
Zmiany w Załączniku nr 2: 

Do wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu 

pozakonkursowego dodano następujące projekty: 

1. Dla Poddziałania 4.1.1 - Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, 

odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600. 

2. Dla Działania 5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku 

Lipno-Kamień Kotowy – granica województwa. 

3. Dla Działania 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na 

odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 

34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. 

Gąsawka w msc. Żnin. 

4. Dla Działania 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie od km 

23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718. 

5. Dla Działania 5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – 

Strzelno od km 0+005 do km 21+910. 

6. Dla Działania 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć 

Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117. 

7. Dla Działania 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 

0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 

14+144 do km 15+146. 

8. Dla Działania 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola – Rogoźno od km 

0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola – Sępólno Krajeńskie. 

9. Dla Poddziałania 10.3.1 - Prymus Pomorza i Kujaw. 

 

Zmiany w Załączniku nr 3: 

W Załączniku tym zostały umieszczone kryteria wyboru dla: 

– Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach 

akademickich, Schemat : Wsparcie B+R w przedsiębiorstwach akademickich, 

– Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych,  Schemat: rozwój  

e-usług publicznych w zakresie administracji, 

– Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w zakresie zdrowia, 

– Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz 

zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, schemat: digitalizacja zasobów 

regionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, 

– Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 

schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki 

terytorialnej, 



– Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 

schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – poza polityką 

terytorialną, 

– Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, 

– Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Poprawa 

dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój 

opieki koordynowanej, 

– Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, schemat: Placówki 

opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka, 

– Poddziałania 8.6.2  Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktycznej, 

schemat: Program profilaktyczny dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności 

zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, 

– Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, schemat: Wsparcie na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami poprzez realizację programów na rzecz zatrudnienia oraz 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, 

– Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, schemat: Wsparcie ukierunkowane 

na realizację programów aktywności lokalnej (pal), 

– Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, schemat: Wsparcie realizowane 

przez centra integracji społecznej (cis) i kluby integracji społecznej (kis), 

– Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, schemat: Wsparcie realizowane 

przez warsztaty terapii zajęciowej (wtz) i zakłady aktywizacji zawodowej (zaz). 

 

 

 

 


