
Wykaz zmian SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 27.07.2016 r. 

L.p. 
Oś 

Priorytetowa 
Działanie/ 

Poddziałanie 
Str. Wprowadzona zmiana w SzOOP 

1 - Rozdz. I i V 
SZOOP 

7, 396  W przypadku wymienionych aktów prawnych:  
- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wskazano aktualny publikator, tj. „Dz. U. 2016 
poz. 217”, 
- Umowy Partnerstwa 2014-2020, zatwierdzonej przez Komisję Europejska 23 maja 2014 roku dopisano 
„wraz ze zmianami przyjętymi decyzją Komisji Europejskiej C(2015)9125 z dnia 17 grudnia 2015r.” 
 

2 - Rozdz. I 
SZOOP 

11 W sekcji dot. Polityki Terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego zaktualizowano numer 
uchwały przyjmującej Założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 
2014-2020, tj. zmieniono na „11/346/16 z 16 marca 2016 r.” 

3 1 1.1 14 W pkt 8 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego: 
- usunięto wskaźnik pn.: Wzrost udziału przychodów związanych z realizacją badań dla sektora 
przedsiębiorstw w ogólnych przychodach jednostki naukowej realizującej projekt 
- dodano wskaźnik Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej 
(CI25) 
 

4 1 1.1. 14 W pkt 9 Lista wskaźników produktu usunięto następujące wskaźniki: 
- Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25) 
- Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26) 

5 1 1.1. 15, 16 W pkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów wprowadzono: 
- w ppkt 8 dodano postanowienie, że Wnioskodawca zostanie w umowie o dofinansowanie projektu 
zobowiązany do monitorowania poziomu wskaźnika związanego ze wzrostem udziału przychodów 
z sektora biznesu w całkowitych przychodach jednostki naukowej realizującej projekt, 
- w ppkt 9 dodano postanowienie, zgodnie z którym przedłożony przez Wnioskodawcę Biznes Plan 
powinien zawierać szacowaną wartość wskaźnika dotyczącą wzrostu udziału przychodów związanych z 
realizacją badań dla sektora przedsiębiorstw w ogólnych przychodach Wnioskodawcy, 
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6 1 1.2.1. 18 W pkt 8 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego dodano następujące wskaźniki: 

- Liczba wdrożonych wyników prac B+R 

- Liczba wprowadzonych innowacji  

- Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25) 

7 1 1.2.1. 19 W pkt 9 Lista wskaźników produktu usunięto wskaźnik: 
- Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i 
rozwoju (CI27) 
- Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej(CI25) 
- Liczba realizowanych projektów B+R 
 
W pkt 9 Lista wskaźników produktu dodano wskaźnik:  

- Liczba podmiotów realizujących projekty w zakresie ochrony własności przemysłowej  

8 1 1.2.1. 21 W pkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów Instytucja Zarządzająca RPO wprowadzono 
ograniczenie, zgodnie z którym z możliwości ubiegania się o wsparcie jako beneficjenci są wykluczone 
przedsiębiorstwa akademickie (zgodnie z definicją zawartą w SzOOP), tj. zapis: „W ramach poddziałania 
wsparcia nie uzyskają przedsiębiorstwa odpryskowe”. 

9 1 1.2.2.  24 W pkt 8 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego dodano wskaźnik Liczba wdrożonych wyników prac 
B+R  
 
W pkt 8 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego usunięto wskaźnik Liczba przedsiębiorstw 
dokapitalizowanych na etapie inkubacji 

10 1 1.2.2. 25 W pkt 9 Lista wskaźników produktu dodano wskaźniki: 

- Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze kapitału podwyższonego ryzyka 
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- Wartość inwestycji kapitałowych ogółem w przedsiębiorstwa wsparte przez fundusze kapitału 
podwyższonego ryzyka 

- Wartość inwestycji kapitałowych w części UE w przedsiębiorstwa wsparte przez fundusze kapitału 
podwyższonego ryzyka 

11 1 1.2.2. 26 W pkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów Instytucja Zarządzająca RPO wprowadzono 
ograniczenie, zgodnie z którym z możliwości ubiegania się o wsparcie jako ostateczni odbiorcy są 
wykluczone przedsiębiorstwa akademickie (zgodnie z definicją zawartą w SzOOP), tj. zapis: „W ramach 
poddziałania wsparcia nie uzyskają przedsiębiorstwa odpryskowe”. 

12 1 1.3.1. 29 W pkt 8 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego dodano następujące wskaźniki: 

- Liczba wdrożonych wyników prac B+R 

- Liczba wprowadzonych innowacji  

- Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25) 

13 1 1.3.1. 29 W pkt 9 Lista wskaźników produktu usunięto wskaźnik: 
- Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i 
rozwoju (CI27) 
- Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej(CI25) 
- Liczba realizowanych projektów B+R 
 
W pkt 9 Lista wskaźników produktu dodano wskaźnik:  
- Liczba podmiotów realizujących projekty w zakresie ochrony własności przemysłowej 

14 1 1.3.1. 29 W pkt 10 opisu dla poddziałania 1.3.1.zmiana czwartego typu projektu poprzez przeformułowanie jego 
brzmienia na następujące: 
 
Projekty zakładające zakup wsparcia doradczego dotyczącego pobudzania transferu technologii i 
procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw odpryskowych, w 
szczególności: 
 
a) Usługi doradcze w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji, w tym m.in. w zakresie zawierania 

umów np.: licencyjnych, sprzedaży własności do wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym, o 
wykonanie usług badawczych, o współpracę badawczo-rozwojową, o przeniesienie autorskich praw 
majątkowych, 

b) Usługi doradcze w zakresie budowania i utrzymywania sieci powiązań między środowiskiem 
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naukowym, a otoczeniem gospodarczy, w tym doradztwo w zakresie zawierania umów o 
powiązaniu kooperacyjnym, 

c) Nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i 
gospodarczego służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych. 

18 1 1.3.2. 35 W pkt 8 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego usunięto wskaźnik Liczba przedsiębiorstw 
dokapitalizowanych na etapie inkubacji 

19 1 1.3.2. 35 W pkt 9 Lista wskaźników produktu dodano wskaźniki: 

- Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze kapitału podwyższonego ryzyka 

- Wartość inwestycji kapitałowych ogółem w przedsiębiorstwa wsparte przez fundusze kapitału 
podwyższonego ryzyka 

- Wartość inwestycji kapitałowych w części UE w przedsiębiorstwa wsparte przez fundusze kapitału 
podwyższonego ryzyka 
 
W pkt 9  Lista wskaźników produktu usunięto wskaźnik: 
- Liczba przedsiębiorstw utworzonych w wyniku wsparcia kapitałowego 

20 1 1.4.3. 47 W pkt 8 Lista wskaźników rezultatu dodano wskaźnik Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwa (CI8)  

21 1 1.4.3. 48 W pkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów wprowadzono preferencję dla projektów 
wynikających z Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji.  

22 1 1.5.1. 51 W pkt 8 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego usunięto wskaźnik Przychody ze sprzedaży 
produktów na eksport.  

23 1 1.5.2. 54 W pkt 8 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego usunięto wskaźnik Przychody ze sprzedaży 
produktów na eksport. 

24 1 1.5.2. 56 Wprowadzenie w pkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów ograniczenia, zgodnie z którym z 
poddziałania 1.5.2. będą wykluczone z możliwości aplikowania o wsparcia przedsiębiorstwa 
odpryskowe. 

25 1 1.5.3. 59 W pkt 8 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego usunięto wskaźnik Przychody ze sprzedaży 
produktów na eksport. 

29 1 1.6.1. 63 W pkt 8 Lista wskaźników rezultatu usunięto wskaźniki: 
- Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów 
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) 

30 1 1.6.2. 67 W pkt 8 Lista wskaźników rezultatu usunięto wskaźnik: 
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- Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów 
 

31 2 2.1 72 W pkt 9 Lista wskaźników produktu usunięto wskaźnik pn.: Liczba zdigitalizowanych dokumentów 
zawierających informacje sektora publicznego 

32 3 3.1 89 W pkt. 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów dokonano zmiany zapisu: 
Typ projektu 2 
Podział w odniesieniu do jednej instalacji: 

− indywidualne budynki mieszkalne oraz indywidualne lokale mieszkalne w budynkach 
wielorodzinnych – do 10 kW, 

− pozostałe budynki – do 40 kW. 
na 
Typ projektu 2 
Podział w odniesieniu do jednej instalacji: 

− indywidualne budynki mieszkalne oraz indywidualne lokale mieszkalne w budynkach 
wielorodzinnych – do 10 kW (energia elektryczna i cieplna), do 120 kW (mikrokogeneracja), 

− pozostałe budynki – do 40 kW (energia elektryczna), do 120 kW (energia cieplna), do 120 kW 
(mikrokogeneracja). 

 

33 3 3.1 91 W pkt. 24 Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa 
podstawa prawna) dodano zapis: 

- na podstawie art. 46 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie 
system ciepłowniczy i chłodniczy oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny 
energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na 
lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2011), 

 

34 4 4.1.1 126 W pkt. 10 przy 4 typie projektu wskazano Działania informacyjno-edukacyjne jako element każdego z 
typów projektów w poddziałaniu 4.1.1. 

35 4 4.3 135 W pkt. 10 przy 1 typie projektu doprecyzowano, iż „Kompleksowe projekty wyłącznie w aglomeracjach 
o wielkości od 2 tys. do 10 tys. RLM”. 

36 4 4.5 145 W pkt. 9 Lista wskaźników produktu usunięto wskaźnik pn.: Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu 
ochrony lub zwiększenia różnorodności biologicznej 



Wykaz zmian SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 27.07.2016 r. 

37 4 4.5 146 W punkcie 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów przeredagowano treść ustępu 1 zamieniając 
sformułowanie „RDOŚ” na „organ odpowiedzialny za zarządzanie obszarem chronionym”, tj.:  
1. Projekt z zakresu ochrony siedlisk i gatunków powinien zostać zaopiniowany przez organ 
odpowiedzialny za zarządzanie obszarem chronionym pod kątem zasadności jego realizacji, zgodności z 
celami ochrony danego obszaru oraz w celu wykluczenia realizacji projektów mogących powodować 
negatywne skutki dla środowiska przyrodniczego, powielających się lub kolidujących ze sobą. 

38 4 4.6.1 149 W pkt. 10 przy 1 typie projektu doprecyzowano, iż „Kompleksowe projekty wyłącznie w aglomeracjach 
o wielkości od 2 tys. do 10 tys. RLM”. 

39 4 4.6.3 158 W pkt. 9 Lista wskaźników produktu usunięto wskaźnik pn.: Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu 
ochrony lub zwiększenia różnorodności biologicznej 

40 4 4.6.3 160 W punkcie 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów przeredagowano treść ustępu 1 zamieniając 
sformułowanie „RDOŚ” na „organ odpowiedzialny za zarządzanie obszarem chronionym”, tj.:  
1. Projekt z zakresu ochrony siedlisk i gatunków powinien zostać zaopiniowany przez organ 
odpowiedzialny za zarządzanie obszarem chronionym pod kątem zasadności jego realizacji, zgodności z 
celami ochrony danego obszaru oraz w celu wykluczenia realizacji projektów mogących powodować 
negatywne skutki dla środowiska przyrodniczego, powielających się lub kolidujących ze sobą. 

41 5  5.2 167 W pkt. 9 doprecyzowano nazwę wskaźnika produktu: Liczba zakupionych jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji pozamiejskiej 

42 5 5.3 170 W pkt. 8 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego usunięto wskaźnik pn.: Skrócenie czasu przejazdu 
na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach kolejowych 

43 6 6.1.1 175 W pkt 8 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego usunięto następujące wskaźniki:  

• Liczba osób korzystających z wybudowanych nowych obiektów POZ lub AOS 

• Liczba osób korzystających z przebudowanych obiektów POZ lub AOS 

• Liczba osób korzystających z wyremontowanych obiektów POZ lub AOS 

• Średni czas oczekiwania na świadczone usługi zdrowotne 

 

44 6 6.1.1 175 W pkt 9 Lista wskaźników produktu usunięto następujące wskaźniki: 

• Powierzchnia wybudowanych nowych obiektów ochrony zdrowia 

• Powierzchnia przebudowanych obiektów ochrony zdrowia 

• Powierzchnia wyremontowanych obiektów ochrony zdrowia 

• Powierzchnia wybudowanych nowych obiektów POZ lub AOS 

• Powierzchnia przebudowanych obiektów POZ lub AOS 
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• Powierzchnia wyremontowanych obiektów POZ lub AOS 
 

45 6 6.2, 6.4.1 192, 209 W pkt 24 Pomoc publiczna i pomoc de minimis usunięto następujący zapis: 
na podstawie art. 39 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc inwestycyjna na projekty wspierające 
efektywność energetyczną w budynkach oraz zgodnie z zasadami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje 
wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-
2020 (Dz. U. poz. 1363). 

46 6 6.2, 6.4.1 191, 207 W pkt 19.9 Limity i ograniczenia w realizacji projektów usunięto zapisy wskazujące na: poddziałanie 
8.2.2; poddziałanie 9.2.2; poddziałanie 9.4.1, i jednocześnie dodano: działanie 11.1. 
 

47 6 6.2, 6.4.1 190, 206 Wprowadzono zmianę brzmienia pkt 19.6 Limity i ograniczenia w realizacji projektów, tj.:  
Dotychczasowe brzmienie pkt 19.6: 

Możliwość realizacji inwestycji w drogi lokalne (gminne i powiatowe) pod warunkiem, że: stanowią 
niezbędny element szerszej koncepcji związanej z działaniami rewitalizacyjnymi , a w związku z tym 
przyczyniają się do fizycznej, gospodarczej, społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub 
miejskich obszarów funkcjonalnych. 
Zastąpiono nowym brzmieniem pkt 19.6: 

Możliwość realizacji inwestycji w drogi lokalne (gminne i powiatowe) pod warunkiem, że: stanowią 
niezbędny element szerszej koncepcji związanej z działaniami rewitalizacyjnymi, a w związku z tym 
przyczyniają się do rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych 
we wszystkich aspektach  (społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, 
technicznym). 
 

48 1, 4, 5, 
8, 
9, 
11 

1.4.3, 4.3, 
4.4, 4.6.1, 
4.6.2, 5.1, 
8.1, 8.2.1, 
8.3, 9.1.1, 

9.1.2, 9.2.1, 
9.3.2, 11.1, 

48, 137, 
142, 151, 
156, 165, 
230, 235, 
243, 277, 
281, 287, 
299, 359 

SZOOP, w ramach działania/poddziałania 1.4.3, 4.3, 4.4, 4.6.1, 4.6.2, 5.1, 8.1, 8.2.1, 8.3, 9.1.1, 9.1.2, 
9.2.1, 9.3.2, 11.1, w pkt 19 uzupełniono opis o następującą informację na temat preferencji projektów 
wynikających z programów rewitalizacji: 

Premiowane będą projekty wynikające z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

49 9 9.4.2 309 W Pkt. 18 Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów zamieniono zapis „Za nabór i ocenę wniosków oraz 
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przyjmowanie protestów odpowiedzialny jest Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego” na „Za nabór i ocenę wniosków odpowiedzialny jest 
Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” 

50 9 9.4.2 311 W pkt. 26 Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie 
projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł 
przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) zmieniono na 85%. 

51 9 9.4.2 311 W pkt. 27 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych zmieniono na 15%. 

52 10 10.1.2 318 W pkt 9 Lista wskaźników produktu, poprawiono brzmienie wskaźnika: Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem z zakresu TIK  w ramach programu 

53 10 10.2.2 333 W pkt 9 Lista wskaźników produktu, poprawiono brzmienie wskaźnika: Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem z zakresu TIK  w ramach programu 

54 10 10.3.1 345 W Pkt. 18 Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów zamieniono zapis „Za nabór i ocenę wniosków oraz 
przyjmowanie protestów odpowiedzialny jest Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego” na „Za nabór i ocenę wniosków odpowiedzialny jest 
Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” 

55 10 10.3.2 347 W Pkt. 18 Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów zamieniono zapis „Za nabór i ocenę wniosków oraz 
przyjmowanie protestów odpowiedzialny jest Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego” na „Za nabór i ocenę wniosków odpowiedzialny jest 
Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” 

56 11 11.1 357 W pkt. 10 Typy projektów, doprecyzowano punkt 6, wskazując następujące zapisy Bieżąca działalność 
związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR w przypadku LGD wiejskich oraz 
miast do 20 tys., w których funduszem wiodącym będzie EFS. 
 

57 11 11.1 357-358 W pkt. 12 Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia dodano grupę: 

• wszyscy mieszkańcy obszarów objętych LSR – typ projektu nr 6; 

oraz poszerzono typy projektów które mogą być kierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. 

58 11 11.1 360 W pkt. 25 dodano zapis: 95% w przypadku projektów dotyczących bieżącej działalności związanej z 
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realizacją strategii oraz działań animacyjnych dotyczących LSR w przypadku LGD w  miastach powyżej 
20 tys. mieszkańców oraz LGD dla których funduszem wiodącym jest EFS. 

59 11 11.1 360 W pkt. 26 dodano zapis: 95% w przypadku projektów dotyczących bieżącej działalności związanej z 
realizacją strategii oraz działań animacyjnych dotyczących LSR w przypadku LGD w  miastach powyżej 
20 tys. mieszkańców oraz LGD dla których funduszem wiodącym jest EFS. 

60 11 11.1 360 W pkt. 27 dodano zapis: 5% w przypadku projektów dotyczących bieżącej działalności związanej z 
realizacją strategii oraz działań animacyjnych dotyczących LSR w przypadku LGD w  miastach powyżej 
20 tys. mieszkańców oraz LGD dla których funduszem wiodącym jest EFS. 

61 - Część III 
SZOOP 

Indykatywny 
plan 

finansowy 
(wydatki 

kwalifikowan
e w EUR) 

376 Wprowadzono zmianę w części dot. Osi priorytetowej 12 Pomoc techniczna, w działaniu 12.1 oraz 12.2, 
kolumna dot. szacowanego poziomu cross-financingu (%). 

Dotychczasowe brzmienie: 

działanie 12.1 – 0%  

działanie 12.2- 0% 

Nowe brzmienie:  

działanie 12.1 – nd 

działanie 12.2 - nd 

 

   

62 - IV. Wymiar 
terytorialny 
prowadzonej 
interwencji 
A.1.1 Krótki 

opis zakresu i 
zasad 

funkcjonowa
nia 

instrumentu 
terytorialneg

o 

377-378 SZOOP, w rozdziale IV Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji w części opisowej A.1.1 
uzupełniono o następującą informację na temat preferencji projektów EFS wynikających z programów 
rewitalizacji: 

Nadto przewiduje się również preferencje dla projektów wynikających z Gminnego/Lokalnego Programu 
Rewitalizacji: 

a) w ramach następujących działań/poddziałań EFRR 

(…) 

b) w ramach m.in. następujących działań/poddziałań EFS 

– Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych 
urzędów pracy 

– Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób 
pozostających bez zatrudnienia 



Wykaz zmian SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 27.07.2016 r. 

– Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie 
– Poddziaanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT 
– Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT 
– Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne 
– Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych 
– Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

 

63 - VI. 
Słowniczek 

406 Doprecyzowano/przeredagowano zapisy dot. definicji Instytucji Otoczenia Biznesu, która po zmianie 
brzmi: 
Przez Instytucję Otoczenia Biznesu należy rozumieć każdy podmiot bez względu na formę prawną, 
prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, który  prowadzi działalność służącą 
tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, który nie działa dla zysku lub 
przeznacza zysk na cele statutowe. Przy czym działalność służąca tworzeniu korzystnych warunków dla 
rozwoju  przedsiębiorczości jest wymieniona jako jeden z głównych celów statutowych podmiotu. 
 

64 - VI. 
Słowniczek 

415 Zmianę definicji spółki spin-off i przyjęcie, że poprzez tego typu podmiot należy rozumieć spółkę prawa 
handlowego, w której spółka celowa  utworzona przez uczelnię posiadającą siedzibę na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego w celu komercjalizacji wyników badań naukowych,  posiada swoje 
udziały. Za spin-off zostanie również uznane przedsiębiorstwo w którym uczelnia niepubliczna z 
województwa kujawsko-pomorskiego posiada bezpośrednio swoje udziały, o ile celem działania takiego 
przedsiębiorstwa jest wdrażanie bezpośrednio na rynku wyników prac B+R poprzez oferowanie usług lub 
towarów opartych na wynikach tychże prac.  
 

65 - VI. 
Słowniczek 

416 Zmianę definicji spółki spin-out i przyjęcie, że poprzez tego typu podmiot należy rozumieć spółkę 
 prawa handlowego, w której pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny będący w stosunku pracy z 
uczelnią z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskim posiada swoje udziały. Spółka jest związana z 
wyżej  wymienioną uczelnią umową w zakresie wykorzystania wyników prac intelektualnych. 
 

66 - Załącznik nr 
2 do SzOOP 

- W Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego  dla działań i poddziałań zmodyfikowano listę 
wskaźników. 

67 - Załącznik nr 
7 do SzOOP 

 

- W Tabeli przedstawiającej zastosowanie  
w ramach działań/poddziałań kategorii interwencji Instytucja Zarządzająca RPO dokonała zmiany 
kategorii interwencji poprzez przeniesienie kategorii interwencji 057 Inwestycje w infrastrukturę, 
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zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach, związane bezpośrednio z działaniami 
badawczymi innowacjami z poddziałania 1.2.2 na 1.2.1. wraz z przyporządkowaną do KI alokacją. 
Ponadto z poddziałania 1.2.1. z KI 064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, 
innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne) przeniesiono 2 500 000 EUR do analogicznej 
kategorii interwencji w ramach poddziałania 1.2.2. 

68 - Załącznik nr 
8 do SzOOP 

 

- Uzupełniono załącznik o wykaz pozostałych jednostek przestrzennych województwa wg. klasyfikacji 
DEGURBA (kod 1 i 2) 

69 - Załącznik nr 
9  do SZOOP  

- IZ RPO przygotowała część 2 Podręcznika dla Lokalnych Grup Działania w zakresie realizacji instrumentu 
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w województwie kujawsko-pomorskim dotyczącą 
wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju 

70 - Załącznik nr 
10 do SzOOP 

- Do wykazu skrótów dodanie „UMWKP” 

71 - Załącznik nr 
10 do SzOOP 

- Rozszerzenie definicji „przestrzeń zdegradowana” w rozdziale 3. 

72 - Załącznik nr 
10 do SzOOP 

- W rozdziałach 6.4.1 (duże miasta), 6.4.2 (obszary wiejskiej) i 6.4.3 (małe miasta) w zakresie listy 
wskaźników stanu kryzysowego, zaprezentowanych w załączniku 3 (w tabeli 5) w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach dodanie możliwości zastosowania wskaźnika zamiennego, 
zaproponowanego przez gminę sporządzającą program. 

73 - Załącznik nr 
10 do SzOOP 

- W rozdziałach 6.4.1 (duże miasta), 6.4.2 (obszary wiejskiej) i 6.4.3 (małe miasta) dodanie dodatkowego 
sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego. 

74 - Załącznik nr 
10 do SzOOP 

- Zaktualizowanie schematów 4-6 w związku z ze zmianami opisanymi w pkt 4. 

75 - Załącznik nr 
10 do SzOOP 

- Rozszerzenie typów gmin, które mogą korzystać ze wskaźników zamieszczonych w tabeli 5 (załącznik 3). 

76 - Załącznik nr 
10 do SzOOP 

- Zaktualizowanie spisu treści, spisu tabel i spisu rycin. 

77 - Załącznik nr 
10 do SzOOP 

- Aktualizacja Tab.  1 Działania/poddziałania RPO WK-P, z którymi projekty rewitalizacyjne mogą być 
komplementarne oraz w ramach których przewidziano preferencje dla projektów realizowanych na 
obszarach rewitalizowanych. Zmiany polegają na: 
- przeniesieniu typu projektu nr 2 pn. Tworzenie i rozwijanie referencyjnych rejestrów publicznych, w 
tym geograficznych systemów informacji przestrzennej z działania 2.2 do działania 2.1 (zmiana SZOOP z 
dnia 27 styczna 2016 r. - Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/66/16);   
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- dodaniu w działaniu 2.1 wskaźników produktu pn. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line 
informacje sektora publicznego oraz Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API (zmiana 
SZOOP z dnia 27 styczna 2016 r. - Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/66/16); 
- usunięciu w poddziałaniu 6.1.1 wskaźników produktu pn.  Powierzchnia wybudowanych nowych 
obiektów ochrony zdrowia, Powierzchnia przebudowanych obiektów ochrony zdrowia, Powierzchnia 
wyremontowanych obiektów ochrony zdrowia, Powierzchnia wybudowanych nowych obiektów POZ lub 
AOS, Powierzchnia przebudowanych obiektów POZ lub AOS, Powierzchnia wyremontowanych obiektów 
POZ lub AOS, (zgodnie z wykazem zmian do projektowanej zmiany SZOOP); 
- usunięciu w poddziałaniu 6.1.1 wskaźników rezultatu pn. Liczba osób korzystających z wybudowanych 
nowych obiektów POZ lub AOS, Liczba osób korzystających z przebudowanych obiektów POZ lub AOS, 
Liczba osób korzystających z wyremontowanych obiektów POZ lub AOS, Średni czas oczekiwania na 
świadczone usługi zdrowotne (zgodnie z wykazem zmian do projektowanej zmiany SZOOP). 

78 - Załącznik nr 
10 do SzOOP 

- Tab. 2 Działania i poddziałania RPO WK-P, w ramach których finansowane będą działania 
rewitalizacyjne, Oś priorytetowa 7, Działanie 7.1, str. 24, kolumna: Alokacja (EUR): usunięto uprzednio 
wskazaną w tym miejscu kwotę - 19 884 496 eur) oraz dodano następującą informację: Ostateczna 
alokacja na typ projektu nr 1 ukierunkowany na wsparcie działań rewitalizacyjnych, uzależniona jest od 
przeznaczonych na tego typu działania środków określonych w Lokalnych Strategiach Rozwoju przez 
poszczególne LGD. 

79 - Załącznik nr 
10 do SzOOP 

- Rozdział 6.4.2 (obszary wiejskie), str. 41, przypis nr 55, skorygowano następujący zapis: W związku z 
powyższym w ramach działania 7.1 (w części dedykowanej rewitalizacji – typ projektu nr 1) nie ma 
możliwości dofinansowania działań polegających na budowie nowych budynków (w tym odbudowie, 
rozbudowie, nadbudowie). Zmiana na: W związku z powyższym w ramach działania 7.1 (w części 
dedykowanej rewitalizacji – typ projektu nr 1) nie ma możliwości dofinansowania działań polegających 
na budowie nowych budynków. Rozbudowa, nadbudowa nie może natomiast stanowić więcej niż  50 % 
powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. 

80 - Załącznik nr 
10 do SzOOP 

- Rozdział 6.4.3 (małe miasta), str. 45, przypis nr 68, skorygowano następujący zapis: W związku z 
powyższym w ramach działania 6.2 i poddziałania 6.4.1 nie ma możliwości dofinansowania działań 
polegających na budowie nowych budynków (w tym odbudowie, rozbudowie, nadbudowie). 
Zmiana na: W związku z powyższym w ramach działania 6.2 i poddziałania 6.4.1 nie ma możliwości 
dofinansowania działań polegających na budowie nowych budynków. Rozbudowa, nadbudowa nie 
może natomiast stanowić więcej niż  50 % powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją 
projektu. 

 


