
 

 

Wykaz zmian 

 

 Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo- rozwojowych 

Zmiana terminu naboru projektów z zakresu  prowadzenia prac B+R, stworzenia zaplecza badawczo-

rozwojowego, wsparcia na pokrycie kosztów zgłoszenia patentowego z marca na maj. 

Podział na schematy w zależności od wysokości wsparcia;  

 

 Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu 

Zmiana orientacyjnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów z zakresu promocji 

gospodarczej regionu; 

 

 Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 

Połączenie dwóch planowanych  naborów projektów w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw dla 

IOB, zwiększenie alokacji  oraz ustalenie jednego terminu rozpoczęcia naboru na 16.04.2018r.; 

 

 Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP 

Zmiana terminu konkursu z zakresu wdrażania wyników prac B+R w przedsiębiorstwach w celu 

wprowadzenia nowych produktów/usług na rynek z lutego na czerwiec; 

 

 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

Dodanie nowego konkursu w zakresie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną jednostek 

organizacyjnych samorządu województwa z planowanym terminem naboru rozpoczynającym się 

07.05.2018r i alokacją w wysokości 8 486 400 zł; 

Dodanie nowego konkursu w zakresie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną budynków 

użyteczności publicznej z planowanym terminem naboru rozpoczynającym się 26.06.2018r i 

alokacją w wysokości 8 486 400 zł; 
 

 Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych 

Dodanie nowego konkursu z zakresu budowy i przebudowy ścieżek rowerowych z planowanym 

terminem naboru rozpoczynającym się 30.05.2018r. i alokacją w wysokości 5 051 931 Euro; 
 

 Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT 

Zmiana terminu naboru projektów z zakresu rozwoju kompetencji zawodowych osób dorosłych z marca 

na kwiecień; 

 

 Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy 

Zmiana terminu naboru projektów z zakresu małej retencji z lutego na lipiec; 

 

 Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych 

Zmiana terminu naboru projektów z zakresu zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu 

ratowniczego  z 30 maja na 7 maja; 

 

 Działanie 4.2 Gospodarka odpadami 

Zmiana terminu naboru projektów z zakresu inwestycji w  infrastrukturę do selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych z marca na kwiecień; 

 

 Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej 

Zmiana terminu naboru projektów  z zakresu rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej  na  28.09.2018r. 

; 

 

 Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury 

            Zmiana terminu naboru projektów z zakresu  instytucji kultury z lutego na marzec; 

 

 Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury 

Zmiana terminu naboru projektów z zakresu wsparcia wydarzeń kulturalnych z marca na kwiecień. 

Zmniejszenie orientacyjnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 

Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego dla jednostek samorządu terytorialnego, organizacji 

pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, organów władz, administracji rządowej, 

przedsiębiorstw w partnerstwie z samorządem wojewódzkim; 
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 Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT 

Zmiana terminu  w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  z marca na kwiecień; 

 

 Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT 

Zmiana terminu naboru w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych z marca na kwiecień; 

 

 Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT 

Zmniejszenie kwoty alokacji w ramach konkursu; 

 

 Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa 
Zmiana terminu naboru w zakresie inwestycji punktowych do obsługi transportu pasażerskiego z 

września na maj; 

 

 Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT 

Zmniejszenie alokacji w ramach konkursu : Inwestycje w infrastrukturę mieszkań socjalnych, 

wspomaganych i chronionych; 
 

 Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 

Nie przewiduje się naboru w 2018 roku w zakresie inwestycji w infrastrukturę podmiotów leczniczych 

udzielających świadczeń w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej; 

 

 Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

Zmiana terminu naboru oraz zwiększenie orientacyjnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie 

projektów w ramach konkursu: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz 

wyposażeniem obiektów na potrzeby realizacji usług, świadczonych w środowisku lokalnym (placówki 

wsparciai opieki nad osobami niesamodzielnymi, podmioty reintegracyjne); 

 

 Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

Zmiana orientacyjnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu z zakresu 

inwestycji w infrastrukturę mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych; 

 

 

 

 Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

Usunięcie projektu:  Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem 

obiektów na potrzeby realizacji usług, świadczonych w środowisku lokalnym (ośrodki preadopcyjne). 

 

 Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych 

Dodano Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych z terminem 

naboru rozpoczynającym się 30.04.2018r. i alokacją 7 000 000 Euro; 

 

 Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną  

Zmiana terminu  naboru projektów w zakresie inwestycji związanych z budową i adaptacją istniejących 

obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej z lutego na marzec; 

 

 Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego 

Połączenie dwóch konkursów z zakresu infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i połączenie kwot ich alokacji .  

Zmiana terminu naboru dla obydwu konkursów w ramach Poddziałania 6.3.2 na kwiecień; 

 

 Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT 

Zmiana terminu  naboru w zakresie inwestycji związanych z budową i adaptacją istniejących obiektów 

na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej ze stycznia na luty; 

 

 Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT 
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Zmiana kwoty alokacji naboru: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa szkół i placówek systemu 

oświaty prowadzących kształcenie zawodowe; 

 

 Poddziałanie 6.5 Potencjały endogeniczne 

Dodano Poddziałanie 6.5 Potencjały endogeniczne w zakresie : Inwestycje w zakresie rozwoju 

instytucji kultury o znaczeniu regionalnym wpływających na wzrost zatrudnienia z terminem 

naboru rozpoczynającym się 30.05.2018r i alokacją 25 000 000 zł; 
 

 Poddziałanie  8.2.1  Wsparcie  na  rzecz  podniesienia  poziomu  aktywności  zawodowej  osób 

pozostających bez zatrudnienia 

Zmiana terminu  naboru w zakresie wsparcia kompleksowej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 

i biernych zawodowo z marca na kwiecień; 

 

 Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa 

Zmiana terminu  naboru w zakresie wsparcia służącego poprawie sytuacji na rynku pracy osób ubogich 

pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów 

cywilno-prawnych  z maja na sierpień; 

 

 Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze 

Zmiana terminu  naboru w zakresie wsparcia zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze z  marca 

na kwiecień; 

 

 Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne 

Zmiana terminu  naboru w zakresie Programu reedukacji otyłości u osób dorosłych w województwie 

kujawsko-pomorskim na lata 2018-2021 z  maja na wrzesień; 

 

 Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT 

Zmiana terminu naboru w zakresie projektów na rzecz rozwoju usług opiekuńczych z marca na 

kwiecień; 

 

 Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym 

lub poprawczym 

Zmiana terminu naboru w zakresie projektów na rzecz włączenia społecznego młodzieży objętej 

sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym z  marca na kwiecień. Skorygowana została 

również kwota alokacji; 

 

 

 Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym 

lub poprawczym 

Zmiana terminu naboru w zakresie włączenie społecznego młodzieży objętej sądowym środkiem 

wychowawczym lub poprawczym z marca na kwiecień; 

 

 Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych 

Zmiana terminu  naboru w zakresie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i 

rehabilitacji dzieci z marca na maj; 

 

 Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych 

Usunięto nabór z zakresu usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, usług społecznych na 

rzecz wsparcia rodziny, osób bezdomnych, mieszkania chronione i wspomagane, zaplanowany na 

31.12.2018r. ; 

 

 Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT 

Zmiana terminu naboru w zakresie realizacji działań na rzecz kształcenia i rozwijania kompetencji 

kluczowych uczniów z  lutego na kwiecień; 

 

 Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne 

Zmiana terminu naboru obejmującego projekty z zakresu wychowania przedszkolnego z marca na 

kwiecień; 
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 Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe 

Zmiana terminu  naboru obejmującego projekty w zakresie realizacji wysokiej jakości staży dla 

uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego z marca na październik; 

 

 Poddziałanie 10.3.1 Stypednia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości 

Dodano Poddziałanie w zakresie pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w 

zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe z planowanym terminem naboru 

rozpoczynającym się 30.04.2018r i alokacją 5 000 000 zł; 

 

 Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych 

Zmiana terminu naboru obejmującego projekty z zakresu podnoszenia kwalifikacji językowych osób 

dorosłych z lutego na kwiecień . Zmieniony został tryb naboru  na tryb pozakonkursowy; 

 

 Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy 

Zmiana terminu  naboru obejmującego projekty z zakresu rozwoju kompetencji zawodowych osób 

dorosłych z lutego na kwiecień; 

 


