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Cele polityki

CP1. Bardziej inteligentna Europa (EFRR)

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa (EFRR)

CP3. Lepiej połączona Europa (EFRR)

CP4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym (EFRR i EFS+)

CP5. Europa bliżej obywateli (EFRR) – aspekt terytorialny

Koncentracja tematyczna w ramach środków finansowych

Inteligentna Europa (CP1) 25%   EFRR

Niskoemisyjna Europa (CP2) 30%   EFRR

Włączenie społeczne, w tym integracja 

imigrantów 
25% EFS+

Poziom dofinansowania

85%   - Regiony słabiej rozwinięte (poniżej 75% średniej UE-27 PKB per capita) 



Propozycja podziału alokacji dla PR 2021-2027

EUR %

alokacja 

Programu 1 475 000 000,00    

EFRR 1 105 000 000,00    75%

EFS 370 000 000,00    25%

Zgodnie z projektem UP 2021-2027 ze stycznia 2021 r. alokacja dla 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawia się następująco:

Na późniejszym etapie do rozdysponowania pomiędzy programy 

regionalne będzie w ramach rezerwy wykonania dodatkowo kwota 

5,323 mld euro z EFRR i 1,781 mld euro z EFS.



COUNTRY RAPORT

Załącznik D 

- priorytetowe obszary inwestycyjne i warunki ramowe realizacji polityki spójności 21-27

- stanowi podstawę dialogu między Polską i KE w celu programowania funduszy polityki spójności 21-

27

• Zwiększenie udziału niskoemisyjnej i bardziej ekologicznej produkcji energii oraz zmniejszenie 

zużycia energii, poprzez:

 Gruntowna termomodernizację budynków publicznych i prywatnych;

 Zastąpienie kotłów na paliwa kopalne instalacjami o niskim poziomie emisji dwutlenku 

węgla;

 Zwiększenie generacji rozproszonej z odnawialnych źródeł energii.

• Promowanie zrównoważonej gospodarki wodnej, poprzez:

 Dalszy rozwój systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych 

w aglomeracjach powyżej 10 000 mieszkańców.

• Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski 

żywiołowe, przez:

 Ochronę przed klęskami żywiołowymi i zapobieganie im (rozwiązania oparte na 

ekosystemach);

 Wdrożenie planów adaptacji miast do zmiany klimatu.

• Wspieranie przejścia na gospodarkę w obiegu zamkniętym, przez:

 Wspieranie recyklingu odpadów komunalnych i efektywnego gospodarowania zasobami 

w małych i średnich przedsiębiorstwach;

 Podnoszenie świadomości obywateli oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 



Wsparcie małej retencji w ramach programu regionalnego na 

lata 2021-2027 realizowane będzie w obszarze adaptacji do 

zmian klimatu!!!

Cel polityki 2 Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa

Cel szczegółowy (iv) Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, 

zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe



Założenia Strategii rozwoju województwa

Dla utrzymania rolniczej specjalizacji województwa w systemie gospodarczym 
kraju, w rejonach skrajnego niedoboru wody dla rolnictwa, niezbędne jest 
podejmowanie działań ograniczających utratę wody w glebie oraz 
poprawiających jej właściwości wchłaniania i przesiąkania. 
Zakłada się, iż zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom suszy i zmian 

klimatycznych w rejonach trwałego niedoboru wody dla rolnictwa opierać 

się będzie na wielostronnym podejściu do problemu jej niedoborów, 

podejmowane będą kompleksowe rozwiązania uwzględniające specyfikę 

terenów i gleb wspierane przez badania naukowe, transfer wiedzy 

i innowacji. 

Działania te są niezbędne dla realizacji aspiracji, w kierunku pełnienia przez kujawsko-

pomorskie roli lidera w sektorze rolniczym i rolno-spożywczym, w tym woli 

wprowadzania zdecydowanych zmian w zakresie jakości produkowanej żywności.



(iv) Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, 

zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe

Projekt PR 2021-2027 – propozycje działań

CP 2 Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna 

Europa

Obszary/typy projektów

1. Projekty w zakresie małej retencji realizowane na obszarze województwa

2. Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk 

katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych

3. Adaptacja do zmian klimatu w miastach, w tym m.in.: gospodarowanie wodami 

odpadowymi, zwiększanie powierzchni terenów zielonych, nasadzenia drzew 

4. Edukacja w zakresie kwestii klimatycznych oraz ochrony zasobów wodnych 



Obszary suszy i niedoboru wody

Źródło: opracowanie BAFE WAiE DFE na podstawie danych 
z geoportal.gov.pl, Internetowy atlas województwa kujawsko-
pomorskiego UMWK-P oraz IGIK Monitorowanie suszy rolniczej 



W 2019 r. Dep. Rolnictwa i Geodezji UMWK-P zebrał informacje od spółek 

wodnych dot. zapotrzebowań w zakresie działań o charakterze retencyjnym.

27 gminnych spółek wodnych zgłosiło propozycje inwestycji (łącznie ponad 500 

zadań) z zakresu małej retencji na szacunkową łączną kwotę niespełna 19 mln zł 

(bez obszaru zlewni Włocławek).

Mała retencja w PR 2021-2027  



Mała retencja w PR 2021-2027 – założenia

1. Planujemy wesprzeć działania jst i spółek wodnych przyczyniające się do wzrostu 

retencji na danym obszarze.

2. Nie będą wspierane działania, których głównym celem jest melioracja.

3. Preferowane będą działania mające charakter ekosystemowy.

Ważne!

Wkład własny 15% - zdolność ostatecznych beneficjentów w zakresie posiadania 

wkładu własnego???



Przykłady niektórych zadań planowanych do realizacji przez spółki wodne 

województwa kujawsko-pomorskiego:

• Gminna Spółka Wodna „Rakutówka” w Kowalu 150 zbiorników – powierzchnia 

161 000 m2 - 4,5-5 mln zł;

• Gminna Spółka Wodna w Boniewie - 40 zbiorników naziemnych do odtworzenia, 

rozbudowy, modernizacji (5000 mb) - 2 mln zł;

• Gminna Spółka Wodna w Fabiankach - 2 zbiorniki po 10 tys. m2 każdy – 6 mln zł;

• czyszczenie i pogłębianie stawów.

Mała retencja w PR 2021-2027  



Konsultacje społeczne projektu Umowy 

Partnerstwa na lata 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło 
konsultacje społeczne dokumentu „Projekt Umowy Partnerstwa 
dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce”.

Konsultacje potrwają od 19 stycznia do 22 lutego 2021 r.

Uwagi należy składać wyłącznie za pomocą formularza 
znajdującego się na stronie

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-
funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-
funduszach/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-
funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-
up/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-konsultacjach/



Dziękuję za uwagę

Przemysław Mentkowski
Wydział Zarządzania RPO
Departament Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w Toruniu
p.mentkowski@kujawsko-pomorskie.pl
Tel: (56) 62 18 635


