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KOMITETU MONITORUJĄCEGO  

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY  

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO  
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w roku  2018   

 

 

 

Termin, miejsce 

 

Rodzaj spotkania 

- Komitet 

Monitorujący  

 

 

Zakres tematyczny 

 

 

UM Toruń 

22 stycznia 2018 r.  

 

 

 

  

XXIII 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 

-Informacja w zakresie stanu 

Certyfikacji środków w ramach  

RPO WK-P  na lata 2014-2020 

- Stan wykonania celów 

rzeczowo - finansowych ram 

wykonania według stanu na 

koniec 2017 r. 

- Informacja Rzecznika 

Funduszy Europejskich 

- 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, schemat: Inteligentne 

systemy transportowe 

Stanowisko Grupy ZIT 

1/2018 z 15 stycznia 2018 r.  

 



 
- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 3.5.2 

Zrównoważona mobilność 

miejska i promowanie strategii 

niskoemisyjnych w ramach 

ZIT, schemat: Inteligentne 

systemy transportowe 

 - Uchwała KM  nr 8/2018 z 

dnia 22 stycznia 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 4.6.2 

Wsparcie zasobów ochrony 

kultury  w ramach ZIT, 

schemat:  Inwestycje w 

zakresie  dziedzictwa 

kulturowego w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) – ochrona 

zabytków  

Stanowisko Grupy ZIT 

2/2018 z 15 stycznia 2018 r.  

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 4.6.2 Wsparcie 

zasobów ochrony kultury  w 

ramach ZIT, schemat:  

Inwestycje w zakresie  

dziedzictwa kulturowego w 

ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT) – ochrona zabytków 

-Uchwała KM  nr 9/2018 z 

dnia 22 stycznia 2018 r. 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 6.4.2 

Inwestycje w infrastrukturę 



 
przedszkolną w ramach ZIT, 

schemat:  Inwestycje związane 

z budową i adaptacją 

istniejących obiektów na 

potrzeby świadczenia usług 

edukacji przedszkolnej w 

ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT) 

Stanowisko Grupy ZIT 

3/2018 z 15 stycznia 2018 r.  

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 6.4.2 Inwestycje 

w infrastrukturę przedszkolną 

w ramach ZIT,   schemat:  

Inwestycje związane z budową 

i adaptacją istniejących 

obiektów na potrzeby 

świadczenia usług edukacji 

przedszkolnej w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) 

- Uchwała KM  nr 10/2018 z 

dnia 22 stycznia 2018 r. 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 6.4.3 

Inwestycje w infrastrukturę 

kształcenia zawodowego w 

ramach ZIT, schemat: Poprawa 

jakości usług edukacyjnych 

szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe poprzez 

inwestycje w infrastrukturę i 

wyposażenie, w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) 

Stanowisko Grupy ZIT 

4/2018 z 15 stycznia 2018 r.  

 



 
- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 6.4.3 Inwestycje 

w infrastrukturę kształcenia 

zawodowego w ramach ZIT,  

schemat: Poprawa jakości 

usług edukacyjnych szkół 

prowadzących kształcenie 

zawodowe poprzez inwestycje 

w infrastrukturę i wyposażenie, 

w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT)- Uchwała KM  nr 

11/2018 z dnia 22 stycznia 

2018 r. 

-Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 4.4 Ochrona i rozwój 

zasobów kultury, schemat: 

Inwestycje w zakresie kultury- 

polityka terytorialna 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów 2/2018 z 16 

stycznia 2018 r.  

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów Działania 

4.4 Ochrona i rozwój zasobów 

kultury, schemat: Inwestycje w 

zakresie kultury- polityka 

terytorialna- Uchwała KM  nr 

12/2018 z dnia 22 stycznia 

2018 r. 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 6.3.1 Inwestycje 

w infrastrukturę przedszkolną,  

schemat:  Inwestycje związane 



 
z budową i adaptacją 

istniejących obiektów na 

potrzeby świadczenia usług 

edukacji przedszkolnej w 

ramach polityki terytorialnej 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów 3/2018 z 16 

stycznia 2018 r.  

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 6.3.1 Inwestycje 

w infrastrukturę przedszkolną,  

schemat:  Inwestycje związane 

z budową i adaptacją 

istniejących obiektów na 

potrzeby świadczenia usług 

edukacji przedszkolnej w 

ramach polityki terytorialnej 

- Uchwała KM  nr 13/2018 z 

dnia 22 stycznia 2018 r. 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. RLKS w 

sprawie zaopiniowania 

Warunków udzielenia wsparcia 

w zakresie projektów 

realizowanych ze środków 

EFRR w ramach RLKS 

Stanowisko Grupy ds. RLKS 

1/2018 z 16 stycznia 2018 r.  

- Zatwierdzenie zmiany 

Warunków udzielenia wsparcia 

w zakresie projektów 

realizowanych ze środków 

EFRR w ramach RLKS 

- Uchwała KM  nr 14/2018 z 

dnia 22 stycznia 2018 r. 

- Zatwierdzenie zmiany 

kryteriów  wyboru projektów 

dla  Poddziałania 1.3.1 

Wsparcie procesów badawczo-

rozwojowych w 

przedsiębiorstwach 

akademickich, Schemat 1: 



 
Prowadzenie prac badawczo- 

rozwojowych wraz ze 

stworzeniem/ rozwojem  

zaplecza badawczo- 

rozwojowego w 

przedsiębiorstwach 

odpryskowych, Schemat 2: 

Prowadzenie prac badawczo- 

rozwojowych w 

przedsiębiorstwach 

odpryskowych- Uchwała KM  

nr 15/2018 z dnia 22 stycznia 

2018 r. 

- Zatwierdzenie zmiany 

kryteriów  wyboru projektów 

dla Działania 3.3 Efektywność 

energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym,  

schemat: modernizacja 

energetyczna szpitali 

powiatowych- Uchwała KM  

nr 16/2018 z dnia 22 stycznia 

2018 r. 

- Zatwierdzenie zmiany 

kryteriów  wyboru projektów 

dla Działania 3.4 

Zrównoważona mobilność 

miejska i promowanie strategii 

niskoemisyjnych, schemat: 

Modernizacja oświetlenia 

ulicznego w ramach polityki 

terytorialnej - Uchwała KM  

nr 17/2018 z dnia 22 stycznia 

2018 r. 

- Zatwierdzenie zmiany 

kryteriów  wyboru projektów 

dla Działania 4.5 Ochrona 

przyrody, schemat: Inwestycje 

w zakresie zwiększenia 

ochrony przyrody w regionie 

poza obszarami ZIT i OSI 

- Uchwała KM  nr 16/2018 z 

dnia 22 stycznia 2018 r. 



 
- Zatwierdzenie zmiany 

kryteriów  wyboru projektów 

dla Działania  4.3 Rozwój 

infrastruktury wodno-

ściekowej, schemat: Inwestycje 

w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej w polityce 

terytorialnej  

- Uchwała KM  nr 19/2018 z 

dnia 22 stycznia 2018 r. 

- Zatwierdzenie zmiany 

kryteriów  wyboru projektów 

dla Działania 5.3 Infrastruktura 

kolejowa, schemat: 

Modernizacja i rewitalizacja 

regionalnej sieci kolejowej 

-Uchwała KM  nr 20/2018 z 

dnia 22 stycznia 2018 r. 

- Zatwierdzenie zmiany 

kryteriów  wyboru projektów 

dla Poddziałania 3.5.2 

Zrównoważona mobilność 

miejska i promowanie strategii 

niskoemisyjnych w ramach 

ZIT, schemat: Modernizacja 

oświetlenia ulicznego w 

ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT)- Uchwała KM  nr 

21/2018 z dnia 22 stycznia 

2018 r. 

- Zatwierdzenie zmiany 

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, schemat: Budowa 

i przebudowa ścieżek 

rowerowych w ramach 



 
Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) - - 

Uchwała KM  nr 22/2018 z 

dnia 22 stycznia 2018 r. 

- Podsumowanie działań 

ewaluacyjnych prowadzonych 

przez IZ RPO WK-P 2014-

2020 w 2017 roku 

- Prezentacja wyników badania 

„Zakres i formy realizacji 

zasady partnerstwa w ramach 

RPO WK-P 2014-2020” 

 

 

UM Toruń 

30 stycznia 2018 r. 

 

 

 

 

XXIV posiedzenie KM 

RPO WK-P  

na lata 2014-2020 

 

Podjęcie uchwały w sprawie 

przyjęcia interpretacji 

kryterium wyboru projektów 

Kwalifikowalność wydatków 

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020, w którym przewidziano 

skrócony okres 

kwalifikowalności wydatków 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów 4/2018 z 30 

stycznia 2018 r.  

 

Uchwała KM  nr 23/2018  

z dnia 30 stycznia 2018 r. 

 

UM Toruń 

26 lutego  2018 r. 

 

 

XXV 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 

- Informacja w zakresie stanu 

Certyfikacji środków w ramach  

RPO WK-P  na lata 2014-2020 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów  

dla Poddziałania 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) 

Stanowisko Grupy ds. ZIT 

5/2018 z 14 lutego 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Poddziałania 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) 

- Uchwała KM  nr 24/2018 z 

dnia 26 lutego 2018 r. 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 4.6.1 

Wsparcie gospodarki wodno-

ściekowej w ramach ZIT, 

schemat: Inwestycje w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej 

w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT) 

Stanowisko Grupy ds. ZIT 

6/2018 z 14 lutego 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Poddziałania 4.6.1 Wsparcie 

gospodarki wodno-ściekowej 

w ramach ZIT, schemat: 

Inwestycje w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej 

w ramach Zintegrowanych 



 
Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT)- - Uchwała KM  nr 

25/2018 z dnia 26 lutego 2018 

r. 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania  4.6.3 

Wsparcie ochrony zasobów 

przyrodniczych w ramach ZIT 

Stanowisko Grupy ds. ZIT 

7/2018 z 14 lutego 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów   dla 

Poddziałania  4.6.3 Wsparcie 

ochrony zasobów 

przyrodniczych w ramach ZIT 

- Uchwała KM  nr 26/2018 z 

dnia 26 lutego 2018 r. 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT w 

sprawie zaopiniowania 

ogólnych kryteriów  wyboru 

projektów w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

Stanowisko Grupy ds. ZIT 

8/2018 z 14 lutego 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. EFS w 

sprawie zaopiniowania 

ogólnych kryteriów wyboru 

projektów w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

Stanowisko Grupy ds. EFS 

1/2018 z 19 lutego 2018 r.  

- Prezentacja Stanowisk  Grupy 

roboczej ds. ZIT w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów w Planie 

Działania na rok 2018 dla Osi 

8 RPO (w zakresie 



 
Poddziałania  8.4.3 Rozwój 

usług opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 w ramach ZIT) 

Stanowisko Grupy ds. ZIT 

9/2018 z 14 lutego 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. EFS w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru    projektów 

w Planie Działania na rok 2018 

dla Osi 8 RPO (w zakresie 

Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na 

rzecz podniesienia poziomu 

aktywności zawodowej osób 

pozostających bez 

zatrudnienia, 

Stanowisko Grupy ds. EFS 

2/2018 z 19 lutego 2018 r.  

 Poddziałania 8.4.1 Wsparcie 

zatrudnienia osób pełniących 

funkcje opiekuńcze,  

Stanowisko Grupy ds. EFS 

3/2018 z 19 lutego 2018 r.  

Poddziałania 8.5.2 Wsparcie 

outplacementowe). 

Stanowisko Grupy ds. EFS 

4/2018 z 19 lutego 2018 r.  

- Zatwierdzenie kryteriów w 

Planie Działania na rok 2018 w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 dla Osi 8 Aktywni 

na rynku pracy 

- Uchwała KM  nr 27/2018 z 

dnia 26 lutego 2018 r. 

- Prezentacja Stanowisk Grupy 

roboczej ds. ZIT w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów w Planie 

Działania na rok 2018 dla Osi 

9 RPO (w zakresie dla 

Poddziałania 9.1.1 Aktywne 

włączenie społeczne  w ramach 

ZIT,  

Stanowisko Grupy ds. ZIT 

10/2018 z 14 lutego 2018 r.  

 

 



 
Poddziałania 9.1.2 Rozwój 

usług opiekuńczych  w ramach 

ZIT, Schemat 1 – 

Wnioskodawcą jest jednostka 

samorządu terytorialnego,  

Schemat 2 – Wnioskodawcą 

jest każdy podmiot z 

wyłączeniem osób fizycznych 

(nie dotyczy osób 

prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową) 

Stanowisko Grupy ds. ZIT 

11/2018 z 14 lutego 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. EFS w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów w 

Planie Działania na rok 2018 

dla Osi 9 RPO (w zakresie  

Poddziałania 9.2.1 Aktywne 

włączenie społeczne,  

Stanowisko Grupy ds. EFS 

5/2018 z 19 lutego 2018 r.  

Poddziałania 9.2.2 Aktywne 

włączenie społeczne młodzieży 

objętej sądowym środkiem 

wychowawczym lub 

poprawczym,  

Stanowisko Grupy ds. EFS 

6/2018 z 19 lutego 2018 r.  

Poddziałania 9.3.2 Rozwój 

usług społecznych).  

Stanowisko Grupy ds. EFS 

7/2018 z 19 lutego 2018 r.  

- Zatwierdzenie kryteriów w 

Planie Działania na rok 2018 w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 dla Osi 9 Solidarne 

społeczeństwo 

- Uchwała KM  nr 28/2018 z 

dnia 26 lutego 2018 r. 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów w 

Planie Działania na rok 2018 

dla Osi 10 RPO (w zakresie 



 
Poddziałania 10.1.1 

Wychowanie przedszkolne w 

ramach ZIT,  

Stanowisko Grupy ds. ZIT 

12/2018 z 14 lutego 2018 r.  

Poddziałania 10.1.2 

Kształcenie ogólne w ramach 

ZIT,    

Stanowisko Grupy ds. ZIT 

13/2018 z 14 lutego 2018 r.  

Poddziałania 10.1.3 

Kształcenie zawodowe w 

ramach ZIT).  

Stanowisko Grupy ds. ZIT 

14/2018 z 14 lutego 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. EFS w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów w 

Planie Działania na rok 2018 

dla Osi 10 RPO (w zakresie 

Poddziałania10.2.1 

Wychowanie przedszkolne,  

Stanowisko Grupy ds. EFS 

8/2018 z 19 lutego 2018 r.  

Poddziałania 10.2.2 

Kształcenie ogólne,  

Stanowisko Grupy ds. EFS 

9/2018 z 19 lutego 2018 r.  

Poddziałania 10.2.3 

Kształcenie zawodowe,  

Stanowisko Grupy ds. EFS 

10/2018 z 19 lutego 2018 r.  

Stanowisko Grupy ds. EFS 

11/2018 z 19 lutego 2018 r.  

Poddziałania 10.3.1 Stypendia 

dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych w zakresie 

przedmiotów przyrodniczych, 

informatycznych, języków 

obcych, matematyki lub 

przedsiębiorczości,   

Stanowisko Grupy ds. EFS 

12/2018 z 19 lutego 2018 r.  

 

 

 



 
Poddziałania 10.3.2 Stypendia 

dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych w zakresie 

przedmiotów zawodowych,  

Stanowisko Grupy ds. EFS 

13/2018 z 19 lutego 2018 r.  

Poddziałania 10.4.1 Edukacja 

dorosłych w zakresie 

kompetencji cyfrowych i 

języków obcych,  

Stanowisko Grupy ds. EFS 

14/2018 z 19 lutego 2018 r.  

Poddziałania 10.4.2 Edukacja 

dorosłych na rzecz rynku 

pracy) 

Stanowisko Grupy ds. EFS 

15/2018 z 19 lutego 2018 r.  

- Zatwierdzenie kryteriów w 

Planie Działania na rok 2018 w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 dla Osi 10 

Innowacyjna edukacja. 

- Uchwała KM  nr 29/2018 z 

dnia 26 lutego 2018 r. 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 5.1 Infrastruktura 

drogowa, schemat: Budowa i 

modernizacja systemu dróg 

lokalnych – powiatowych i 

gminnych 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów 7/2018 z 16 lutego 

2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 5.1 Infrastruktura 

drogowa, schemat: Budowa i 

modernizacja systemu dróg 

lokalnych – powiatowych i 

gminnych 

- Uchwała KM  nr 30/2018 z 

dnia 26 lutego 2018 r. 

 



 
- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 6.3.2 Inwestycje 

w infrastrukturę kształcenia 

zawodowego, schemat: 

Poprawa jakości usług 

edukacyjnych szkół 

prowadzących kształcenie 

zawodowe poprzez inwestycje 

w infrastrukturę i wyposażenie 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów 8/2018 z 16 lutego 

2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 6.3.2 Inwestycje 

w infrastrukturę kształcenia 

zawodowego, schemat: 

Poprawa jakości usług 

edukacyjnych szkół 

prowadzących kształcenie 

zawodowe poprzez inwestycje 

w infrastrukturę i wyposażenie 

- Uchwała KM  nr 31/2018 z 

dnia 26 lutego 2018 r. 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Poddziałania 6.3.2 Inwestycje 

w infrastrukturę kształcenia 

zawodowego Schemat: 

Poprawa jakości usług 

edukacyjnych szkół 

prowadzących kształcenie 

zawodowe poprzez inwestycje 

w infrastrukturę i wyposażenie 

w ramach polityki terytorialnej 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów 9/2018 z 16 lutego 

2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 6.3.2 Inwestycje 



 
w infrastrukturę kształcenia 

zawodowego Schemat: 

Poprawa jakości usług 

edukacyjnych szkół 

prowadzących kształcenie 

zawodowe poprzez inwestycje 

w infrastrukturę i wyposażenie 

w ramach polityki terytorialnej 

- Uchwała KM  nr 32/2018 z 

dnia 26 lutego 2018 r. 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla  

Poddziałania 1.5.3 Wsparcie 

procesu umiędzynarodowienia 

przedsiębiorstw, schemat: 

Wsparcie MŚP na rynkach 

międzynarodowych- projekty 

grantowe 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów 5/2018 z 16 lutego 

2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla  

Poddziałania 1.5.3 Wsparcie 

procesu umiędzynarodowienia 

przedsiębiorstw, schemat: 

Wsparcie MŚP na rynkach 

międzynarodowych- projekty 

grantowe 

- Uchwała KM  nr 33/2018 z 

dnia 26 lutego 2018 r. 

Prezentacja Stanowiska Grupy 

roboczej ds. kryteriów wyboru 

projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla  

Działania 5.1 Infrastruktura 

drogowa, schemat: budowa i 

modernizacja systemu dróg 

wojewódzkich zarządzanych 

przez samorząd województwa 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów 10/2018 z 26 lutego 

2018 r.  

 



 
- Zatwierdzenie zmiany 

kryteriów wyboru projektów 

dla Działania 5.1 Infrastruktura 

drogowa, schemat: budowa i 

modernizacja systemu dróg 

wojewódzkich zarządzanych 

przez samorząd Województwa 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla  

Poddziałania 4.1.2 

Wzmocnienie systemów 

ratownictwa chemiczno-

ekologicznego i służb 

ratowniczych, schemat: 

Doposażenie jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

sprzęt ratowniczy 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów 11/2018 z 26 lutego 

2018 r.  

- Uchwała KM  nr 34/2018 z 

dnia 26 lutego 2018 r. 

- Zatwierdzenie zmiany 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 4.1.2 

Wzmocnienie systemów 

ratownictwa chemiczno-

ekologicznego i służb 

ratowniczych, schemat: 

Doposażenie jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

sprzęt ratowniczy 

- Uchwała KM  nr 35/2018 z 

dnia 26 lutego 2018 r. 

- Środki UE z perspektywy 

2007-2013 w województwie 

kujawsko-pomorskim -  

podsumowanie  

 

 

UM Toruń 

22 marca 2018 r.  

 

 

 

 

XXVI 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 

Certyfikacji środków w ramach  

RPO WK-P  na lata 2014-2020 



 
oraz stanu realizacji RPO na 

dzień 28.02.2018 i planu 

działań na rok 2018   

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów  

dla Poddziałania 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) 

Stanowisko Grupy ds. ZIT 

15/2018 z 14 marca 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Poddziałania 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) 

- Uchwała KM  nr 36/2018 z 

dnia 22 marca 2018 r. 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 6.4.2 

Inwestycje w infrastrukturę 

przedszkolną w ramach ZIT, 

schemat: Inwestycje związane 

z budową i adaptacją 

istniejących obiektów na 

potrzeby świadczenia usług 

edukacji przedszkolnej w 

ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 



 
(ZIT), konkurs dedykowany 

wszystkim beneficjentom poza 

JST 

Stanowisko Grupy ds. ZIT 

11/2018 z 16 marca 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 6.4.2 Inwestycje 

w infrastrukturę przedszkolną 

w ramach ZIT, schemat: 

Inwestycje związane z budową 

i adaptacją istniejących 

obiektów na potrzeby 

świadczenia usług edukacji 

przedszkolnej w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT), konkurs 

dedykowany wszystkim 

beneficjentom poza JST 

- Uchwała KM  nr 37/2018 z 

dnia 22 marca 2018 r. 

- 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 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 11/2018 z 16 

marca 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 3.3 Efektywność 

energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym, 

schemat: modernizacja 

energetyczna budynków 

publicznych 

- Uchwała KM  nr 38/2018 z 

dnia 22 marca 2018 r. 

- 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, schemat: 

Projekty z zakresu budowy i 

przebudowy ścieżek 

rowerowych w ramach polityki 

terytorialnej 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 13/2018 z 16 

marca 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla  

Działania 3.4 Zrównoważona 

mobilność miejska i 

promowanie Strategii 

niskoemisyjnych, schemat: 

Projekty z zakresu budowy i 

przebudowy ścieżek 

rowerowych w ramach polityki 

terytorialnej 

- Uchwała KM  nr 39/2018 z 

dnia 22 marca 2018 r. 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów  dla  

Działania 4.2 Gospodarka 

odpadami, schemat: punkty 

selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych 

(PSZOK) – projekt grantowy 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 14/2018 z 16 

marca 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla  

Działania 4.2 gospodarka 

odpadami, schemat: punkty 

selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych 

(PSZOK) – projekt grantowy 

- Uchwała KM  nr 40/2018 z 

dnia 22 marca 2018 r. 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 



 
zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla  

Działania 4.4 Ochrona i rozwój 

zasobów kultury, schemat: 

Inwestycje w zakresie 

dziedzictwa kulturowego – tryb 

pozakonkursowy 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 16/2018 z 16 

marca 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla  

Działania 4.4 Ochrona i rozwój 

zasobów kultury, schemat: 

Inwestycje w zakresie 

dziedzictwa kulturowego – tryb 

pozakonkursowy 

- Uchwała KM  nr 41/2018 z 

dnia 22 marca 2018 r. 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla  

Działania 4.4 Ochrona i rozwój 

zasobów kultury, schemat: 

Imprezy kulturalne- edycja 

2018– tryb pozakonkursowy 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 11 

15/2018 z 16 marca 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla  

Działania 4.4 Ochrona i rozwój 

zasobów kultury, schemat: 

Imprezy kulturalne- edycja 

2018– tryb pozakonkursowy 

- Uchwała KM  nr 42/2018 z 

dnia 22 marca 2018 r. 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 4.5 Ochrona 

przyrody, schemat: Inwestycje 

w zakresie zwiększenia 

ochrony przyrody w regionie 

poza obszarami ZIT i OSI 



 
Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 17/2018 z 16 

marca 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 4.5 Ochrona 

przyrody, schemat: Inwestycje 

w zakresie zwiększenia 

ochrony przyrody w regionie 

poza obszarami ZIT i OSI 

- Uchwała KM  nr 43/2018 z 

dnia 22 marca 2018 r. 

 - Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 5.3 infrastruktura 

kolejowa, schemat:  

infrastruktura punktowa do 

obsługi transportu 

pasażerskiego 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 182018 z 16 

marca 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 5.3 infrastruktura 

kolejowa, schemat:  Inwestycje 

punktowe do obsługi transportu 

pasażerskiego 

- Uchwała KM  nr 44/2018 z 

dnia 22 marca 2018 r. 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

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) 

Stanowisko Grupy ds. 



 
kryteriów nr 19/2018 z 16 

marca 2018 r.  

- zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

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)- Uchwała nr 

45/2018 z dnia 22 marca 2018 

r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla  

Poddziałania 4.1.2 

Wzmocnienie systemów 

ratownictwa chemiczno-

ekologicznego i służb 

ratowniczych, schemat: zakup 

pojazdów ratowniczo-

gaśniczych 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 20/2018 z 16 

marca 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla  

Poddziałania 4.1.2 

Wzmocnienie systemów 

ratownictwa chemiczno-

ekologicznego i służb 

ratowniczych, schemat: zakup 

pojazdów ratowniczo-

gaśniczych - Uchwała nr 

46/2018 z dnia 22 marca 2018 

r.  

 - Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla  

Poddziałania 4.1.2 

Wzmocnienie systemów 



 
ratownictwa chemiczno-

ekologicznego i służb 

ratowniczych, schemat: 

doposażenie jednostek 

ochotniczej straży pożarnej w 

sprzęt ratowniczy  

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 21/2018 z 16 

marca 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla  

Poddziałania 4.1.2 

Wzmocnienie systemów 

ratownictwa chemiczno-

ekologicznego i służb 

ratowniczych, schemat: 

doposażenie jednostek 

ochotniczej straży pożarnej w 

sprzęt ratowniczy 

Uchwała nr 47/2018 z dnia 22 

marca 2018 r.  

 

UM Toruń 

18 kwietnia 2018 r.  

 

 

XXVII 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 

Certyfikacji środków w ramach 

RPO WK-P  na lata 2014-2020 

- Informacja z zakresu stanu 

wdrażania RPO na lata 2014-

2020 

- Stan wykonania celów 

rzeczowo - finansowych ram 

wykonania według stanu na 

koniec I kwartału 2018 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów  

dla Poddziałania 4.6.2 

Wsparcie ochrony zasobów 

kultury w ramach ZIT,  

schemat: Ochrona zasobów 

kultury jednostek samorządu 

terytorialnego w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) 

Stanowisko Grupy ds. ZIT nr 



 
17/2018 z 10 kwietnia 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów  dla  

Poddziałania 4.6.2 Wsparcie 

ochrony zasobów kultury w 

ramach ZIT, schemat: Ochrona 

zasobów kultury jednostek 

samorządu terytorialnego w 

ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT) -  Uchwała nr 49/2018 z 

dnia 18 kwietnia 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. koordynacji 

interwencji w sektorze zdrowia 

w sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 6.1.1 

Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną, schemat: 

Inwestycje w zakresie opieki 

szpitalnej  

Stanowisko Grupy ds. 

zdrowia nr 1/2018 z 9 

kwietnia 2018 r.  

-  Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. badań i 

innowacji  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla  

Poddziałania 1.2.1 Wsparcie 

procesów badawczo-

rozwojowych, schemat: 

Rozwój sfery B+R w 

przedsiębiorstwach 

Stanowisko Grupy ds. B+R 

nr 2/2018 z 11 kwietnia 2018 

r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla  

Poddziałania 1.2.1 Wsparcie 

procesów badawczo-

rozwojowych, schemat: 

Rozwój sfery B+R w 

przedsiębiorstwach 

- Uchwała nr 51/2018 z dnia 

18 kwietnia 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. badań i 



 
innowacji   w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.2.1 Wsparcie 

procesów badawczo-

rozwojowych, schemat: 

Projekty grantowe w zakresie 

rozwoju sfery B+R w 

przedsiębiorstwach 

Stanowisko Grupy ds. B+R 

nr 1/2018 z 11 kwietnia 2018 

r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla  

Poddziałania 1.2.1 Wsparcie 

procesów badawczo-

rozwojowych, schemat: 

Projekty grantowe w zakresie 

rozwoju sfery B+R w 

przedsiębiorstwach 

- Uchwała nr 50/2018 z dnia 

18 kwietnia 2018 r.  

- 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 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów a nr 22/2018 z 13 

kwietnia 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla  

Działania 3.3 Efektywność 

energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym, 

schemat: Modernizacja 

energetyczna budynków 

publicznych w ramach polityki 

terytorialnej- Uchwała nr 

52/2018 z dnia 18 kwietnia 

2018 r.  

 



 
- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 6.1.2 Inwestycje 

w infrastrukturę społeczną, 

schemat:  inwestycje związane 

z budową, adaptacją, 

modernizacją oraz 

wyposażeniem obiektów na 

potrzeby realizacji usług 

świadczonych w środowisku 

lokalnym (placówki wsparcia i 

opieki nad osobami 

niesamodzielnymi, podmioty 

reintegracyjne)   

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów a nr 23/2018 z 13 

kwietnia 2018 r.  

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 6.1.2 Inwestycje 

w infrastrukturę społeczną, 

schemat: inwestycje związane 

z budową, adaptacją, 

modernizacją oraz 

wyposażeniem obiektów na 

potrzeby realizacji usług 

świadczonych w środowisku 

lokalnym (placówki wsparcia i 

opieki nad osobami 

niesamodzielnymi, podmioty 

reintegracyjne) 

- Uchwała nr 53/2018 z dnia 

18 kwietnia 2018 r.  

- 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, schemat: 

Budowa i przebudowa ścieżek 

rowerowych  

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów a nr 24/2018 z 13 



 
kwietnia 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla   

Działania 3.4 Zrównoważona 

mobilność miejska i 

promowanie strategii 

niskoemisyjnych, schemat: 

Budowa i przebudowa ścieżek 

rowerowych 

- Uchwała nr 54/2018 z dnia 

18 kwietnia 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. EFS  w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla  Poddziałania 9.4.2 

Koordynacja sektora ekonomii 

społecznej, schemat: 

Koordynacja ekonomii 

społecznej 

Stanowisko Grupy ds. EFS 

nr 17/2018 z 10 kwietnia 2018 

r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. EFS  w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla  Poddziałania 9.2.1 

Aktywne włączenie społeczne, 

schemat: Koordynacja rozwoju 

ekonomii społecznej w 

województwie kujawsko-

pomorskim 

Stanowisko Grupy ds. EFS 

nr 16/2018 z 10 kwietnia 2018 

r.  

- Podjęcie uchwały  

zmieniającej w sprawie 

zatwierdzenia kryteriów 

 wyboru projektów w Planie 

Działania na rok 2018 w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 dla Osi 9 Solidarne 

społeczeństwo w zakresie: 

Poddziałania 9.4.2 

Koordynacja sektora ekonomii 

społecznej, schemat: 

Koordynacja ekonomii 



 
społecznej, 

Poddziałania 9.2.1 Aktywne 

włączenie społeczne, schemat: 

Koordynacja rozwoju 

ekonomii społecznej w 

województwie kujawsko-

pomorskim 

- Uchwała nr 55/2018 z dnia 

18 kwietnia 2018 r.  

- Sprawozdanie Pełnomocnika 

Zarządu ds. zrównoważonego 

rozwoju za rok 2017 

- Polityka terytorialna w 

Województwie Kujawsko-

Pomorskim 

 

 

UM Toruń 

14-15 czerwca 

 2018 r.  

 

 

 

 

XXVIII 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 

Certyfikacji środków w ramach 

RPO WK-P  na lata 2014-2020 

- Informacja o zmianach RPO 

WK-P 2014-2020 

przedstawionych do 

zatwierdzenia Komisji 

Europejskiej 

- Przedstawienie aktualizacji 

Planu Ewaluacji RPO WK-P 

2014-2020 

- Zatwierdzenie aktualizacji 

Planu Ewaluacji RPO WK-P 

2014-2020 

- Uchwała nr 60/2018 z dnia 

15 czerwca 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. koordynacji 

interwencji w sektorze zdrowia 

w sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 6.1.1 

Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną, schemat:  Projekt 

pozakonkursowy 

Stanowisko Grupy ds. 

zdrowia nr 3/2018 z 5 

czerwca 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla 



 
Poddziałania 6.1.1 Inwestycje 

w infrastrukturę zdrowotną, 

schemat: Projekt 

pozakonkursowy 

- Uchwała nr 61/2018 z dnia 

15 czerwca 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. koordynacji 

interwencji w sektorze zdrowia 

w sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój 

usług zdrowotnych schemat: 

Projekty w zakresie wsparcia 

deinstytucjonalizacji opieki 

nad osobami zależnymi 

Stanowisko Grupy ds. 

zdrowia nr 2/2018 z 5 

czerwca 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów dla 

Działania 3.1 Wspieranie 

wytwarzania i dystrybucji 

energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, schemat: Sieci 

elektroenergetyczne 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 26/2018 z 4 

czerwca 2018 r.  

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 3.1 Wspieranie 

wytwarzania i dystrybucji 

energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, schemat Sieci 

elektroenergetyczne 

- Uchwała nr 63/2018 z dnia 

15 czerwca 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 3.1 Wspieranie 

wytwarzania i dystrybucji 

energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, schemat: 



 
Mikroinstalacje 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 27/2018 z 4 

czerwca 2018 r.  

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 3.1 Wspieranie 

wytwarzania i dystrybucji 

energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych,, schemat: 

Mikroinstalacje 

- Uchwała nr 62/2018 z dnia 

15 czerwca 2018 r.  

- 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, schemat: 

Infrastruktura na potrzeby 

czystego transportu miejskiego 

oraz inteligentne systemy 

transportowe w ramach polityki 

terytorialnej (bez Infrastruktury 

szynowej) 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 28/2018 z 4 

czerwca 2018 r.  

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 3.4 Zrównoważona 

mobilność miejska i 

promowanie Strategii 

niskoemisyjnych, schemat: 

Infrastruktura na potrzeby 

czystego transportu miejskiego 

oraz inteligentne systemy 

transportowe w ramach polityki 

terytorialnej (bez Infrastruktury 

szynowej) 

- Uchwała nr 64/2018 z dnia 

15 czerwca 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 



 
wyboru projektów dla 

Działania 4.2 Gospodarka 

odpadami, schemat: 

Kompleksowa gospodarka 

odpadami komunalnymi w 

regionie 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 29/2018 z 4 

czerwca 2018 r.  

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 4.2 Gospodarka 

odpadami, schemat: 

Kompleksowa gospodarka 

odpadami komunalnymi w 

regionie- Uchwała nr 65/2018 

z dnia 15 czerwca 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 4.2 Gospodarka 

odpadami, schemat: Punkty 

selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych – 

dofinansowanie powyżej 200 

tys. Euro 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 30/2018 z 4 

czerwca 2018 r.  

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 4.2 Gospodarka 

odpadami, schemat: Punkty 

selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych – 

dofinansowanie powyżej 200 

tys. euro 

- Uchwała nr 66/2018 z dnia 

15 czerwca 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 6.1.2 Inwestycje 

w infrastrukturę społeczną, 

schemat: Inwestycje w 



 
infrastrukturę mieszkań 

socjalnych, wspomaganych i 

chronionych 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 31/2018 z 4 

czerwca 2018 r.  

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 6.1.2 Inwestycje 

w infrastrukturę społeczną, 

schemat: Inwestycje w 

infrastrukturę mieszkań 

socjalnych, wspomaganych i 

chronionych- Uchwała nr 

67/2018 z dnia 15 czerwca 

2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 6.2 Rewitalizacja 

obszarów miejskich i ich 

obszarów funkcjonalnych, 

schemat: Inwestycje z zakresu 

rewitalizacji obszarów 

miejskich w ramach polityki 

terytorialnej 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 32/2018 z 4 

czerwca 2018 r.  

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 6.2 Rewitalizacja 

obszarów miejskich i ich 

obszarów funkcjonalnych, 

schemat: Inwestycje z zakresu 

rewitalizacji obszarów 

miejskich w ramach polityki 

terytorialnej- Uchwała nr 

68/2018 z dnia 15 czerwca 

2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 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) 

Stanowisko Grupy ds. ZIT nr 

18/2018 z 7 czerwca 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów  dla  

Poddziałania 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) 

- Uchwała nr 69/2018 z dnia 

15 czerwca 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 6.4.1 

Rewitalizacja obszarów 

miejskich i ich obszarów 

funkcjonalnych w ramach ZIT, 

Schemat: Inwestycje z zakresu 

rewitalizacji obszarów 

miejskich w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) 

Stanowisko Grupy ds. ZIT nr 

19/2018 z 7 czerwca 2018 r.  

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 6.4.1 

Rewitalizacja obszarów 

miejskich i ich obszarów 

funkcjonalnych w ramach ZIT, 

Schemat: Inwestycje z zakresu 

rewitalizacji obszarów 

miejskich w ramach 



 
Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT)  

- Uchwała nr 70/2018 z dnia 

15 czerwca 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. EFS w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 9.4.1 Rozwój 

podmiotów sektora ekonomii 

społecznej, schemat: Rozwój 

podmiotów ekonomii 

społecznej 

Stanowisko Grupy ds. EFS 

nr 19/2018 z 8 czerwca 2018 

r.  

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów w Planie 

Działania na rok 2018 w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 dla Osi 9 Solidarne 

społeczeństwo w zakresie: 

Poddziałania 9.3.1 Rozwój 

usług zdrowotnych, schemat: 

Projekty w zakresie wsparcia 

deinstytucjonalizacji opieki 

nad osobami zależnymi oraz 

Poddziałania 9.4.1 Rozwój 

podmiotów sektora ekonomii 

społecznej, schemat: Rozwój 

podmiotów ekonomii 

społecznej 

- Uchwała nr 72/2018 z dnia 

15 czerwca 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. EFS w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 8.4.1 

Wsparcie zatrudnienia osób 

pełniących funkcje opiekuńcze, 

schemat: vouchery na pokrycie 

kosztów opieki nad dziećmi dla 

lat 3 

Stanowisko Grupy ds. EFS 

nr 18/2018 z 8 czerwca 2018 

r.  

 



 
- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów w Planie 

Działania na rok 2018 w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 dla Osi 8. Aktywni 

na rynku pracy w zakresie 

Poddziałania 8.4.1 Wsparcie 

zatrudnienia osób pełniących 

funkcje opiekuńcze, schemat: 

vouchery na pokrycie kosztów 

opieki nad dziećmi dla lat 3 

- Uchwała nr 71/2018 z dnia 

15 czerwca 2018 r.  

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 3.4 Zrównoważona 

mobilność miejska i 

promowanie strategii 

niskoemisyjnych, schemat: 

Infrastruktura szynowa wraz z 

taborem- Uchwała nr 73/2018 

z dnia 15 czerwca 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów dla 

Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla 

innowacyjnych MŚP, schemat: 

Dotacje dla innowacyjnych 

MŚP 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 33/2018 z 15 

czerwca 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla 

innowacyjnych MŚP, schemat: 

Dotacje dla innowacyjnych 

MŚP 

- Uchwała nr 74/2018 z dnia 

15 czerwca 2018 r.  



 
 

 

UM Toruń 

29 sierpnia 2018 r.  

 

 

 

 

XXIX posiedzenie KM 

RPO WK-P 

na lata 2014-2020  

 

 

- Wystąpienie przedstawiciela 

Komisji Europejskiej – 

Dyrektora DG REGIO – 

Christophera Todda 

- Informacja w zakresie stanu 

wdrażania EFRR/IZ 

- Informacja w zakresie stanu 

wdrażania EFS/IZ 

- Informacja w zakresie stanu 

Certyfikacji środków w ramach 

RPO WK-P  na lata 2014-2020 

- Informacja w zakresie 

aktualnego stanu osiągnięcia 

Ram Wykonania RPO WK-P 

na lata 2014-2020 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 6.5 Rozwój 

potencjału endogenicznego 

regionu, schemat: Rozwój 

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej w otoczeniu 

zbiorników i cieków wodnych 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 36/2018 z 20 

sierpnia 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Działania 6.5 Rozwój 

potencjału endogenicznego 

regionu, schemat: Rozwój 

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej w otoczeniu 

zbiorników i cieków wodnych 

- Uchwała nr 78/2018 z dnia 

29 sierpnia 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 6.5 Rozwój 

potencjału endogenicznego 

regionu, schemat: Rozwój  



 
infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej poprzez 

dostosowanie obiektów do 

pełnienia funkcji na rzecz 

kultury oraz infrastruktury 

uzdrowiskowej 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 37/2018 z 20 

sierpnia 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 6.5 Rozwój 

potencjału endogenicznego 

regionu, schemat:  Rozwój  

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej poprzez 

dostosowanie obiektów do 

pełnienia funkcji na rzecz 

kultury oraz infrastruktury 

uzdrowiskowej 

- Uchwała nr 79/2018 z dnia 

29 sierpnia 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 6.5 Rozwój 

potencjału endogenicznego 

regionu, schemat:  Rozwój 

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej  

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 38/2018 z 20 

sierpnia 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania  6.5 Rozwój 

potencjału endogenicznego 

regionu, schemat:  Rozwój 

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 

- Uchwała nr 80/2018 z dnia 

29 sierpnia 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 



 
Działania 6.5 Rozwój 

potencjału endogenicznego 

regionu, schemat:  Rozwój 

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej bazującej na 

endogenicznych potencjałach 

obszaru, mającej charakter 

prozatrudnieniowy – projekt 

grantowy 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 39/2018 z 20 

sierpnia 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów  dla  

Działania 6.5 Rozwój 

potencjału endogenicznego 

regionu, schemat:  Rozwój 

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej bazującej na 

endogenicznych potencjałach 

obszaru, mającej charakter 

prozatrudnieniowy – projekt 

grantowy- Uchwała nr 

81/2018 z dnia 29 sierpnia 

2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 4.3 Rozwój 

infrastruktury wodno-

ściekowej, schemat: Inwestycje 

w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej w polityce 

terytorialnej   

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 35/2018 z 20 

sierpnia 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Działania 4.3 Rozwój 

infrastruktury wodno-

ściekowej, schemat: Inwestycje 

w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej w polityce 

terytorialnej - Uchwała nr 

82/2018 z dnia 29 sierpnia 

2018 r.  



 
- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. 

Koordynacji interwencji w 

sektorze zdrowia w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów w Planie 

Działania na rok 2018 w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 dla Osi 8, w 

zakresie Poddziałania 8.6.2 

Regionalne programy polityki 

zdrowotnej i profilaktyczne 

Stanowisko Grupy ds. 

zdrowia nr 5/2018 z 21 

sierpnia 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. EFS w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów w Planie Działania 

na rok 2018 w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-

2020 dla Osi 8, w zakresie 

Działania 8.1 Podniesienie 

aktywności zawodowej osób 

bezrobotnych poprzez działania 

powiatowych urzędów pracy  

Stanowisko Grupy ds. EFS 

nr 20/2018 z 22 sierpnia 2018 

r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. EFS w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów w Planie Działania 

na rok 2018 w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-

2020 dla Osi 8, w zakresie 

Poddziałania 8.2.2 Wsparcie 

osób pracujących znajdujących 

się w niekorzystnej sytuacji na 

rynku pracy. 

Stanowisko Grupy ds. EFS 

nr 21/2018 z 22 sierpnia 2018 

r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów w Planie 

Działania na rok 2018 w 



 
ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 dla Osi 8, w 

zakresie: Działania 8.1 

Podniesienie aktywności 

zawodowej osób bezrobotnych 

poprzez działania powiatowych 

urzędów pracy i Poddziałania 

8.2.2 Wsparcie osób 

pracujących znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji na rynku 

pracy oraz Poddziałania 8.6.2 

Regionalne programy polityki 

zdrowotnej i profilaktycznej 

- Uchwała nr 83/2018 z dnia 

29 sierpnia 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. RLKS w 

zakresie zaopiniowania zmiany 

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 

Stanowisko Grupy ds. RLKS 

nr 2/2018 z 23 sierpnia 2018 

r.  

- Zatwierdzenie  zmiany 

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- Uchwała nr 

84/2018 z dnia 29 sierpnia 

2018 r.  



 
- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. RLKS w 

zakresie zaopiniowania 

warunków udzielenia wsparcia 

w ramach kosztów bieżących i 

animacji w projektach 

Lokalnych Grup Działania  

z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Stanowisko Grupy ds. RLKS 

nr 3/2018 z 23 sierpnia 2018 

r.  

- Zatwierdzenie  warunków 

udzielenia wsparcia w ramach 

kosztów bieżących i animacji 

w projektach Lokalnych Grup 

Działania z Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

- Uchwała nr 85/2018 z dnia 

29 sierpnia 2018 r.  

 

UM Toruń 

28 września  2018 r.  

 

 

XXX posiedzenie KM 

RPO WK-P 

na lata 2014-2020  

 

 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. 

Koordynacji interwencji w 

sektorze zdrowia w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 6.1.1 Inwestycje 

w infrastrukturę zdrowotną, 

schemat: Inwestycje w 

infrastrukturę sal operacyjnych 

lub oddziałów intensywnej 

terapii – szpitale powiatowe. 

Stanowisko Grupy ds. 

zdrowia nr 6/2018 z 18 

września 2018 r.  

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 6.1.1 Inwestycje 

w infrastrukturę zdrowotną, 

schemat: Inwestycje w 

infrastrukturę sal operacyjnych 

lub oddziałów intensywnej 

terapii – szpitale powiatowe. 

- Uchwała nr 86/2018 z dnia 

28 września  2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 



 
zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla 

innowacyjnych MŚP, schemat: 

Rozwój sektora MŚP poprzez 

wdrażanie innowacji w 

przedsiębiorstwach 

produkcyjnych – pomoc 

zwrotna. 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 41/2018 z 20 

września 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla 

innowacyjnych MŚP, schemat: 

Rozwój sektora MŚP poprzez 

wdrażanie innowacji w 

przedsiębiorstwach 

usługowych – pomoc zwrotna. 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 40/2018 z 20 

września 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla 

innowacyjnych MŚP, schemat 

1: Rozwój sektora MŚP 

poprzez wdrażanie innowacji w 

przedsiębiorstwach 

produkcyjnych – pomoc 

zwrotna, schemat 2: Rozwój 

sektora MŚP poprzez 

wdrażanie innowacji w 

przedsiębiorstwach usługowych 

– pomoc zwrotna 

- Uchwała nr 87/2018 z dnia 

28 września  2018 r.  

- 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, schemat:  Budowa i 

przebudowa ścieżek 

rowerowych w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT). 

Stanowisko Grupy ds. ZIT nr 

20/2018 z 20 września 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów 

dla Poddziałania 4.6.3 

Wsparcie ochrony zasobów 

przyrodniczych w ramach ZIT, 

schemat: Wsparcie ochrony 

zasobów przyrodniczych dla 

podmiotów innych niż 

jednostki samorządu 

terytorialnego 

Stanowisko Grupy ds. ZIT nr 

21/2018 z 20 września 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 4.6.3  Wsparcie 

ochrony zasobów 

przyrodniczych w ramach ZIT, 

schemat:  Wsparcie ochrony 

zasobów przyrodniczych dla 

podmiotów innych niż 

jednostki samorządu 

terytorialnego. 

- Uchwała nr 88/2018 z dnia 

28 września  2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. kryteriów 

wyboru projektów  w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 5.3 Infrastruktura 

kolejowa, schemat: 

Modernizacja i rewitalizacja 

regionalnej sieci kolejowej. 

Stanowisko Grupy ds. 

kryteriów nr 42/2018 z 20 

września 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów dla 

Działania 5.3 Infrastruktura 

kolejowa, schemat: 



 
Modernizacja i rewitalizacja 

regionalnej sieci kolejowej. 

- Uchwała nr 89/2018 z dnia 

28 września  2018 r.  

- Informacja w zakresie stanu 

wdrażania EFRR/IZ  

- Informacja w zakresie stanu 

wdrażania EFS/IZ 

- Informacja w zakresie stanu 

wdrażania Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 według stanu na 

28.09.2018 roku 

 

 

UM Toruń 

27 listopada 2018 r.  

 

 

 

XXXI 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 

Certyfikacji środków w ramach  

RPO WK-P na lata 2014-2020 

- Informacja w zakresie 

aktualnego stanu osiągnięcia 

Ram Wykonania RPO WK-P 

na lata 2014-2020 

- Informacja nt. stanu 

wdrażania IF w okresie 2014-

2020 

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. 

Koordynacji interwencji w 

sektorze zdrowia w sprawie 

zaopiniowania kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 6.1.1 Inwestycje 

w infrastrukturę zdrowotną 

schemat: Inwestycje 

zmierzające do zmniejszenia 

ryzyka epidemiologicznego – 

szpitale wojewódzkie 

Stanowisko Grupy ds. 

zdrowia nr 7/2018 z 9 

listopada 2018 r.  

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów dla 

Poddziałania 6.1.1 Inwestycje 

w infrastrukturę zdrowotną 



 
schemat: Inwestycje 

zmierzające do zmniejszenia 

ryzyka epidemiologicznego – 

szpitale wojewódzkie 

- Uchwała nr 91/2018 z dnia 

27 listopada  2018 r.  

- 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, schemat: budowa i 

przebudowa ścieżek 

rowerowych w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) 

Stanowisko Grupy ds. ZIT nr 

22/2018 z 15 listopada 2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów  dla 

Poddziałania 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) 

- Uchwała nr 92/2018 z dnia 

27 listopada  2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. EFS w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów w 

Planie Działania na rok 2019 w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 dla Osi 8 Aktywni 

na rynku pracy, w zakresie 

kryteriów ogólnych oraz 

kryteriów w ramach 

Poddziałania 8.4.2 

Stanowisko Grupy ds. EFS 

nr 22/2018 z 16 listopada 

2018 r.  



 
 

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów w Planie 

Działania na rok 2019 w 

ramach RPO na lata 2014-2020 

dla Osi 8 Aktywni na rynku 

pracy, w zakresie kryteriów 

ogólnych oraz kryteriów w 

ramach Poddziałania 8.4.2- 

Uchwała nr 93/2018 z dnia 27 

listopada  2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów w 

Planie Działania na rok 2019 w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 dla Osi 9 Solidarne 

społeczeństwo, w zakresie 

kryteriów ogólnych oraz 

kryteriów w ramach 

Poddziałania 9.1.1 oraz 

Poddziałania 9.1.2 

Stanowisko Grupy ds. ZIT nr 

23/2018 z 15 listopada 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. EFS w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów w 

Planie Działania na rok 2019 w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 dla Osi 9 Solidarne 

społeczeństwo, w zakresie 

kryteriów ogólnych oraz 

kryteriów w ramach 

Poddziałania 9.2.1  

Stanowisko Grupy ds. EFS 

nr 23/2018 z 16 listopada 

2018 r.  

- Zatwierdzenie  kryteriów 

wyboru projektów w Planie 

Działania na rok 2019 w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 dla Osi 9 Solidarne 

społeczeństwo,  w zakresie 

kryteriów ogólnych oraz 



 
kryteriów w ramach 

Poddziałania 9.2.1, 

Poddziałania 9.1.1 oraz 

Poddziałania 9.1.2 

- Uchwała nr 94/2018 z dnia 

27 listopada  2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. ZIT w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów w 

Planie Działania na rok 2019 w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 dla Osi 10 

Innowacyjna edukacja, w 

zakresie kryteriów ogólnych 

oraz kryteriów w ramach 

Poddziałania 10.1.1,  

Poddziałania 10.1.2 oraz 

Poddziałania 10.1.3 

Stanowisko Grupy ds. ZIT nr 

24/2018 z 15 listopada 2018 r.  

- Prezentacja Stanowiska 

Grupy roboczej ds. EFS w 

sprawie zaopiniowania 

kryteriów wyboru projektów w 

Planie Działania na rok 2019 w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 dla Osi 10 

Innowacyjna edukacja, w 

zakresie kryteriów ogólnych 

oraz kryteriów w ramach 

Poddziałania 10.2.1 

Poddziałania 10.2.2 oraz 

Poddziałania 10.2.3 

Stanowisko Grupy ds. EFS 

nr 23/2018 z 16 listopada 

2018 r.  

- Zatwierdzenie kryteriów 

wyboru projektów w Planie 

Działania na rok 2019 w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 dla Osi 10 

Innowacyjna edukacja, w 

zakresie kryteriów ogólnych 

oraz kryteriów w ramach 

Poddziałania 10.1.1,  



 
Poddziałania 10.1.2, 

Poddziałania 10.1.3, 

Poddziałania 10.2.1,  

Poddziałania 10.2.2 oraz 

Poddziałania 10.2.3 

- Uchwała nr 95/2018 z dnia 

27 listopada  2018 r.  

- Prezentacja wyników Analizy 

sytuacji społeczno-

ekonomicznej województwa 

kujawsko-pomorskiego w 

obszarach oddziaływania 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w latach 2015-

2017  

 

 

 

Posiedzenia Grup roboczych w roku 2018: 

 

- Grupa ds. kryteriów wyboru projektów: 

 

XXII pos.- 16 stycznia 2018 r. 

XXIII pos.- 30 stycznia 2018 r. 

XXIV pos. – 16 lutego 2018 r. 

XXV pos. -26 lutego 2018 r. 

XXVI pos. - 16 marca 2018 r. 

XXVII pos. - 13 kwietnia 2018 r.  

XXVIII pos. -   4 czerwca 2018 r. 

XXIX pos. - 15 czerwca 2018 r. 

XXX pos. - 31 lipca 2018 r. 

XXXI pos. - 20 sierpnia 2018 r.   

XXXII pos. - 20 września 2018 r. 

 

 

- Grupa ds. EFS 

 

XVII pos. - 19 lutego 2018 r. 

Obiegowe zaopiniowanie kryteriów- 4-10 kwietnia 2018 r. 

XVIII pos. - 8 czerwca 2018 r. 

XIX pos. - 22 sierpnia 2018 r. 

XX pos. - 16 listopada 2018 r. 

 

- Grupa ds. ZIT 

 

XIV pos. - 15 stycznia 2018 r. 

XV pos. - 14 lutego 2018 r. 

XVI pos. - 14 marca 2018 r. 

Obiegowe zaopiniowanie kryteriów- 4-10 kwietnia 2018 r. 



 
XVII pos. - 7 czerwca 2018 r. 

XVIII pos. - 20 września 2018 r. 

XIX pos. - 15 listopada 2018 r. 

 

 

- Grupa ds. Badań i innowacji 

 

XII pos. - 11 kwietnia 2018 r. 

XIII pos. - 6 czerwca 2018 r. 

XIV pos. 8 listopada 2018 r. 

 

- Grupa ds. Koordynacji interwencji w sektorze zdrowia 

 

VII pos. - 9 kwietnia 2018 r.  

VIII pos. - 5 czerwca 2018 r. 

IX pos. - 21 sierpnia 2018 r. 

X pos. - 18 września 2018 r. 

XI pos. - 9 listopada 2018 r. 

 

- Grupa ds. RLKS 

 

VI pos. - 16 stycznia 2018 r. 

VII pos. - 23 sierpnia 2018 r. 

 

- Grupa ds. Zrównoważonego rozwoju 

 

IV pos. - 30 stycznia 2018 r. 

V pos. -  19 marca 2018 r. 

VI pos. - 18 września 2018 r. 

 

 

 

Sporządziła: Dorota Sawicka  


