
 
 

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

Lp. OP 

Działa
nie/P
oddzi
ałanie 

Zmiany 

1 1 
1.2.1/
1.3.1/
Zał. 7 

W ramach PI 1b z poddziałania 1.2.1 przesunięto kwotę 3.779.433 euro (po kursie 1 euro = 4,3199 zł) do poddziałania 

1.3.1. 

2 1 1.2.1 
W pkt. 18. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków 
oraz przyjmowanie protestów dodano zapis:  Tryb nadzwyczajny (tryb pozakonkursowy) – zgodnie z art. 10 ust. 1 
specustawy funduszowej. 

3 1 1.2.1 

W pkt. 24 Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 
dodano rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-
rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i 
przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na 
produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. 
U. poz. …..), 

4 1 1.4.2 

W pkt. 24 Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 
dodano zapis: „Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej 
przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym  (Dz. U. UE. L. 
z 2012 r. Nr 7, str. 3)” 

5 1 6.5 

W pkt. 21 Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych usunięto 

ograniczenie 10%, które dotyczy wyłącznie projektów w ramach EFS, natomiast przedmiotowe poddziałanie dot. EFRR. W 

ww. wkradł się błąd techniczny. 



 
 

6 2 2.1 

Pkt. 10 Typy projektów 
 
Wprowadzono zmianę w zakresie brzmienia typu projektu 1 c) w związku z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, do której załącznikiem 
są WYTYCZNE DLA DOSTĘPNOŚCI TREŚCI INTERNETOWYCH 2.1 STOSOWANE DLA STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI 
MOBILNYCH W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
 
Brzmienie po zmianie: 
1. 
(…) 

c) zapewnienie dostępności elektronicznych usług publicznych przy uwzględnieniu wymagań określonych w Ustawie 

z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848). 

(…) 

 

7 5.1 Zał. 7 W ramach  działania 5.1 z PI 7b, nastąpiło przesunięcie między KI. 

8 2 2.1 

19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów 
 
Wprowadzono zmianę w zakresie brzmienia warunku określonego w pkt 6. Aktualizacja jest związana z nowymi 
wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowanymi dla stron internetowych i aplikacji mobilnych 
w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, które stanowią Załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848). 
 
Brzmienie po zmianie: 
 

6. Wspierane projekty będą zgodne z: 

a) wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowanymi dla stron internetowych i aplikacji mobilnych 

w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych - Załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku 



 
 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

848) oraz    

b) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 

 
 

9 2 2.2 

19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów 
 
Wprowadzono zmianę w zakresie brzmienia warunku określonego w pkt 1. Aktualizacja jest związana z nowymi 
wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowanymi dla stron internetowych i aplikacji mobilnych 
w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, które stanowią Załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848). 
 
Brzmienie po zmianie: 
 

1. Wspierane projekty będą zgodne z: 

a) wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowanymi dla stron internetowych i aplikacji mobilnych 

w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych - Załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

848) oraz    

b) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 

 

10 2 
Załącz
nik 7 

W przypadku Działania 2.1 skorygowano błędnie wskazaną wartość w kolumnie  pn. Alokacja w euro na 
Działanie/Poddziałanie.  
 
Przed zmianą: 49 937 740,00   Po zmianie: 49 937 430,00 



 
 

11 
9/1
0 

9.3.2/
9.4.1/ 
10.2.

3 

Zmiana w Tabeli III Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowane w EUR) polegająca na zabezpieczeniu Budżetu 
Państwa w ramach Poddziałania 9.4.1 w związku ze zwiększeniem wartości umów na dodatkowe zadanie obejmujące 
mechanizm zakupowy. 

12 9 

Załącz
nik nr 

2                 
9.4.1 

9. Lista wskaźników produktu  
oraz Załącznik nr 2 do SzOOP: Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań 
 
Dodano (zgodnie z rekomendacją MFiPR przekazaną podczas Spotkania zespołu ds. monitorowania EFS  w dniu 17 lipca 
2020 r.) wskaźnik: Liczba PES, które dostarczyły produkty i usługi na potrzeby podmiotów potrzebujących wsparcia w 
kontekście COVID-19. 
Równocześnie dodano pozostałe wskaźniki służące monitorowaniu działań związanych z łagodzeniem skutków COVID-19, 
tj.: „Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 (CV 33)” oraz „Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z 
pandemią COVID-19 (CV 30)”. 

13  
Sekcj
a V 

W sekcji V Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji Programu Operacyjnego dodano rozporządzenie 
Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z 
wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do 
masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję 
produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 
…..) 

14 3 3.4 
Zmiana zapisów dotyczących zastosowania Budżetu Państwa. Dotychczasowe zapisy umożliwiały przyznanie środków z 
Budżetu Państwa jedynie projektom realizowanym na obszarze rewitalizacji.   

15 4 4.3 
Zmiana zapisów dotyczących zastosowania Budżetu Państwa. Dotychczasowe zapisy umożliwiały przyznanie środków z 
Budżetu Państwa jedynie projektom realizowanym na obszarze rewitalizacji.   



 
 

 

16 5 5.1 
Doprecyzowanie możliwości zastosowania BP w projektach. Podniesienie maksymalnego poziomu dofinansowania do 95% 
oraz minimalnego wkładu własnego do 5%. 

17  
Załącz
nik nr 

3 
Uaktualniono informację; „Wykorzystanie kryteriów w konkursach”. 

18 1 
Załącz
nik nr 

3  

Dodanie kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w 
zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat: Granty na kapitał 
obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – projekt grantowy realizowany w trybie nadzwyczajnym. 
 

19 6 
Załącz
nik nr 

3 

Dodanie kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 
6.1.1  Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat:  Zapobieganie i zwalczanie „COVID-19” - projekt pozakonkursowy 
realizowany w trybie nadzwyczajnym. 
 

20 6 
Załącz
nik nr 

3 

Dodanie kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 
6.1.1  Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Projekt pozakonkursowy. 


