
Finansowanie inteligentnych miast
w RPO WK-P 2014-2020 



Inteligentne miasto (smart city)

- polityka 
społeczna

- rynek pracy

- zarządzanie 
miastem

- planowanie 
przestrzenne

- mobilność
- infrastruktura



RPO WK-P a inteligentne miasta

Infrastruktura zdrowotna

Gospodarka odpadami

Polityka społeczna

Warunki do rozwoju biznesu

Energia



Osie priorytetowe EFRR w euro EFS  w  euro
% 

alokacji

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i 

konkurencyjności gospodarki regionu 
429 623 387,00 22,7%

Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region 50 169 580,00 2,6%

Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka 

niskoemisyjna w regionie
282 225 573,00 14,7%

Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku 118 698 279,00 6,2%

Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność 

zewnętrzna regionu
205 973 078,00 10,9%

Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne 

kadry
241 624 704,00 12,6%

Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 39 768 991,00 2,1%

Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy 183 554 649,00 9,6%

Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo 124 636 401,00 6,6%

Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja 131 079 539,00 6,9%

Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 36 254 560,00 1,9%

Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna 59 931 546,00 3,2%

1 368 083 592,00 535 456 695,00 100%

RAZEM 1 903 540 287,00



Jak zamierzamy wspierać stosowanie 
inteligentnych rozwiązań w miastach?



Poziom wojewódzki – obejmuje 
miasta Bydgoszcz i Toruń oraz 

obszar powiązany z nimi 
funkcjonalnie (ZIT)

Poziom regionalny i 
subregionalny – Obszar 
Strategicznej Interwencji 

dla miasta 
Włocławka/Grudziądza/Inowrocław

ia i obszaru powiązanego 
z nimi funkcjonalnie

Poziom ponadlokalny – obejmuje 
swym zasięgiem obszar powiatów 
ziemskich. Poziom ten określany 

jest jako „Obszar Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego”

Poziom lokalny –
w ramach 

idei rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność (RLKS)

Poziomy polityki 
terytorialnej

166,8 

mln euro

166,3 

mln euro

77,5  

mln 

euro

76 mln 

euro



Przykłady wspierania inteligentnych rozwiązań

Oś priorytetowa/

Działanie

Oś priorytetowa 3. 
Efektywność energetyczna 

i gospodarka 
niskoemisyjna w regionie

Działanie 3.4 
Zrównoważona mobilność 

miejska i promowanie 
strategii niskoemisyjnych

-------------

Poddziałanie 3.5.2 
Zrównoważona mobilność 

miejska i promowanie 
strategii niskoemisyjnych 

w ramach ZIT

Zakres działań

- wspieranie rozwoju nowej 
polityki dot. mobilności

- rozwój infrastruktury transportu 
publicznego

- zakup taboru

- realizacja centrów 
przesiadkowych

- rozwój inteligentnych systemów 
zarządzania ruchem

- rozwój polityki parkingowej

- wspieranie priorytetyzacji ruchu 
pieszego i rowerowego

- rozwój ścieżek rowerowych i 
systemów rowerów miejskich

Pożądane rezultaty

- powstanie nowej kultury 
przemieszczania się

- zmniejszenie ruchu 
samochodowego

- ograniczenie czasu 
przemieszczania się

- zmniejszenie 
zanieczyszczenia 
powietrza

- zmniejszenie hałasu

- poprawa warunków 
życia

- poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców

Mobilność miejska

Środki finansowe RPO WK-P: 119 mln euro 



Przykłady wspierania inteligentnych rozwiązań

Oś priorytetowa/

Działanie

Oś priorytetowa 8. Aktywni 
na rynku pracy

Poddziałanie 8.4.1 
Wsparcie zatrudnienia osób 

pełniących funkcje 
opiekuńcze

-------------

Poddziałanie 8.4.2 Rozwój 
usług opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3

-------------

Poddziałanie 8.4.3 Rozwój 
usług opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 w ramach 

ZIT

Zakres działań

- finansowanie opieki nad dziećmi

- rozwój systemu żłobków, klubów 
dziecięcych, opiekunów i niań

- zwiększanie dostępności miejsc 
świadczenia usług opieki nad 
dziećmi

- tworzenie nowych miejsc opieki 
nad dziećmi

- wspieranie opiekunów i niań

Pożądane rezultaty

- zwiększenie możliwości 
utrzymania się kobiet na 
rynku pracy

- zwiększenie możliwości 
powrotu kobiet na rynek 
pracy

- powstanie większej ilości 
miejsc i możliwości opieki 
nad dziećmi

- zwiększenie dzietności

- ograniczenie wystąpienia 
problemów społecznych

Opieka nad dziećmi (polityka społeczna)

Środki finansowe RPO WK-P: 38 mln euro 



Przykłady wspierania inteligentnych rozwiązań

Oś priorytetowa/

Działanie

Wybrane działania w 
zależności od rozwiązania 

Zakres rozwiązań

- preferowanie projektów 
wyłonionych w drodze konkursów 
architektonicznych, urbanistycznych 
i architektoniczno-urbanistycznych 
(dla których decyzja kończąca 
postępowanie zostanie wydana po 31 
grudnia 2017 r.)

- preferowanie projektów położonych 
na obszarach objętych miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego

Pożądane rezultaty

- wzrost świadomości 
znaczenia właściwego 
zagospodarowania i ładu 
przestrzennego

- ograniczenie degradacji 
przestrzeni publicznej

- realizacja najlepszych i 
„najładniejszych” 
projektów

- propagowanie posiadania  
m.p.z.p.

- zwiększenie powierzchni 
obszarów objętych m.p.z.p.

Planowanie przestrzenne (ład przestrzenny)



Dziękuję za uwagę!


