
L.p. OP  Działanie/Poddziałanie Zapis z SzOOP z 1 lutego 2017 r. Zapis z SzOOP z 8 marca 2017 r. 

1. 1 Poddziałanie 1.4.1, 1.4.2., 
1.5.1., 1.6.1., 1.6.2. 

19. Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów: 
 
Inwestycje w zakresie produkcji i 
pierwszego etapu przetwórstwa 
produktów rolnych* są wykluczone 
ze wsparcia. 
 
*Czynności dokonywane na produkcie rolnym 
objętym Załącznikiem I do Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w wyniku 
których powstaje produkt będący produktem 
zawartym w ww. Załączniku. 

19. Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów - usunięcie ograniczenia dot. 
możliwości wspierania inwestycji w 
zakresie pierwszej produkcji.  

2. 1 Poddziałanie 1.5.2 24. Pomoc publiczna i pomoc de 
minimis (rodzaj i przeznaczenie 
pomocy, unijna lub krajowa 
podstawa prawna) -  brak 
informacji o możliwości udzielania 
pomocy publicznej w oparciu o art. 
56 rozp. 651/2014. 
 

24. Pomoc publiczna i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 
lub krajowa podstawa prawna) -  
wprowadzenie możliwości udzielania 
pomocy publicznej w oparciu o art. 56 
rozp. 651/2014: 

 art. 56 rozporządzenia KE nr 
651/2014 Pomoc na infrastrukturę 
lokalną oraz zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 
sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy inwestycyjnej na 
infrastrukturę lokalną w ramach 
regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020, 

 

3. 3 Działanie 3.1, 3.2, 3.3, 
3.5.1 

9. Lista wskaźników produktu – brak 
wskaźników pn. Dodatkowa 
zdolność wytwarzania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
oraz Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii cieplnej ze 
źródeł odnawialnych. 
 
 

9. Lista wskaźników produktu – podział 
wskaźnika Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych na Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych oraz Dodatkowa 
zdolność wytwarzania energii cieplnej ze 
źródeł odnawialnych. Dotychczasowy 
wskaźnik pozostaje wskaźnikiem 
agregującym. 

 

4. 7 Działanie 7.1 19. Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów  -  część dot. typu 
projektu nr 2 zawiera następujące 
ograniczenie: 
 
Inwestycje w zakresie produkcji i 
pierwszego etapu przetwórstwa 
produktów rolnych* są wykluczone 
ze wsparcia. 

19. Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów - usunięcie ograniczenia dot. 
możliwości wspierania inwestycji w 
zakresie pierwszej produkcji.  



 
*Czynności dokonywane na produkcie rolnym 
objętym Załącznikiem I do Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w wyniku 
których powstaje produkt będący produktem 
zawartym w ww. Załączniku. 
 

 
 
  

5. 9 Poddziałanie 9.1.1, 9.1.2, 
9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 
9.4.1, 9.4.2 

19. Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów: 
(…) 
W przypadku zlecania zadań lub 
usług w ramach projektu minimum 
5% ich wartości winna być 
realizowana/ zlecana: 

 na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie,  

 z wykorzystaniem klauzul 
społecznych zgodnie z 
ustawą z 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień 
publicznych, 

 u podmiotów ekonomii 
społecznej w przypadku 
zakupów nieobjętych 
ustawą z 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień 
publicznych. 

(…) 

19. Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów – usunięto następujące zapisy: 
(…) 
W przypadku zlecania zadań lub usług w 
ramach projektu minimum 5% ich 
wartości winna być realizowana/ zlecana: 

 na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie,  

 z wykorzystaniem klauzul 
społecznych zgodnie z ustawą z 
29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, 

 u podmiotów ekonomii społecznej 
w przypadku zakupów 
nieobjętych ustawą z 29 stycznia 
2004 r.  Prawo zamówień  

(…) 
Kwestie dotyczące zlecania zadań oraz 
stosowania zamówień prospołecznych 
zostały uregulowane  w Wytycznych w 
obszarze kwalifikowalności a także 
wytycznych w obszarze włączenia 
społecznego. W Regulaminach konkursu 
każdorazowo wskazywane są obowiązku 
dotyczące zlecania w oparciu o w/w 
wytyczne, również umowa o 
dofinansowanie zawiera regulacje tych 
kwestii. 

6. 10 Poddziałanie 10.1.1, 
10.2.1 

10.Typy projektów:  
(…) 
4. Doskonalenie umiejętności i 

kompetencji zawodowych 
nauczycieli (i innych 
pracowników pedagogicznych 
ośrodków wychowania 
przedszkolnego), niezbędnych 
do pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym, w tym z dziećmi 
z niepełnosprawnościami. 

 

10.Typy projektów:  
(…) 
4. Doskonalenie umiejętności, 

kompetencji lub kwalifikacji 
zawodowych nauczycieli (i innych 
pracowników pedagogicznych 
ośrodków wychowania 
przedszkolnego), niezbędnych do 
pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym, w tym z dziećmi  
z niepełnosprawnościami. 

7. 10 Poddziałanie 10.1.1, 19. Limity i ograniczenia w realizacji 19. Limity i ograniczenia w realizacji 



10.2.1 projektów: 
(…) 
10. Dodatkowe zajęcia mogą być 

realizowane wyłącznie poza 
bezpłatnym czasem 
funkcjonowania ośrodków 
wychowania przedszkolnego, 
określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 
i art. 14 ust 5 ustawy o systemie 
oświaty i mogą być realizowane 
w ośrodkach wychowania 
przedszkolnego, w których w 
takim samym zakresie nie były 
one finansowane od co 
najmniej 12 miesięcy. 

(…) 

projektów: 
(…) 
10.  Dodatkowe zajęcia mogą być 

realizowane w OWP, w których w 
analogicznym zakresie obszarowym, 
co do treści  
i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w 
OWP) nie były finansowane od co 
najmniej 12 miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku o dofinansowanie 
projektu (średniomiesięcznie). 

(…) 

8. 10 Poddziałanie 10.1.3, 
10.2.3 

8. Lista wskaźników rezultatu 
bezpośredniego – obejmuje m.in. 
następujący wskaźnik: 

 Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia ogólnego, którzy 
podnieśli, nabyli lub uzupełnili 
kompetencje zawodowe po 
opuszczeniu programu 

8. Lista wskaźników rezultatu 
bezpośredniego – usunięto następujący 
wskaźnik: 

 Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia ogólnego, którzy podnieśli, 
nabyli lub uzupełnili kompetencje 
zawodowe po opuszczeniu programu 

9. 10 Poddziałanie 10.1.3, 
10.2.3 

9. Lista wskaźników produktu – 
obejmuje m.in. następujące 
wskaźniki: 

 Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia ogólnego, 
uczestniczących w stażach u 
pracodawcy; 

 Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia ogólnego, którzy 
zostali objęci wsparciem w 
programie. 

9. Lista wskaźników produktu – usunięto 
następujące wskaźniki: 
 

 Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia ogólnego, 
uczestniczących w stażach u 
pracodawcy; 

 Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia ogólnego, którzy zostali 
objęci wsparciem w programie. 

10. 10 Poddziałanie 10.1.3, 
10.2.3 

10. Typy projektów: 
(…) 
2. Realizacja wysokiej jakości 

staży i praktyk zawodowych dla 
uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego i 
ogólnego we współpracy z 
pracodawcami, w tym 
doskonalenie umiejętności, 
kompetencji lub kwalifikacji 
opiekunów praktykantów i 
stażystów u pracodawców w 
zakresie niezbędnym do 
realizacji staży i praktyk 
zawodowych. 

10. Typy projektów –  usunięto zapisy 
dotyczące kształcenia ogólnego 
(…) 
2. Realizacja wysokiej jakości staży i 

praktyk zawodowych dla uczniów 
szkół i placówek kształcenia 
zawodowego we współpracy z 
pracodawcami, w tym doskonalenie 
umiejętności, kompetencji lub 
kwalifikacji opiekunów praktykantów i 
stażystów u pracodawców w zakresie 
niezbędnym do realizacji staży i 
praktyk zawodowych. 

11. 10 Poddziałanie 10.1.3, 12. Grupa docelowa/ ostateczni 12. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy 



10.2.3 odbiorcy wsparcia – obejmuje m.in. 
następujące grupy: 
 

 uczniowie i wychowankowie 
szkół i placówek systemu 
oświaty prowadzących 
kształcenie ogólne; 

 szkoły ponadgimnazjalne oraz 
placówki systemu oświaty 
prowadzące kształcenie ogólne; 

 szkoły specjalne 
przysposabiające do pracy. 

wsparcia – usunięto następujące grupy: 
 

 uczniowie i wychowankowie szkół i 
placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie ogólne; 

 szkoły ponadgimnazjalne oraz 
placówki systemu oświaty 
prowadzące kształcenie ogólne; 

 szkoły specjalne przysposabiające do 
pracy. 

12. 11 Działanie 11.1 12. Grupa docelowa/ ostateczni 
odbiorcy wsparcia – przedmiotowy 
katalog nie obejmuje podmiotów 
ekonomii społecznej oraz jednostek 
samorządu terytorialnego (typ 
projektu nr 3). 

 

12. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy 
wsparcia - dodano następujące grupy: 

 podmioty ekonomii społecznej - typ 
projektu nr 3; 

 jednostki samorządu terytorialnego - 
typ projektu nr 3. 

 

13.  Załącznik 2 - W załączniku nr 2 dodano/usunięto 
wskaźniki zgodnie ze zmianami, o których 
mowa w przedmiotowym wykazie zmian 
dot. następujących działań/poddziałań: 
3.1, 3.2, 3.3, 3.5.1, 10.1.3, 10.2.3. 

14.  Załącznik 3 - W ramach załącznika nr 3 dodano 
następujące kryteria zatwierdzone przez 
Komitet Monitorujący RPO WK-P w dniu 
16 lutego 2017 r. 

    dla Działania 3.3 Efektywność 
energetyczna w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym, schemat: 
Modernizacja energetyczna 
budynków publicznych – poza polityką 
terytorialną, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020 (zmiana); 

    dla działań/poddziałań w ramach 
których realizowane będą  
instrumenty finansowe RPO WK-P 
2014-2020: Poddziałanie 1.2.2 
Wsparcie prac B+R poprzez 
instrumenty finansowe, Poddziałenie 
1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw 
akademickich poprzez instrumenty 
finansowe, Poddziałanie 1.4.2 
Wsparcie rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw, Poddziałanie 
1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe 
modele biznesowe, Poddziałanie 1.6.1 



Instrumenty finansowe dla 
innowacyjnych MŚP; 

   dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój 
zasobów kultury Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020, schemat: 
Inwestycje w zakresie dziedzictwa 
kulturowego (zmiana); 

    dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój 
zasobów kultury Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020, schemat: Imprezy 
kulturalne - edycja 2017 (zmiana) 

   dla Działania 2.2. Cyfrowa dostępność 
i użyteczność informacji sektora 
publicznego oraz zasobów nauki, 
kultury i dziedzictwa Regionalnego, 
schemat:  digitalizacja zasobów 
regionalnych (zmiana); 

   dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i 
jakość e-usług publicznych, schemat 
2.1 Wysoka dostępność i jakość e-
usług publicznych, schemat: rozwój e-
usług publicznych w zakresie 
administracji (zmiana); 

    dla  Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w 
infrastrukturę zdrowotną, Schemat: 
Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej 
– szpitale powiatowe, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województw
a Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 (zmiana); 

    dla Poddziałania 1.5.2 Wsparcie 
procesu umiędzynarodowienia 
przedsiębiorstw, schemat:  projekty z 
zakresu promocji gospodarczej 
regionu związanej z promocją 
terenów inwestycyjnych; 

    dla Poddziałania 1.5.2 Wsparcie 
procesu umiędzynarodowienia 
przedsiębiorstw, schemat: Projekty 
obejmujące wsparcie procesu 
umiędzynarodowienia sieci 
przedsiębiorstw, w szczególności 
klastrów; 

    dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność 
energetyczna w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym w ramach ZIT, 
schemat: Termomodernizacja w 



obiektach nie należących do 
jednostek samorządu terytorialnego 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT). 

15.  Załącznik 4 - SZOOP RPO został uzupełniony o 

Załącznik 4. Plany działania dot. OP 8, 9 

oraz 10. 

16.  Załącznik 7 Działanie 7.1 – brak typu obszaru 02 
- Małe obszary miejskie (o ludności 
> 5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia). 

Działanie 7.1 – dodanie typu obszaru 02 
- Małe obszary miejskie (o ludności  
> 5 000 i średniej gęstości zaludnienia). 

17.  Załącznik 9 - Aktualizacja Podręcznika dla LGD część 2 

obejmująca: 

1. Dostosowanie do nowych zapisów 
ustawy RLKS (po zmianach wniesionych 
ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o 
zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2017 poz. 5); 
2. Zmianę podejścia Komisji Europejskiej 
do wspierania inwestycji w zakresie 
pierwszej produkcji; 
3. Przygotowanie przez IZ dokumentów 
pomocnych LGD we wdrażaniu RLKS ze 
środków RPO WK-P (do fakultatywnego 
stosowania); 
4. Dostosowanie lub doprecyzowanie 
zapisów Podręcznika do innych 
dokumentów regulujących zasady 
realizacji RLKS ze środków RPO (w tym do 
regulaminu wewnętrznego Urzędu oraz 
Instrukcji Wykonawczej); 
5. Rozszerzenie katalogu grupy docelowej 

w OP 11. 

 


