w ramach 

ZIT,  

schemat: Inwestycje w zakresie 

dziedzictwa kulturowego w 

ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT). 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Działania 6.4 Rewitalizacja 

oraz inwestycje w 

infrastrukturę edukacyjną w 

ramach ZIT, Poddziałania 6.4.3 

Inwestycje w infrastrukturę 

kształcenia zawodowego w 

ramach ZIT, schemat: Poprawa 

jakości usług edukacyjnych 

szkół zawodowych poprzez 

inwestycje w infrastrukturę i 

wyposażenie w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT). 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Poddziałania 10.1.2 

Kształcenie ogólne w  ramach 

ZIT, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 



 
2014-2020, schemat: 

Podnoszenie kompetencji 

językowych i matematyczno-

przyrodniczych wśród uczniów 

szkół podstawowych, 

gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych, w 

ramach ZIT (konkurs 

dedykowany jst). 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Poddziałania 10.1.3 

Kształcenie zawodowe w 

ramach ZIT. 

 

 

UM Toruń 

 

23 sierpnia 2016 r. 

 

III posiedzenie  

Grupy roboczej ds. ZIT 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Poddziałania  3.5.2 

Zrównoważona mobilność 

miejska i promowanie strategii 

niskoemisyjnych w ramach 

ZIT w ramach Działania  3.5 

Efektywność energetyczna i 

gospodarka niskoemisyjna w 

ramach ZIT  

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Działania 4.6.1 Wsparcie 

gospodarki wodno-ściekowej 

w ramach ZIT, schemat: 

Inwestycje w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej 

w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT) 

 

 

Górzno 

1 września 2016 r. 

 

IV posiedzenie  

Grupy roboczej ds. ZIT 

 

- Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 3.5.2 

Zrównoważona mobilność 

miejska i promowanie strategii 

niskoemisyjnych w ramach 

ZIT w ramach Działania  3.5 

Efektywność energetyczna i 



 
gospodarka niskoemisyjna w 

ramach ZIT - podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

 

UM Toruń 

 

13 października  

2016 r. 

 

V posiedzenie  

Grupy roboczej ds. ZIT 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla  

Poddziałania 9.1.1 Aktywne 

włączenie społeczne w ramach 

ZIT, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat: Wsparcie 

na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

poprzez realizację projektów w 

zakresie włączenia i integracji 

społecznej na obszarze 

realizacji Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 

- podjęcie stanowiska Grupy 

roboczej 

- Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 9.1.2 Rozwój 

usług opiekuńczych w ramach 

ZIT, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, schemat: Wsparcie 

na rzecz rozwoju usług 

społecznych poprzez realizację 

projektów zwiększających 

dostępność do tych usług na 

obszarze realizacji 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT). - 

podjęcie stanowiska Grupy 

roboczej 

 

UM Toruń 

23 listopada 2016 r. 

 

 

 

VI posiedzenie  

Grupy roboczej ds. ZIT 

- Zaopiniowanie  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 3.5.2 

Zrównoważona mobilność 

miejska i promowanie strategii 

niskoemisyjnych w ramach 

ZIT , Działanie 3.5 

Efektywność energetyczna i 



 
gospodarka niskoemisyjna w 

ramach ZIT Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, schemat: Infrastruktura 

na potrzeby czystego 

transportu miejskiego oraz 

inteligentne systemy 

transportowe w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) -podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

Termin, miejsce 

 

Rodzaj spotkania 

- Grupa robocza  

ds. koordynacji 

interwencji w sektorze 

zdrowia 

 

 

Zakres tematyczny 

 

UM Toruń 

 

20 czerwca  2016 r. 

 

 

I posiedzenie grupy 

roboczej ds. koordynacji 

interwencji w sektorze 

zdrowia  

 

 

-Wybór Przewodniczącego 

Grupy roboczej 

-Wybór zastępcy 

Przewodniczącego Grupy 

roboczej 

 

-Analiza projektu Regulaminu 

pracy  Grupy roboczej - 

podjęcie stanowiska Grupy 

roboczej 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Działania 2.1 Wysoka 

dostępność i jakość e-usług 

publicznych, schemat rozwój 
e-usług publicznych w 
zakresie zdrowia – podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

-Zaopinioanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania  

6.1 Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną i społeczną, 

Poddziałania 6.1.1 Inwestycje 

w infrastrukturę zdrowotną, 

schemat: Inwestycje w zakresie 



 
opieki szpitalnej – szpitale 

wojewódzkie Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego na lata 2014-

2020 – podjęcie stanowiska 

Grupy roboczej 
 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania  

6.1 Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną i społeczną, 

Poddziałania 6.1.1 Inwestycje 

w infrastrukturę zdrowotną, 

schemat: Poprawa dostępności 

usług diagnostycznych w 

ramach POZ i AOS 

ukierunkowanej na rozwój 

opieki koordynowanej 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 – podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 
 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 8.6.2 Regionalne 

programy polityki zdrowotnej i 

profilaktycznej, schemat 

Program profilaktyczny dla 

osób zagrożonych 

przerwaniem aktywności 

zawodowej w kierunku 

wczesnego wykrywania 

nowotworu jelita grubego - 

podjęcie stanowiska Grupy 

roboczej 

 

 

UM Toruń 

 

14 października  

2016 r. 

 

 

II posiedzenie grupy 

roboczej ds. koordynacji 

interwencji w sektorze 

zdrowia  

 

 

 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 6.1 Inwestycje w 

infrastrukturę zdrowotną i 

społeczną, Poddziałania 6.1.1 

Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną, Infrastruktura w 



 
 

 

 

 

 

 

zakresie opieki szpitalnej – 

szpitale powiatowe 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 – podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 6.1 Inwestycje w 

infrastrukturę zdrowotną i 

społeczną, Poddziałania 6.1.1 

Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną, schemat: 

Infrastruktura w zakresie 

opieki szpitalnej – szpitale 

wojewódzkie Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 – podjęcie stanowiska 

Grupy roboczej 
 

-Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 6.1 Inwestycje w 

infrastrukturę zdrowotną i 

społeczną, Poddziałania 6.1.1 

Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną, schemat: Poprawa 

dostępności usług 

diagnostycznych w ramach 

POZ i AOS ukierunkowanej na 

rozwój opieki koordynowanej 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 – podjęcie 

stanowiska Grupy roboczej 

 

 

UM Toruń 

 

21 listopada  2016 r. 

 

 

III posiedzenie grupy 

roboczej ds. koordynacji 

interwencji w sektorze 

zdrowia 

 

 

Zaopiniowanie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 8.6.2 Regionalne 

programy polityki zdrowotnej i 

profilaktycznej 



 
 

Termin, miejsce 

 

Rodzaj spotkania 

- Grupa robocza  

ds. zrównoważonego 

rozwoju 

 

 

Zakres tematyczny 

 

UM Toruń 

 

13 lipca  2016 r. 

 

 

I posiedzenie grupy 

roboczej ds. 

zrównoważonego rozwoju 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Wybór Przewodniczącego 

Grupy roboczej 

 

- Analiza projektu Regulaminu 

pracy  Grupy roboczej - 

podjęcie stanowiska Grupy 

roboczej 

 

- Zadania Pełnomocnika 

Zarządu ds. Zrównoważonego 

rozwoju   

 

-Główne priorytety tematyczne 

Polityki Spójności na lata 

2014-2020  

 

- Obszary realizacji zasad 

zrównoważonego rozwoju w 

RPO WK-P 2014-2020  
 

- Zakres oceny 

projektów/wniosków dot. 

kryterium zgodności projektu z 

wymaganiami prawa 

dotyczącego ochrony 

środowiska dla 

działań/poddziałań/konkursów 

ogłaszanych dla RPO WK-P 

2014-2020  

 

 

Sporządziła: Dorota Sawicka  


