
 

 

Wykaz zmian 

W harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym  

na 2020 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dokonano: 

1. zmiany planowanego terminu rozpoczęcia naboru w ramach: 

• Poddziałania 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu w zakresie schematu: promocja 

gospodarcza regionu z 30.04.2020 r. na 30.06.2020 r.; 

• Działania 6.1.1  Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w zakresie inwestycji w 

infrastrukturę szpitali wojewódzkich z 28.02.2020r. na 01.04.2020r.; 

• Poddziałania 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych z 30.06.2020r. na 

30.10.2020r.; 

2. aktualizacji kwoty dofinansowania ze środków publicznych w ramach naborów w: 

• Poddziałaniu 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w zakresie schematu: 

stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, 

prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa; 

• Poddziałaniu 1.4.2 Wspracie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu w zakresie 

schematu: wsparcie infrastrukturalne i szkoleniowo-doradcze IOB; 

• Poddziałaniu 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w zakresie 

schematu: projekty z zakresu przygotowania projektów  przygotowawczych dla 

strategicznych inwestycji infrastrukturalnych; 

• Poddziałaniu 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu w zakresie schematów:   wsparcie 

dla centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) oraz promocja gospodarcza 

regionu; 

• Działaniu 2.1  Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w zakresie schematu: 

budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji 

medycznej – III etap; 

• Działaniu 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych w zakresie schematu: inwestycje w zakresie budowy lub modernizacji 

jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z OZE w budynkach 

użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych - mikroinstalacji; 

• Działaniu  3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w 

zakresie schematu: inwestycje związane z efektywnością energetyczną budynków 

użyteczności publicznej; 

• Działaniu 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii 

niskoemisyjnych w zakresie schematu: projekty z zakresu budowy i przebudowy 

ścieżek rowerowych; 

• Poddziałaniu 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i 

służb ratowniczych w zakresie schematu: zakup specjalistycznego sprzętu i 

wyposażenia obiektów niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji 

ratowniczych; 

• Działaniu 4.4  Ochrona i rozwój zasobów kultury w zakresie 3 schematów: wsparcie 

instytucji kultury, inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego  oraz imprezy 

kulturalne; 

• Działaniu 5.3 Infrastruktura kolejowa w zakresie schematu: przygotowanie 

dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla projektów kolejowych; 
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• Poddziałaniu 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w zakresie schematu:  

inwestycje w infrastrukturę szpitali wojewódzkich; 

• Działaniu 6.5 Rozwój potencjałów endogenicznych regionu w zakresie obydwu 

schematów: projekty z zakresu opracowania dokumentacji  przygotowawczej dla 

strategicznych projektów infrastrukturalnych oraz inwestycje w zakresie rozwoju 

potencjałów endogenicznych regionu wpływających na wzrost zatrudnienia; 

• Poddziałaniu 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych w zakresie schematu: 

wsparcie dostępu do usług rozwojowych; 

• Poddziałaniu 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne w zakresie obydwu schematów: 

projekty na rzecz aktywnej integracji; 

• Poddziałaniu 10.2.3 Kształcenie zawodowe w zakresie  poprawy jakości, efektywności 

i atrakcyjności kształcenia zawodowego; 

3. usunięcia naborów w: 

• Poddziałaniu 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy  z zakresu wsparcia służącego poprawie sytuacji 

zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz 

pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących; 

• Poddziałaniu 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej 

mieszkańców z zakresu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu 

pracy; 

• Poddziałaniu 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne z 

zakresu redukcji otyłości u osób dorosłych; 

• Poddziałaniu 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych w zakresie profilaktyki nadwagi, 

otyłości i chorób cywilizacyjnych wśród dzieci i młodzieży; 

• Poddziałaniu 10.2.1 Wychowanie przedszkolne obydwa nabory z zakresu 

wychowania przedszkolnego. 

4. W Działaniu 2.1 i Poddziałaniach 3.4,  4.1.2,  6.1.1,  8.4.2,  8.5.1, 9.3.2 w części inne 

dodatkowe informacje usunięto zapisy wskazujące, że nabór/alokacja są uzależnione od 

wyniku renegocjacji RPO WK-P 2014-2020 w związku z zakończeniem renegocjacji 

RPO WK-P 2014-2020 i uzyskaniem zgody ze strony KE na realizacje niniejszych 

działań. 
 


