
Organizacje pozarządowe w polityce terytorialnej 

 

W ramach polityki terytorialnej dla 17 Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  

i 3 Obszarów Strategicznej Interwencji przewidziano alokację wynoszącą 758 587 393,28 zł, w tym 

EFRR 220 353 184,00 zł i EFS 428 234 209,28 zł (przy kursie 4,20 zł za euro, bez Priorytetu 

Inwestycyjnego 4e i 9b). Natomiast wszystkie obszary umieściły na swoich listach podstawowych 

łącznie 715 propozycji projektowych na kwotę 675 582 752,05 zł, w tym 295 propozycji projektowych  

z EFRR na kwotę 403 293 738,74 zł i 420 propozycji projektowych z EFS na kwotę 272 289 013,11 zł 

(w tym organizacje pozarządowe - łącznie 22 propozycje projektowe na kwotę 17 992 822,81 zł, w tym 

1 propozycja projektowa z EFRR na kwotę 977 500,00 zł i 21 propozycji projektowych z EFS na kwotę 

17 015 322,81 zł). 

Zgodnie z Zasadami przygotowywania Strategii elementem każdej Strategii jest część 

poświęcona trybowi i zasadom naboru projektów do Strategii. Informacje wykazane w tej części 

wskazują w jaki sposób zostały wybrane projekty do realizacji w ramach obszarów ORSG i OSI przy 

jednoczesnym zachowaniu partnerskiego modelu współpracy tj. udziału m. in. jst, organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorstw, partnerów społecznych oraz gospodarczych, instytucji rynku pracy, 

organizacji skupiających pracodawców, instytucji pomocy integracji społecznej, LGD, szkół i placówek 

prowadzących kształcenie ogólne, zawodowe, ustawiczne, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, 

kościołów i związków wyznaniowych. 

Ponadto ważnym etapem prac nad Strategiami było przeprowadzenie procesu 

uspołecznienia Strategii. Informacje w powyższym zakresie zostały również zapisane w 

przedmiotowych dokumentach. Analizę zapisów tych rozdziałów uzupełnionych niejednokrotnie o 

dokumenty potwierdzające procedurę realizacji idei partnerstwa (ankiety, wydruki ogłoszeń na 

stronach www), stanowiła podstawę do uznania, iż podjęte działania umożliwiły potencjalnym 

beneficjentom złożenie swoich propozycji projektowych w ramach polityki terytorialnej. 

W ramach polityki terytorialnej przewidywane jest głównie dofinansowanie działań leżących  

w kompetencjach gmin i powiatów zapisanych w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatu oraz art. 7 

ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Do działań tych możemy zaliczyć zadania związane m.in. z: 

  efektywnością energetyczną,  

  gospodarką niskoemisyjną, 

  gospodarką wodno-ściekową, 

  ochroną i rozwojem zasobów kultury, 

  kształceniem ogólnym i zawodowym, 

  wychowaniem przedszkolnym, 

  usługami społecznymi, 

  aktywnym włączeniem społecznym, 

  ochroną przyrody. 

W związku z analizą sytuacji udziału organizacji pozarządowych w realizacji Strategii OSI  

i ORSG podjęto działania mające na celu umożliwienie tym podmiotom realizacji projektów w ramach 



Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, które w całości przewidziane było pierwotnie  

do realizacji w ramach Polityki Terytorialnej. 

W konkursach już ogłoszonych w ramach Poddziałania 9.2.1 dostępna była alokacja 

wynosząca 52 363 200,00 zł, natomiast wnioski zostały złożone tylko na kwotę dofinansowania 

wynoszącą 9 634 204,42 zł, co stanowi jedynie 18% dostępnej alokacji. 

W związku z tym planuje się w I kwartale 2017 r. ogłoszenie konkursu w tym Poddziałaniu 

dla organizacji pozarządowych i podmiotów zewnętrznych w schemacie poza Polityką Terytorialną  

na kwotę 2 972 552,00 euro. Dnia 2 grudnia 2016 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjął uchwałę zatwierdzającą 

kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. 

W przyszłości w każdej podobnej sytuacji Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

będzie reagował poprzez wprowadzenie zmian umożliwiających realizację projektów przez podmioty, 

które nie mają swoich propozycji projektowych na liście podstawowej Strategii OSI lub ORSG. 

Organizacje pozarządowe mogą realizować projekty ze środków EFS w ramach:  

1) Poddziałania wdrażane tylko w polityce terytorialnej: 

1. Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (34 594 341,00 euro) – z zastrzeżeniem 

planowanego w I kwartale 2017 r. konkursu poza polityką terytorialną jak wskazano powyżej, 

2. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne (23 574 725,00 euro), 

3. Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR (36 254 560,00 euro) – ze 

względu na specyfikę instrumentu RLKS. 

Łącznie 94 423 626,00 euro w ramach Polityki Terytorialnej. 

2) Poddziałania wdrażane w polityce terytorialnej i poza polityką terytorialną: 

1. Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (11 304 704,00 euro w 

ramach Polityki Terytorialnej i 13 695 296,00 euro poza Polityką Terytorialną), 

2. Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych (11 137 721,00 euro w ramach PT i 32 202 722 euro 

poza PT), 

3. Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne (17 900 000,00 euro w ramach PT i 3 000 000,00 

euro poza PT), 

4. Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe (32 853 734,00 euro w ramach PT i 7 657 844 euro 

poza PT). 

Łącznie 73 196 159,00 euro w ramach Polityki Terytorialnej i 56 555 862,00 euro poza Polityką 

Terytorialną. 

3) Poddziałania wdrażane poza polityką terytorialną: 

1. Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa (1 500 000,00 euro), 

2. Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (11 452 360,00 euro), 

3. Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (13 420 263,00 

euro), 

4. Poddziałanie 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych (5 763 959,00 euro), 

5. Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (3 000 000,00 euro), 



6. Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców (1 438 198 

euro), 

7. Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (27 325 761,00 euro), 

8. Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem 

wychowawczym lub poprawczym (5 017 278,00 euro), 

9. Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych (15 000 000,00 euro), 

10. Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych 

(19 093 236,00 euro), 

11. Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (20 000 000,00 euro). 

Łącznie 123 011 055,00 euro poza Polityką Terytorialną. 

 

W sumie 131 365 225,00 euro w ramach Polityki Terytorialnej i 179 566 917,00 euro poza Polityką 

Terytorialną zostanie przeznaczone na projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego (bez 

RLKS). 

W związku z pismem jakie wpłynęło do Ministerstwa Rozwoju w odniesieniu do kryterium 

oceny zgodności ze Strategią OSI lub ORSG oraz komunikatu doprecyzowującego to kryterium, w 

dniu 1 grudnia br. w Warszawie odbyło się spotkanie w przedstawicieli MR i Urzędu 

Marszałkowskiego. 

W najbliższych tygodniach zostanie przesłane do członków Komitetu Monitorującego pismo  

z interpretacją ministerstwa w powyższym zakresie. W szczególności może dotyczyć kwestii konkursu, 

w trakcie naboru, którego ukazał się komunikat (Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe). 


