
 
 

 

Wykaz  zmian SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 

 
 

OP  
Działanie/Poddzi

ałanie 
Zmiany 

1 1 1.6/1.6.2 

Dodano wskaźniki produktu: 

• Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 

• Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacja) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV20) 

• Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (całkowite koszty 
publiczne) (CV22) 

• Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19  

• Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 

• Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie dostarczenia sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla sektora ochrony 
zdrowia (CV25) 

oraz wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
• Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa 
• Liczba przedsiębiorstw które utrzymały działalność przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od następnego 
miesiąca, w którym złożono wniosek o dofinansowanie 

2  1.2/1.2.1 

Dodano wskaźniki produktu: 

• Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 

• Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

• Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 

• Wartośc dotacji na B+R w obszarze leczenia COVID-19 (leki) i szczepionek (całkowity koszt publiczny) (CV5) 

3 1 1.4.1/1.5.1/1.6.1 

Dodano wskaźniki produktu: 

• Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 

• Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z 
COVID-19 (CV23) 

• Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z 
COVID-19 (całkowite koszty publiczne)(CV21) 

• Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

• Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 
 



 
 

 

4 3 3.1 

Pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów w typie projektu 2 Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej oraz cieplnej (mikroinstalacji) z OZE zmieniono wartości maksymalnych mocy dla poszczególnych rodzajów instalacji. 
Zmiany wynikają z dostosowania zapisów SZOOP do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 261  z późn. zm.) 

5 3 3.2 

Dodano wskaźniki produktu: 

• Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 

• Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z 
COVID-19 (CV23) 

• Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansujacego kapitał obrotowy w związku z 
COVID-19 (całkowite koszty publiczne)(CV21) 

• Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

• Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 
 

6 1 Załącznik 5a 
Zmiana Załącznika 5a Wykaz projektów przewidzianych do realizacji w ramach trybu nadzwyczajnego  wraz z informacją o projekcie i 
podmiocie, który będzie wnioskodawcą. Dodano projekt „Granty na kapitał obrotowy  dla mikro i małych przedsiębiorstw”. 

7 1 1.6/1.6.1/1.6.2 Tabela indykatywna: dokonano przeniesienia środków z poddziałania 1.6.1 na 1.6.2 (1 485 813 euro) 

8 1 1.6.1 15.Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR). Zmiana alokacji z 102 004 536 euro na 100 518 723 euro 

9 1 1.6.2 15.Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR). Zmiana alokacji z 77 105 846 euro na 78 591 659 euro 

10 1 Załącznik nr 7 
Dodano kod 067 Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla 
przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out) do Poddziałania 1.6.2. 



 
 

 

11 6 6.1.1 

Dodano wskaźniki produktu: 

• Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej (całkowity koszt publiczny) 

• Wartość zakupionego sprzętu medycznego (całkowity koszt publiczny) 

• Wartość zakupionych leków związanych z testowaniem i leczeniem COVID-19 (całkowity koszt publiczny) 

• Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 dla sektora ochrony zdrowia 
(całkowity koszt publiczny) 

• Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej 

• Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 

• Dodatkowa przestrzeń łóżkowa stworzona dla pacjentów chorych na COVID-19 

• Liczba laboratoriów, które zostały nowowybudowane, nowowyposażone lub o zwiększonych możliwościach testowania 
COVID-19 

• Zdolność przeprowadzenia testów oraz diagnozowania COVID-19 

• Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby reagowania kryzysowego 

• Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 

• Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 

• Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory 

• Liczba wyposażonych laboratoriów w związku z pandemią COVID-19 

• Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 

12 6 Załącznik 5 

Aktualizacja zapisów dot. projektu pn. „ Podniesienie  jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w 
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku”.  
Zmiana szacowanej całkowitej wartości projektu ze 120.843.668,54 zł na 140.000.000 zł; zmiana szacowanej wartości kosztów 
kwalifikowalnych ze 118.271.606,25 zł na 140.000.000 zł, zmiana szacowanego wkładu UE z 94.617.285 zł na 111.000.000 zł, zmiana  
przewidywanego w dniu identyfikacji terminu złożenia wniosku o dofinansowanie z 04-2020 na 06-2020.  

13 8 Załącznik nr 2 

Dokonano zmian we wskaźnikach produktu dla Działania 8.1, tj. Usunięto wskaźnik:  Liczba podmiotów objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

Dodano do wskaźnika: Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 kod: 
(CV 31) oraz do wskaźnika: Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 kod: 
(CV 30). 

 



 
 

 

14 8 8.1 

Dokonano korekty w części 9 SzOOP: Lista wskaźników produktu poprzez usunięcie wskaźnika:  Liczba podmiotów objętych 
wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz dodanie do wskaźnika: Liczba osób objętych 
wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 kodu: (CV 31) oraz do wskaźnika: Wartość 
wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 kodu: (CV 30). 

15 9 Załącznik nr 2 

Dokonano zmian we wskaźnikach produktu dla Poddziałania 9.3.1 oraz 9.3.2 poprzez dodanie do niżej wymienionych wskaźników 
kodów: 

• Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV 31) 

• Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV 33) 

• Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV 30). 

16 9 9.3.1 oraz 9.3.2 

Dokonano korekty w części 9 SzOOP: Lista wskaźników produktu poprzez dodanie do niżej wymienionych wskaźników kodów: 

• Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV 31) 

• Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV 33) 

• Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV 30). 

17 10 Załącznik nr 2 

Dokonano zmian we wskaźnikach produktu dla Poddziałania 10.2.2 poprzez dodanie do niżej wymienionych wskaźników kodów: 

• Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV 33) 

• Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV 30). 

18 10 10.2.2 

Dokonano korekty w części 9 SzOOP: Lista wskaźników produktu poprzez dodanie do niżej wymienionych wskaźników kodów: 

• Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV 33) 

• Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV 30). 

19 - Załącznik nr 2 

Dokonano zmian we wskaźnikach horyzontalnych poprzez dodanie do niżej wymienionych wskaźników kodów: 

• Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV 31) 

• Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV 33) 

• Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV 30). 



 
 

 

 


