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Założenia polityki terytorialnej w odniesieniu do zmian
w RPO
W dniu 30 października 2013 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął
Założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 20142020.
W chwili obecnej założenia polityki terytorialnej wymagają aktualizacji i dostosowania
do zapisów zatwierdzonego przez Komisję Europejską RPO WK-P na lata 2014-2020.
Polityka terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego będzie nadal wdrażana na
czterech poziomach:
Poziom wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz obszar funkcjonalny
powiązany z nim funkcjonalnie;
Poziom regionalny i subregionalny – Obszar Strategicznej Interwencji dla miasta
Włocławek/Grudziądz/Inowrocław i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie;
Poziom ponadlokalny – obejmuje swym zasięgiem obszar powiatu ziemskiego.
Poziom ten określany jest jako „Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego”;
Poziom lokalny – na którym funkcjonują LGD w ramach idei rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność (RLKS). Poziom ten określany jest jako „Obszar Lokalnej
Aktywności”.

Założenia polityki terytorialnej w odniesieniu do zmian
w RPO
W województwie kujawsko-pomorskim instrument ZIT będzie
wdrażany tylko na poziomie wojewódzkim.
Komisja Europejska nie wyraziła zgody na wydzielenie odrębnej
alokacji w RPO WK-P 2014-2020 na działania wynikające
z przyjętej dotychczas koncepcji polityki terytorialnej
realizującej wspólne Strategie rozwoju na drugim i trzecim
poziomie polityki terytorialnej, jednakże poparła ideę
przygotowywania wspólnych Strategii rozwoju m.in. w ramach
trzeciego poziomu polityki terytorialnej naszego województwa.

Założenia dla realizacji polityki terytorialnej w województwie
z zastosowaniem instrumentów rozwoju terytorialnego

Stan wdrażania założeń polityki terytorialnej
Zasięg terytorialny ORSG - w dniu 2 lipca 2014 uchwałą nr
27/952/14 r. Zarząd Województwa wyznaczył zasięg
terytorialny ORSG.
Podpisanie porozumień przez jst – podpisano wszystkie
17 planowanych porozumień.
W celu wsparcia jst w ramach ORSG w zakresie przygotowania
Strategii uruchomiono procedurę wyboru sześciu ekspertów
(pięciu ekspertów rozpoczęło współpracę z ORSG, podpisanie
umowy z ostatnim z ekspertów planuje się od początku lutego
br.).
Opracowanie Zasad przygotowania Strategii dla Obszarów
Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego
w
okresie
programowania 2014-2020 - Uchwała Zarządu Województwa
nr 38/1294/14 z dnia 17 września 2014 r.

Propozycje aktualizacji założeń polityki terytorialnej
W związku z zapisami RPO WK-P 2014-2020 jakie zostały
zatwierdzone przez Komisję Europejską dalsze prace będą
obejmowały:
1.

Przygotowanie Strategii ORSG wraz z listą projektów:
• Dokumenty zostaną opracowane na podstawie Zasad
przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania
2014-2020.
Opracowanie
dotyczące
zasad
przygotowania Strategii dla ORSG wymaga w chwili
obecnej aktualizacji i uzupełnienia w zakresie nowych
wskaźników w RPO WK-P 2014-2020. Planowany
termin aktualizacji Zasad przygotowania Strategii dla
ORSG to styczeń/luty 2015 r.

2.

Ocena Strategii przez IZ RPO – rekomendowanym terminem
przekazania Strategii ORSG jest czerwiec 2015 r.
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3. Wydanie opinii przez IZ RPO dla Strategii - opinia będzie
dotyczyła m.in. akceptacji kierunków i celów, przyjętych
wartości wskaźników, listy projektów i harmonogramu
finansowego;
4. Podpisanie kontraktów terytorialnych – porozumień (bez
zobowiązań finansowych);
5. Uruchomienie konkursów z tzw. „kodem dostępu” – projekt
musi znajdować się w Strategii na liście projektów pozytywnie
zaopiniowanych przez IZ RPO.
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6. Istnieje również konieczność przeprowadzenia oceny
w zakresie ram wykonania. Planuje się przekazanie informacji
w tym zakresie, tzn. wykonania określonych wskaźników
i środków finansowych w lutym 2015 r. Od realizacji ram
wykonania zależy utrzymanie w programie środków
finansowych z tzw. rezerwy wykonania;
Rezerwa wykonania - w każdym programie operacyjnym
została wyodrębniona rezerwa wykonania w wysokości 6%
całkowitej alokacji EFRR oraz 6% całkowitej alokacji EFS.
Udział rezerwy wykonania w podziale na lata dla każdego roku
wynosi 6% EFRR i 6% EFS.
Realokacja rezerwy wykonania w 2019 r. odbędzie się zgodnie
z przepisami unijnymi, w tym art. 22 rozporządzenia
ramowego.

Propozycja podziału środków na politykę terytorialną w ramach
RPO WK-P przed zmianami w programie operacyjnym
Polityka Terytorialna
515 mln euro

ZIT wojewódzki
166,8 mln euro

OSI regionalny/
subregionalny
77,4 mln euro

OSI Włocławek
34,4 mln euro

Obszary Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego
166,4 mln euro

OSI Inowrocław
17 mln euro

OSI Grudziądz
26 mln euro

RLKS
76 mln euro

Fundusz wyrównawczy
28,4 mln euro

„Fundusz wyrównawczy”
Rozważa się dwie możliwości rozdysponowania dodatkowych
środków w ramach „funduszu wyrównawczego”:
I. Przekazanie środków jednostkom samorządu terytorialnego
najsłabiej rozwiniętym.
II. Przekazanie środków w formie premii dla jednostek samorządu
terytorialnego, które, działały najsprawniej w zakresie
pozyskiwania funduszy unijnych (osiągnęły najlepsze wskaźniki
do 2018 r.).*

* W chwili obecnej rekomenduje się drugi wariant lub wariant mieszany.

Proponowany podział środków w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
na poszczególne poziomy polityki terytorialnej
LICZBA
MIESZKAŃCÓ
W
ZIT wojewódzki

KWOTA NA
POLITYKĘ
TERYTORIALNĄ*
166 790 732,07

OSI Włocławek + pozostałe gminy z powiatu włocławskiego

214 814

42 039 722,76

OSI Grudziądz + pozostałe gminy powiatu grudziądzkiego

145 836

28 540 528,12

OSI Inowrocław + pozostałe gminy powiatu inowrocławskiego

164 965

32 284 128,90

Powiat nakielski

30 345

5 938 604,50

Powiat żniński

61 255

11 987 781,14

Powiat mogileński

46 929

9 184 141,39

Powiat radziejowski

42 239

8 266 294,79

Powiat aleksandrowski

56 199

10 998 307,28

Powiat lipnowski

56 413

11 040 187,70

Powiat rypiński

44 873

8 781 776,23

Powiat golubsko-dobrzyński

33 822

6 619 063,48

Powiat brodnicki

77 751

15 216 096,18

Powiat wąbrzeski

35 286

6 905 572,53

Powiat świecki

92 760

18 153 401,00

Powiat tucholski

48 187

9 430 335,64

Powiat sępoleński

41 683

8 157 483,98

Powiat chełmiński

52 748

10 322 936,57

2 098 370

410 657 094,26

RAZEM

PROPONOWANA ALOKACJA NA KONKURSY Z „KODEM DOSTĘPU”
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