
„Lista projektów cz. A” – załącznik do „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”   
dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027  

dla instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
 

A. Aglomeracja Konińska „Lista projektów cz. A”  

Projekt (wiązka projektów) – 1.  

Cel - Kierunki działań – typy operacji (działań) w Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej:  

III. Przystosowanie do zmian klimatu dzięki wzmocnieniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych Aglomeracji Konińskiej 
1. Porządkowanie gospodarki wodnej, rekultywacja terenów pokopalnianych, budowa nowych strategicznych zbiorników wody i rozwój małej retencji 
wodnej - Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków susz i powodzi 

Priorytet - Cele szczegółowe – interwencje w ramach funduszy (powiązane rodzaje działań) w projekcie programu Fundusze Europejskie dla 

Wielkopolski 2021-2027 (wersja robocza 3.0): 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZIELONEJ WIELKOPOLSKI – (IV) Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu 
z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego - 2. Budowa, przebudowa lub remont urządzeń 
wodnych i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków susz i powodzi 

Lp. Beneficjent 
Nazwa projektu w wiązce 

projektów 
Wartość całkowita  

projektu (EUR) 

Dofinansowanie 
(EUR) 

Planowany 
termin złożenia 

wniosku o 
dofinansowanie 

Okres realizacji 
projektu Kwota 

(EFRR lub 
EFS) 

% 

1. 
Gmina 
Golina  

Odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych z terenu miasta i gminy 
Golina 

423 949,86 296 764,90 70   1.06.2024 - 31.12.2025 

2.  
Gmina 
Rzgów  

Adaptacja do zmian klimatu na terenie 
Gminy Rzgów 

344 044,39 240 831,07 70   2026 – 2027 

RAZEM PROJEKT (WIĄZKA PROJEKTÓW) – 1. 767 994,25 537 595,97  

 



 

 

Projekt (wiązka projektów) – 2.  

Cel - Kierunki działań – typy operacji (działań) w Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej:  

III. Przystosowanie do zmian klimatu dzięki wzmocnieniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych Aglomeracji Konińskiej  
3. Budowanie odporności na skutki zmian klimatycznych - Rozwijanie systemów ratownictwa 

Priorytet - Cele szczegółowe – interwencje w ramach funduszy (powiązane rodzaje działań) w projekcie programu Fundusze Europejskie dla 

Wielkopolski 2021-2027 (wersja robocza 3.0): 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZIELONEJ WIELKOPOLSKI – (IV) Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu 
z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego - 3. Rozwijanie systemów ratownictwa 

Lp. Beneficjent Tytuł projektu 
Wartość całkowita  

projektu (EUR) 

Dofinansowanie 
(EUR) 

Planowany 
termin złożenia 

wniosku o 
dofinansowanie 

Okres realizacji 
projektu 

Kwota (EFRR 
lub EFS) 

% 

1.  
Gmina 
Krzymów  

Doposażenie Ochotniczych Straży 
Pożarnych będących w krajowym 
systemie ratowniczo – gaśniczym na 
terenie Aglomeracji Konińskiej. 

358 914,77 251 240,34 70   2023 - 2029 

2. 
Gmina 
Rychwał  

Zakup samochodu bojowego lekkiego 
na potrzeby jednostki OSP 
funkcjonującej na terenie gminy 
Rychwał 

120 000,00 84 000,00 70  08.2024-11.2025 

3. 
Gmina 
Wierzbinek  

Zakup wyposażenia ratowniczo 
gaśniczego dla jednostek OSP 

217 650,00 152 355,00 70  2023 - 2029 

RAZEM PROJEKT (WIĄZKA PROJEKTÓW) – 2. 696 564,77 487 595,34   

 



Projekt (wiązka projektów) – 3.  

Cel - Kierunki działań – typy operacji (działań) w Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej:  

III. Przystosowanie do zmian klimatu dzięki wzmocnieniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych Aglomeracji Konińskiej  
4. Poprawa jakości środowiska, w tym ograniczanie hałasu i zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji oraz uciążliwości ruchu 
samochodowego - Interwencje przyczyniające się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, w tym w ramach rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury 

Priorytet - Cele szczegółowe – interwencje w ramach funduszy (powiązane rodzaje działań) w projekcie programu Fundusze Europejskie dla 

Wielkopolski 2021-2027 (wersja robocza 3.0): 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZIELONEJ WIELKOPOLSKI – (IV) Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu 
z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego - 1. Rozwój zintegrowanych i systemowych 
działań adaptacyjnych do zmian klimatu poprzez wsparcie małej retencji wodnej i mikroretencji i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury 

Lp. Beneficjent Tytuł projektu 
Wartość całkowita  

projektu (EUR) 

Dofinansowanie (EUR) 
Planowany 

termin złożenia 
wniosku o 

dofinansowanie 

Okres realizacji 
projektu 

Kwota  
(EFRR lub EFS) 

% 

1.  
Gmina 
Grodziec  

Rozwój zielono-niebieskiej 
infrastruktury na terenie gminy 
Grodziec  

308 799,79 216 159,85   70  od 01.2024 do 12.2029 

2. 
Gmina 
Kazimierz 
Biskupi  

Niebiesko-zielona infrastruktura 414 318,10 290 022,67 70   07.2023 do 12.2026 

3. 
Gmina 
Kleczew  

Adaptacja do zmian klimatu poprzez 
zagospodarowanie terenów  
zielonych na terenie miasta 
Kleczewa 

387 992,40 271 594,68 70 

 

1.05.2023 do 
31.12.2024  

4. 
Miasto 
Konin  

Zazielenienie osiedli poprzez 
stworzenie parków kieszonkowych/ 
skwerów/ ogrodów, 
podwórek/placów /  

805 164,59 563 615,21 70 

  

2023 - 2025 



Projekt (wiązka projektów) – 3.  

Cel - Kierunki działań – typy operacji (działań) w Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej:  

III. Przystosowanie do zmian klimatu dzięki wzmocnieniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych Aglomeracji Konińskiej  
4. Poprawa jakości środowiska, w tym ograniczanie hałasu i zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji oraz uciążliwości ruchu 
samochodowego - Interwencje przyczyniające się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, w tym w ramach rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury 

Priorytet - Cele szczegółowe – interwencje w ramach funduszy (powiązane rodzaje działań) w projekcie programu Fundusze Europejskie dla 

Wielkopolski 2021-2027 (wersja robocza 3.0): 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZIELONEJ WIELKOPOLSKI – (IV) Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu 
z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego - 1. Rozwój zintegrowanych i systemowych 
działań adaptacyjnych do zmian klimatu poprzez wsparcie małej retencji wodnej i mikroretencji i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury 

Lp. Beneficjent Tytuł projektu 
Wartość całkowita  

projektu (EUR) 

Dofinansowanie (EUR) 
Planowany 

termin złożenia 
wniosku o 

dofinansowanie 

Okres realizacji 
projektu 

Kwota  
(EFRR lub EFS) 

% 

5. 
Miasto 
Konin  

Budowa "Rodzinnej ścieżki miejskiej" 
od Parku im. F. Chopina do Placu 
Zamkowego 

621 118,01 434 782,61 70 

 

2023 - 2025 

6. 
Gmina 
Kramsk  

Stworzenie zielonych enklaw w 
miejscach publicznych na terenie 
miejscowości Kramsk 

142 857,14 100 000,00 70 

 
01.01.2023 do 
31.12.2029 

7. 
Gmina 
Kramsk  

Budowa systemu irygacyjnego 
zapewniającego wykorzystanie wód 
opadowych i wód płynących w 
rowach melioracyjnych w celu 
optymalizacji wykorzystania wód 
deszczowych i roztopowych na 
obszarze zagrożonych suszą 
hydrologiczną 
 

268 571,43 188 000,00 70 

 

01.01.2023 do 
31.12.2029 



Projekt (wiązka projektów) – 3.  

Cel - Kierunki działań – typy operacji (działań) w Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej:  

III. Przystosowanie do zmian klimatu dzięki wzmocnieniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych Aglomeracji Konińskiej  
4. Poprawa jakości środowiska, w tym ograniczanie hałasu i zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji oraz uciążliwości ruchu 
samochodowego - Interwencje przyczyniające się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, w tym w ramach rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury 

Priorytet - Cele szczegółowe – interwencje w ramach funduszy (powiązane rodzaje działań) w projekcie programu Fundusze Europejskie dla 

Wielkopolski 2021-2027 (wersja robocza 3.0): 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZIELONEJ WIELKOPOLSKI – (IV) Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu 
z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego - 1. Rozwój zintegrowanych i systemowych 
działań adaptacyjnych do zmian klimatu poprzez wsparcie małej retencji wodnej i mikroretencji i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury 

Lp. Beneficjent Tytuł projektu 
Wartość całkowita  

projektu (EUR) 

Dofinansowanie (EUR) 
Planowany 

termin złożenia 
wniosku o 

dofinansowanie 

Okres realizacji 
projektu 

Kwota  
(EFRR lub EFS) 

% 

8. 
Gmina 
Rychwał 

Rozwój zielono-niebieskiej 
infrastruktury wraz z systemem 
kanalizacji deszczowej na terenie 
miasta Rychwał 

239 727,09 167 808,96   70 

 

08.2025-11.2026 

9. 
Gmina 
Skulsk  

Rozbudowa istniejącej infrastruktury 
zielonej oraz zwiększenie zasobów 
wodnych 

324 797,46 227 358,22 70 
  

01.01.2023 – 
31.12.2029 

10. 
Gmina 
Stare 
Miasto  

Zintegrowane działania adaptacyjne 
do zmian klimatu przez wsparcie 
małej retencji wodnej i rozwój 
zielono – niebieskiej infrastruktury 
na terenie gminy Stare Miasto 

430 912,57 301 638,80 70 

  

2024 - 2027 

11. 
Gmina 
Wierzbinek  

Rozwój zielono – niebieskiej 
infrastruktury na terenie gminy 
Wierzbinek 

125 714,29 88 000,00 70 
 

2023 - 2029 



Projekt (wiązka projektów) – 3.  

Cel - Kierunki działań – typy operacji (działań) w Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej:  

III. Przystosowanie do zmian klimatu dzięki wzmocnieniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych Aglomeracji Konińskiej  
4. Poprawa jakości środowiska, w tym ograniczanie hałasu i zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji oraz uciążliwości ruchu 
samochodowego - Interwencje przyczyniające się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, w tym w ramach rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury 

Priorytet - Cele szczegółowe – interwencje w ramach funduszy (powiązane rodzaje działań) w projekcie programu Fundusze Europejskie dla 

Wielkopolski 2021-2027 (wersja robocza 3.0): 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZIELONEJ WIELKOPOLSKI – (IV) Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu 
z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego - 1. Rozwój zintegrowanych i systemowych 
działań adaptacyjnych do zmian klimatu poprzez wsparcie małej retencji wodnej i mikroretencji i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury 

Lp. Beneficjent Tytuł projektu 
Wartość całkowita  

projektu (EUR) 

Dofinansowanie (EUR) 
Planowany 

termin złożenia 
wniosku o 

dofinansowanie 

Okres realizacji 
projektu 

Kwota  
(EFRR lub EFS) 

% 

12. 
Gmina 
Ślesin 

Adaptacja do zmian klimatu poprzez 
zagospodarowanie terenów  
zielonych na terenie miasta i gminy 
Ślesin 

456 674,61 319 672,23 70 

 

01.2024 do 12.2029 

13. 
Gmina 
Wilczyn  

Zagospodarowanie terenów gminy 
Wilczyn poprzez wykonanie nowych 
nasadzeń, urządzenie terenów 
zielonych, (np. mini parki) 
wprowadzenie systemu retencji wód 
opadowych, wzrost powierzchni 
przepuszczalnych 

326 223,16 228 356,21 70 

 

od 06.2023 do 12.2028 

RAZEM PROJEKT (WIĄZKA PROJEKTÓW) – 3. 4 852 870,63 3 397 009,44    



 

Projekt (wiązka projektów) – 4.  

Cel - Kierunki działań – typy operacji (działań) w Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej:  
IV. Atrakcyjna i dostępna przestrzeń do życia i rozwoju 
5. Wzmacnianie lokalnych powiązań transportowych w celu poprawy dostępności ośrodków usługowych - Rozbudowa zintegrowanej sieci ścieżek 
rowerowych 

Priorytet - Cele szczegółowe – interwencje w ramach funduszy (powiązane rodzaje działań) w projekcie programu Fundusze Europejskie dla 
Wielkopolski 2021-2027 (wersja robocza 3.0): 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W WIELKOPOLSCE – (VIII) Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej - 3. Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności 

Lp. Beneficjent Tytuł projektu 
Wartość całkowita  

projektu (EUR) 

Dofinansowanie (EUR) 
Planowany 

termin złożenia 
wniosku o 

dofinansowanie 

Okres 
realizacji 
projektu Kwota  

(EFRR lub EFS) 
% 

1. Gmina Golina  
Budowa spójnej w OF AK sieci 
ścieżek rowerowych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą  

887 527,87 621 269,51 70 
  

1.01.2024-
31.05.2025 

2. Gmina Grodziec  
Rozbudowa zintegrowanej w OF AK 
sieci ścieżek rowerowych 

646 464,23 452 524,96   70 
 01.2024 

do 
12.2029 

3. 
Gmina 
Kazimierz 
Biskupi  

Budowa gminnych ścieżek 
rowerowych zintegrowanych w 
sieci OF AK  

867 364,04  607 154,83 70 
  

07.2023 
06.2025 

4. Gmina Kleczew  

Budowa dróg rowerowych w 
Gminie Kleczew i stworzenie 
spójnego systemu dróg dla 
rowerów dla gmin będących 
członkami Aglomeracji Konińskiej 

812 251,89 568 576,32 70 

 
01.06.2023 
do 
31.12.2025 

5.  Miasto Konin  
Budowa zintegrowanego systemu 
ścieżek rowerowych OF AK 

2 985 885,14 2 090 119,60 70 
  

2022-2026 



Projekt (wiązka projektów) – 4.  

Cel - Kierunki działań – typy operacji (działań) w Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej:  
IV. Atrakcyjna i dostępna przestrzeń do życia i rozwoju 
5. Wzmacnianie lokalnych powiązań transportowych w celu poprawy dostępności ośrodków usługowych - Rozbudowa zintegrowanej sieci ścieżek 
rowerowych 

Priorytet - Cele szczegółowe – interwencje w ramach funduszy (powiązane rodzaje działań) w projekcie programu Fundusze Europejskie dla 
Wielkopolski 2021-2027 (wersja robocza 3.0): 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W WIELKOPOLSCE – (VIII) Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej - 3. Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności 

Lp. Beneficjent Tytuł projektu 
Wartość całkowita  

projektu (EUR) 

Dofinansowanie (EUR) 
Planowany 

termin złożenia 
wniosku o 

dofinansowanie 

Okres 
realizacji 
projektu Kwota  

(EFRR lub EFS) 
% 

6. Gmina Kramsk  

Budowa ścieżki rowerowej  przy 
drodze powiatowej Grąblin-
Anielew spójnej z siecią dróg 
rowerowych OF AK  

861 845,89 603 292,12 70 

 
01.01.2023 
do 
31.12.2029 

7. Gmina Krzymów  
Rozwój sieci ścieżek rowerowych 
łączących Gminę Krzymów z 
gminami ościennymi sieci OF AK 

751 378,63 525 965,04 70 
  

2023 - 
2029 

8. Gmina Rychwał  
Budowa ścieżek rowerowych na 
terenie Aglomeracji Konińskiej 

753 079,19 527 155,43 70 
  08.2025-

11.2027 

9. Gmina Rzgów  
Budowa ciągu pieszo-rowerowego 
Rzgów – Grabienice spójnego z 
siecią dróg rowerowych OF AK 

720 247,89 504 173,52 70 
 

2026-2027 

10. Gmina Skulsk  

Wytyczenie, budowa ścieżek 
rowerowych, pieszo-rowerowych 
organizacja mikromobilności 
indywidualnej spójnej z siecią OF 
AK 

679 954,93 475 968,45  70 

  
01.01.2023 
– 
31.12.2029 



Projekt (wiązka projektów) – 4.  

Cel - Kierunki działań – typy operacji (działań) w Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej:  
IV. Atrakcyjna i dostępna przestrzeń do życia i rozwoju 
5. Wzmacnianie lokalnych powiązań transportowych w celu poprawy dostępności ośrodków usługowych - Rozbudowa zintegrowanej sieci ścieżek 
rowerowych 

Priorytet - Cele szczegółowe – interwencje w ramach funduszy (powiązane rodzaje działań) w projekcie programu Fundusze Europejskie dla 
Wielkopolski 2021-2027 (wersja robocza 3.0): 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W WIELKOPOLSCE – (VIII) Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej - 3. Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności 

Lp. Beneficjent Tytuł projektu 
Wartość całkowita  

projektu (EUR) 

Dofinansowanie (EUR) 
Planowany 

termin złożenia 
wniosku o 

dofinansowanie 

Okres 
realizacji 
projektu Kwota  

(EFRR lub EFS) 
% 

11. 
Gmina Stare 
Miasto    

Wsparcie zeroemisyjnych form 
indywidualnej mobilności na 
terenie Gminy Stare Miasto 

902 104,13 631 472,89 70  
2024 - 
2027 

12. Gmina Wilczyn  
Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek 
pieszo-rowerowych spójnych z 
siecią OF AK 

682 939,60 478 057,72 70 
  

06.2023 - 
12.2028 

RAZEM PROJEKT (WIĄZKA PROJEKTÓW) – 4. 11 551 043,41 8 085 730,39   

 

 



Projekt (wiązka projektów) – 5.  

Cel - Kierunki działań – typy operacji (działań) w Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej:  

IV. Atrakcyjna i dostępna przestrzeń do życia i rozwoju 
5. Wzmacnianie lokalnych powiązań transportowych w celu poprawy dostępności ośrodków usługowych - Rozbudowa zintegrowanej sieci ścieżek 
rowerowych 

Priorytet - Cele szczegółowe – interwencje w ramach funduszy (powiązane rodzaje działań) w projekcie programu Fundusze Europejskie dla 

Wielkopolski 2021-2027 (wersja robocza 3.0): 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W WIELKOPOLSCE – (VIII) Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej - 3. Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności 

Lp. Beneficjent 
Nazwa projektu w wiązce 

projektów 
Wartość całkowita  projektu 

(EUR) 

Dofinansowanie 
(EUR) 

Planowany 
termin złożenia 

wniosku o 
dofinansowanie 

Okres 
realizacji 
projektu Kwota (EFRR lub 

EFS) 
% 

1. 
Gmina 
Sompolno  

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych 
spójnych z siecią OF AK 

814 285,71 570 000,00 70 
 

2023-2029 

2. 
Gmina 
Ślesin  

Budowa ścieżek pieszo – rowerowych 
wraz z punktami przesiadkowym 
spójnych z siecią OF AK 

956 036,31 669 225,42 70 

 
01.2024 
do 
12.2028 

3. 
Gmina 
Wierzbinek  

Budowa sieci ścieżek pieszo - 
rowerowych na terenie gminy 
Wierzbinek spójnych z siecią OF AK 

718 571,43 503 000 70 
 

2023 - 
2029 

RAZEM PROJEKT (WIĄZKA PROJEKTÓW) – 5. 2 488 866,45 1 742 225,42  

 
 

 

 

 



 

Projekt (wiązka projektów) – 6.  
Cel - Kierunki działań – typy operacji (działań) w Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej:  
I. Zintegrowana wspólnota z równymi szansami dla wszystkich 
8. Optymalizacja świadczenia usług publicznych (w tym rozwiązania organizacyjne) - Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług i e-zasobów 
publicznych 

Priorytet - Cele szczegółowe – interwencje w ramach funduszy (powiązane rodzaje działań) w projekcie programu Fundusze Europejskie dla 

Wielkopolski 2021-2027 (wersja robocza 3.0): 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKIEJ GOSPODARKI – (II) Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i 
instytucji publicznych - Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług i e-zasobów publicznych, w tym e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, danych 
przestrzennych 

Lp. Beneficjent Tytuł projektu 
Wartość całkowita  

projektu (EUR) 

Dofinansowanie (EUR) 
Planowany 

termin złożenia 
wniosku o 

dofinansowanie 

Okres 
realizacji 
projektu Kwota (EFRR lub 

EFS) 
% 

1. Gmina Golina  

Wsparcie rozwoju, dostępności i 
bezpieczeństwa usług cyfrowych w 
placówkach oświatowych na terenie 
gm. Golina  

262 699,89 183 889,92 70 

  
 01.06.2023 
–
31.05.2024 

2. Gmina Grodziec  
E-usługi dla szkół w ramach w 
Aglomeracji Konińskiej 

191 347,31 133 943,12   70 
 od 01.2024 

do 12.2029 

3. 
Gmina Kazimierz 
Biskupi  

Podniesienie jakości, dostępności i 
bezpieczeństwa publicznych e-usług  

256 731,59  179 712,11 70 
  od 07.2023 

do 06.2025 

4. Gmina Kleczew  

E- usługi: usprawnienie realizacji 
usług publicznych poprzez cyfryzację 
procesów administracyjnych na 
terenie działalności gminy Kleczew 

157 452,86 110 217,00 70 

 
od 04.2023  
do 12.2024 

5. Miasto Konin  
Rozwój instytucjonalny JST w zakresie 
pracy zdalnej i cyberbezpieczeństwa 

883 793,86 618 655,70 70 
  2023 - 

2024 



Projekt (wiązka projektów) – 6.  
Cel - Kierunki działań – typy operacji (działań) w Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej:  
I. Zintegrowana wspólnota z równymi szansami dla wszystkich 
8. Optymalizacja świadczenia usług publicznych (w tym rozwiązania organizacyjne) - Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług i e-zasobów 
publicznych 

Priorytet - Cele szczegółowe – interwencje w ramach funduszy (powiązane rodzaje działań) w projekcie programu Fundusze Europejskie dla 

Wielkopolski 2021-2027 (wersja robocza 3.0): 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKIEJ GOSPODARKI – (II) Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i 
instytucji publicznych - Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług i e-zasobów publicznych, w tym e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, danych 
przestrzennych 

Lp. Beneficjent Tytuł projektu 
Wartość całkowita  

projektu (EUR) 

Dofinansowanie (EUR) 
Planowany 

termin złożenia 
wniosku o 

dofinansowanie 

Okres 
realizacji 
projektu Kwota (EFRR lub 

EFS) 
% 

6. Gmina Kramsk  

Kompleksowe wsparcie rozwoju, 
dostępności i bezpieczeństwa usług 
elektronicznych w administracji 
placówkach oświatowych 

142 857,14 100 000,00 70 

 
01.01.2023 
do 
31.12.2029 

7. Gmina Krzymów  

Kompleksowe wsparcie rozwoju 
elektronicznej administracji w 
samorządach i jednostkach 
organizacyjnych. 

222 400,99 155 680,69 70 

  
od 2023 r. 
do 2029 r.  

8. Gmina Rychwał  
Podniesienie poziomu świadczenia 
usług publicznych poprzez poprawę 
jakości i dostępności e-usług 

222 904,34 156 033,04 70 
 

08.2024-
11.2026 

9. Gmina Rzgów  
Wsparcie rozwoju, dostępności i 
bezpieczeństwa usług cyfrowych w 
Gminie Rzgów 

213 186,59 149 230,61 70 
  

2026-2027 

10. Gmina Stare Miasto  
Rozwój i poprawa jakości dostępności 
e-usług w gminie Stare Miasto 

267 014,31 186 910,02 70 
  2024 - 

2027 



Projekt (wiązka projektów) – 6.  
Cel - Kierunki działań – typy operacji (działań) w Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej:  
I. Zintegrowana wspólnota z równymi szansami dla wszystkich 
8. Optymalizacja świadczenia usług publicznych (w tym rozwiązania organizacyjne) - Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług i e-zasobów 
publicznych 

Priorytet - Cele szczegółowe – interwencje w ramach funduszy (powiązane rodzaje działań) w projekcie programu Fundusze Europejskie dla 

Wielkopolski 2021-2027 (wersja robocza 3.0): 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKIEJ GOSPODARKI – (II) Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i 
instytucji publicznych - Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług i e-zasobów publicznych, w tym e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, danych 
przestrzennych 

Lp. Beneficjent Tytuł projektu 
Wartość całkowita  

projektu (EUR) 

Dofinansowanie (EUR) 
Planowany 

termin złożenia 
wniosku o 

dofinansowanie 

Okres 
realizacji 
projektu Kwota (EFRR lub 

EFS) 
% 

11.  Gmina Ślesin 

Rozwój, poprawa jakości i 
dostępności e-usług i e-zasobów 
publicznych. W tym e-zdrowia, e-
edukacji, e-kultury i danych 
przestrzennych. 

282 977,73 198 084,41 70 

 

01.2024 do 
12.2028 

12. Gmina Wierzbinek 

Kompleksowe wsparcie rozwoju, 
dostępności i bezpieczeństwa usług 
elektronicznych świadczonych przez 
jednostki organizacyjne na terenie 
gminy Wierzbinek 

212 857,14 149 000,00  70 

 

2023 - 
2029 

13. Gmina Wilczyn 
Podniesienie poziomu, dostępności i 
bezpieczeństwa świadczenia 
cyfrowych usług publicznych.  

202 143,69 141 500,58 70  
od 06.2024 
do 12.2028 

RAZEM PROJEKT (WIĄZKA PROJEKTÓW) – 6. 3 518 367,44  2 462 857,21  

 

 



 

 

Projekt  – 7.  

Cel - Kierunki działań – typy operacji (działań) w Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej:  
 I. Zintegrowana wspólnota z równymi szansami dla wszystkich 
2. Rozwój szkolnictwa zawodowego i technicznego na wszystkich etapach edukacji we współpracy z przedsiębiorstwami – przygotowanie kadr dla 
lokalnego rynku pracy  

Priorytet - Cele szczegółowe – interwencje w ramach funduszy (powiązane rodzaje działań) w projekcie programu Fundusze Europejskie dla 
Wielkopolski 2021-2027 (wersja robocza 3.0): 
EUROPA BLIŻEJ WIELKOPOLSKICH OBYWATELI - (f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości 
ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe 
kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - 3. Wzmocnienie szkolnictwa zawodowego 

Lp. Beneficjent 
Nazwa projektu w wiązce 

projektów 
Wartość całkowita  

projektu (EUR) 

Dofinansowanie (EUR) Planowany 
termin złożenia 

wniosku o 
dofinansowanie 

Okres realizacji 
projektu 

Kwota (EFRR lub EFS) % 

1.  
Powiat 
Koniński  

Dostosowanie kształcenia 
zawodowego w Aglomeracji 
Konińskiej do zmieniającego się 
rynku pracy 

2 000 000 1 400 000  70  01.2023-12.2029 

RAZEM PROJEKT – 7. 2 000 000,00 1 400 000,00  

 
 

 

 

 



Projekt  – 8.  

Cel - Kierunki działań – typy operacji (działań) w Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej:  
I. Zintegrowana wspólnota z równymi szansami dla wszystkich 
4. Zwiększenie dostępu i jakości usług mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego oraz dostosowanie mieszkań do potrzeb osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym  

Priorytet - Cele szczegółowe – interwencje w ramach funduszy (powiązane rodzaje działań) w projekcie programu Fundusze Europejskie dla 
Wielkopolski 2021-2027 (wersja robocza 3.0): 
EUROPA BLIŻEJ WIELKOPOLSKICH OBYWATELI – (k) Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w 
tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony 
socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w 
tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej - 1. Poprawa dostępu i 
jakości usług społecznych, w tym usług opiekuńczych i asystenckich oraz dostosowanie ich do potrzeb odbiorców, szkolenie kadr, w tym tworzenie lub 
rozwój CUS 
2. Zwiększenie dostępu i jakości usług mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego oraz dostosowanie mieszkań do potrzeb osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

Lp. Beneficjent 
Nazwa projektu w wiązce 

projektów 
Wartość całkowita  

projektu (EUR) 

Dofinansowanie (EUR) Planowany 
termin złożenia 

wniosku o 
dofinansowanie 

Okres realizacji 
projektu 

Kwota (EFRR lub EFS) % 

1.  
Powiat 
Koniński  

Utworzenie Centrum Wsparcia 
Wychowanków, Centrum 
Wsparcia Asysty Rodzinnej oraz 
Mieszkania Wspomaganego 

857 142,86 600 000  70  VI 2023-XII 2028 

RAZEM PROJEKT – 8. 857 142,86 600 000,00   

 
 

 

 



Projekt  – 9.  

Cel - Kierunki działań – typy operacji (działań) w Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej:  
I. Zintegrowana wspólnota z równymi szansami dla wszystkich 
8. Optymalizacja świadczenia usług publicznych (w tym rozwiązania organizacyjne) - Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług i e-zasobów 
publicznych 
 III. Przystosowanie do zmian klimatu dzięki wzmocnieniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych Aglomeracji Konińskiej 
3. Budowanie odporności na skutki zmian klimatycznych - Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego 

Priorytet - Cele szczegółowe – interwencje w ramach funduszy (powiązane rodzaje działań) w projekcie programu Fundusze Europejskie dla 
Wielkopolski 2021-2027 (wersja robocza 3.0): 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKIEJ GOSPODARKI – (II) Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i 
instytucji publicznych - Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług i e-zasobów publicznych, w tym e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, danych 
przestrzennych, - Projekty wzmacniające bezpieczeństwo świadczenia e-usług 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZIELONEJ WIELKOPOLSKI – (IV) Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z 
klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego - 4. Rozwijanie systemów prognozowania i 
ostrzegania środowiskowego 

Lp. Beneficjent 
Nazwa projektu w wiązce 

projektów 
Wartość całkowita  

projektu (EUR) 

Dofinansowanie (EUR) Planowany 
termin złożenia 

wniosku o 
dofinansowanie 

Okres realizacji 
projektu 

Kwota (EFRR lub EFS) % 

1. 
Gmina 
Skulsk  

Instalacja stacji monitorujących 
warunki meteorologiczno – 
klimatyczne oraz poprawa jakości i 
bezpieczeństwa e-usług w 
placówkach oświatowych 

201 260,26 140 882,18 70  01.2023 – 12.2029 

RAZEM PROJEKT – 9. 201 260,26 140 882,18  

 

 

 



Projekt  – 10.  

Cel - Kierunki działań – typy operacji (działań) w Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej:  
III. Przystosowanie do zmian klimatu dzięki wzmocnieniu walorów przyrodniczych i  krajobrazowych Aglomeracji Konińskiej 
3. Budowanie odporności na skutki zmian klimatycznych - Optymalizacja zużycia energii - poprawa efektywności energetycznej w tym termomodernizacja 
budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych 
- Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą i/lub modernizacją źródeł 
ciepła, albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej i/lub chłodniczej  

Priorytet - Cele szczegółowe – interwencje w ramach funduszy (powiązane rodzaje działań) w projekcie programu Fundusze Europejskie dla 
Wielkopolski 2021-2027 (wersja robocza 3.0): 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA WIELKOPOLSKIE INICJATYWY LOKALNE – (I) Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju 
społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich - 2. 
Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego i środowiskowego zgodnego z treścią strategii lokalnych/terytorialnych 

Lp. Beneficjent 
Nazwa projektu w wiązce 

projektów 
Wartość całkowita  

projektu (EUR) 

Dofinansowanie (EUR) Planowany 
termin złożenia 

wniosku o 
dofinansowanie 

Okres 
realizacji 
projektu Kwota (EFRR lub EFS) % 

1.  
Gmina 
Sompolno  

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej 

394 474,36 276 132,05 70  2023 – 2029 

RAZEM PROJEKT – 10. 394 474,36 276 132,05  

 
 

 

 

 

 



Projekt  – 11.  

Cel - Kierunki działań – typy operacji (działań) w Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej:  
I. Zintegrowana wspólnota z równymi szansami dla wszystkich 
6. Poprawa dostępu do diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i opieki, szczególnie osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i starszych - Nowe formy 
usług medycznych i opiekuńczych  
8. Optymalizacja świadczenia usług publicznych (w tym rozwiązania organizacyjne) - Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług i e-zasobów 
publicznych 

Priorytet - Cele szczegółowe – interwencje w ramach funduszy (powiązane rodzaje działań) w projekcie programu Fundusze Europejskie dla 
Wielkopolski 2021-2027 (wersja robocza 3.0): 
EUROPA BLIŻEJ WIELKOPOLSKICH OBYWATELI – (k) Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w 
tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony 
socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w 
tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej - 1. Poprawa dostępu i 
jakości usług społecznych, w tym usług opiekuńczych i asystenckich oraz dostosowanie ich do potrzeb odbiorców, szkolenie kadr, w tym tworzenie lub 
rozwój CUS 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKIEJ GOSPODARKI – (II) Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i 
instytucji publicznych - Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług i e-zasobów publicznych, w tym e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, danych 
przestrzennych 

Lp. Beneficjent 
Nazwa projektu w wiązce 

projektów 
Wartość całkowita  

projektu (EUR) 

Dofinansowanie (EUR) Planowany 
termin złożenia 

wniosku o 
dofinansowanie 

Okres 
realizacji 
projektu Kwota (EFRR lub EFS) % 

1.  
Gmina 
Sompolno  

Rozwój jakości i dostępności usług 
cyfrowych - zdalna opieka 
(teleopieka) nad seniorami i 
osobami niesamodzielnymi 

242 857,14 170 000,00 70  2023-2029 

RAZEM PROJEKT – 11. 242 857,14 170 000,00  

 
 


