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Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.1
W przypadku dzielenia projektu na część wykorzystywaną gospodarczo (objętą pomocą
publiczną zgodnie ze schematem pomocy publicznej) i niegospodarczą (nieobjętą pomocą
publiczna, finansowaną ze środków publicznych), część projektu przeznaczona do
wykorzystania gospodarczego jest nie mniejsza niż 60 % wartości kosztów kwalifikowalnych
projektu (przed zmianą było 80%).
Poddziałanie 1.2.1
Punkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów
W ramach poddziałania instytucje otoczenia biznesu mogą pozyskać wsparcie jako
bezpośredni odbiorcy wsparcia (beneficjenci) jedynie w ramach typu projektu określonego
w pkt 10.5.
Przesunięto 6 mln euro z 1.3.1 do 1.2.1
Poddziałanie 1.3.1
wykreślono typ projektu Projekty grantowe zakładające wsparcie przedsiębiorstw
odpryskowych poprzez udostępnienie wsparcia na: prowadzenie prac badawczorozwojowych,bony na patent.
wykreślono typ beneficjenta instytucje otoczenia biznesu

Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności
gospodarki regionu
Poddziałanie 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.6.1 i 1.6.2
Punkt 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.

Poddziałanie 1.4.2
Usunięto typ projektu Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań
kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami.
Poddziałanie 1.5.3
wykreślono typ projektu Projekty grantowe
wykreślono typ beneficjenta instytucje otoczenia biznesu

Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie
Działanie 3.1
w pkt 19 Limity i ograniczenia dodano zapisy:
W przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu:
preferowane będą projekty, w których wykorzystywane surowce są
produkowane lokalnie, w niewielkich odległościach w stosunku do
miejsca wytwarzania energii,
nie będą wspierane instalacje wykorzystujące do opalania drewno
pełnowartościowe oraz zboże pełnowartościowe w rozumieniu art.
2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(Dz. U. poz. 478),
nie będą wspierane instalacje wykorzystujące współspalanie
biomasy z węglem.

Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
w regionie
Działanie 3.3
wykluczono ze wsparcia spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty
mieszkaniowe, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach
POIiŚ
w pkt 19 Limity i ograniczenia dodano informację, że wymiana źródeł ciepła
tylko w połączeniu z termomodernizacją
Warunkiem uzyskania wsparcia będzie konieczność zastosowania
indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu, o ile wynika to
z przeprowadzonego audytu energetycznego. Montaż liczników nie jest
obligatoryjny w przypadku, gdy nie jest to technicznie i ekonomicznie
uzasadnione lub gdy budynek będący przedmiotem kompleksowej
modernizacji energetycznej został uprzednio wyposażony w ww. urządzenia.
Działanie 3.4 i poddziałanie 3.5.2
w pkt 19 Limity i ograniczenia dodano informację, że w miastach posiadających
transport szynowy (tramwaje) preferowany będzie rozwój tej gałęzi transportu
zbiorowego poprzez inwestycje w infrastrukturę szynową.

Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku
Działanie 4.4
W pkt 19 dodano informację, że na imprezy kulturalne
przeznaczono maksymalnie 6 mln euro.

Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu
Działanie 5.1
dodano informację o trybie konkursowym dla dróg wojewódzkich w miastach na
prawach powiatu w oparciu o kryteria zawarte w Kujawsko-pomorskim planie spójności
komunikacji drogowej i kolejowej.
wskaźnik nośności drogi został rozdzielony na wskaźnik nośności drogi gminnej,
wskaźnik nośności drogi powiatowej i wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej, zgodnie
z kategoriami dróg objętymi wsparciem w ramach RPO WK-P.
Działanie 5.2
w punkcie 19 Limity i ograniczenia doprecyzowano, że priorytetowo traktowany będzie
zakup pojazdów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
i dysfunkcjami, a przedsięwzięcia muszą być ujęte w KPPSKDiK.
Działanie 5.3
w punkcie 19 Limity i ograniczenia doprecyzowano, że przedsięwzięcia muszą być ujęte
w KPPSKDiK.
Dodano informację o trybie konkursowym w zakresie inwestycji punktowych
przeznaczonych do obsługi transportu pasażerskiego

Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne
kadry
Poddziałanie 6.3.2
w punkcie 19 Limity i ograniczenia doprecyzowano,
że Inwestycje w infrastrukturę wyższych szkół zawodowych
mogą być realizowane pod warunkiem wcześniejszego
uzyskania dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia
pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Działanie 7.1
Punkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów
Dodano informację, że realizowane przedsięwzięcia muszą wynikać
i być powiązane ze zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi
do realizacji działaniami objętymi wsparciem EFS w ramach osi
priorytetowej 11.
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.

Projekty z zakresu wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw będą
realizowane wyłącznie w formie projektów grantowych

Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
Działanie 9.4.1
Punkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów
Dodano informację:
„Udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) jest
możliwe wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla
osób bezrobotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 20 kwietnia2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (zakwalifikowanych do III profilu
pomocy) lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym.

Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Ograniczono dopuszczalną maksymalną wartość zakupionych
środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych
w poszczególnych działaniach
Działanie 10.1.3 i 10.2.3
dodano wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Liczba uczniów, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili
umiejętności praktyczne po opuszczeniu programu

Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez
społeczność
Dodano wskaźnik produktu „Liczba spotkań ze społecznością
lokalną w trakcie przygotowywania LSR”
Minimalna wartość projektu na poziomie 100 tys. zł
W pkt 19 doprecyzowano, że 70% środków z działania
(z wyłączeniem kosztów bieżących i animacji oraz wsparcia
przygotowawczego) ma być realizowane w formule projektów
grantowych
Koszty pośrednie należy wykluczyć z projektów na wsparcie
przygotowawcze, bieżącą działalność oraz projektów własnych
LGD

Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna
usunięto typ beneficjenta i grupę docelową inne podmioty
zaangażowane w realizację Programu

Dostosowano nazwy wskaźników do brzmienia wynikającego
z WLWK
Uzupełniono definicje w słowniczku
Dodano Załącznik 9. Podręcznik dla Lokalnych Grup Działania
w zakresie realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany
przez Społeczność w województwie kujawsko-pomorskim

Informacja z przebiegu prac w zakresie przygotowania
Kontraktu Terytorialnego
31 sierpnia 2015 roku do Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju zostały przesłane informacje o przedsięwzięciach
ujętych w KT i zgłoszonych przez stronę samorządową.
Tym samym został zapoczątkowany proces uzgodnień
informacji o przedsięwzięciach strony samorządowej
i rządowej.
MIiR po zapoznaniu się z otrzymanymi informacjami na temat
proponowanych przedsięwzięć przekazało je do właściwych
pod względem merytorycznym resortów oraz samorządów.

Strony KT według swoich właściwości przygotowują szczegółowe
informacje o przedsięwzięciach priorytetowych zawartych w KT
w celu uzgodnienia przedsięwzięć priorytetowych KT.
Proces uzgodnień umożliwia również uściślenie tytułów
przedsięwzięć priorytetowych zawartych w KT, przesuwanie
przedsięwzięć między listą podstawową i rezerwową oraz usunięcie
przedsięwzięcia po uzyskaniu zgody obu stron.
Uzgodnienia zostały rozszerzone o przedsięwzięcia w zakresie
zdrowia i sportu. Odniesienie strony rządowej dotyczy głównie
ustalenia potencjalnych źródeł finansowania, zakresu inwestycji czy
terminu realizacji przedsięwzięć ujętych w KT. Przesyłane uwagi
poddawane są analizie oraz konsultacjom z przyszłymi inwestorami.
Na ich podstawie informacje o przedsięwzięciach priorytetowych są
na bieżąco aktualizowane przez obie strony KT.

Desygnacja
Instytucja audytowa oficjalnie rozpoczęła audyt desygnacyjny
20 lipca 2015 r., a od 5 sierpnia br. podjęła właściwe czynności
sprawdzające w instytucjach realizujących RPO WK-P na lata 20142020. Prowadzenie czynności audytowych będzie trwać ok. 3-4
miesiące.
8 października 2015 roku Instytucja Zarządzająca otrzymała
wstępne sprawozdanie z prowadzonych działań audytowych wraz
z rekomendacjami, które IZ, IZ/IC oraz IP będą musiały wdrożyć.
Na połowę listopada 2015 roku planuje się uzyskanie pozytywnej
opinii GIKS, która rozpocznie proces certyfikacji oraz pozwoli złożyć
pierwszy wniosek o płatność okresową do Komisji Europejskiej.

Polityka terytorialna
Powołany 1 lipca 2015 r. Zespół ds. oceny Strategii Obszaru
Strategicznej Interwencji i Strategii Obszaru Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego zaopiniował 15 Strategii ORSG
w części dotyczącej diagnozy Strategii.
Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy Strategii
wykazały
niezgodności
diagnozy
w
powiązaniu
z zidentyfikowanymi problemami i w związku z tym nastąpiła
konieczność uzupełnienia danych odnoszących się do sytuacji
społeczno-gospodarczej na terenie ORSG w celu uspójnienia
dokumentów i dostosowania do wymogów określonych
w dokumentach formułujących zasady polityki terytorialnej
województwa kujawsko-pomorskiego.

Skorygowane Strategie będą mogły przystąpić do pełnego procesu
opiniowania.
Aktualnie
oczekujemy
poprawionej
części
diagnostycznej dwóch ORSG i jednocześnie podlega opiniowaniu
diagnoza w strategiach dwóch innych ORSG. Po otrzymanych
uzupełnieniach pozytywnie zaopiniowano część diagnostyczną
10 Strategii ORSG.
Ze względu na przedłużające się prace nad Strategiami zakończenie
procesu opiniowania Strategii ORSG w części diagnostycznej
prognozuje się na koniec października br. a pozostałych elementów
Strategii ORSG na listopad br., natomiast Strategii OSI na listopad
br.
Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów
dedykowanych polityce terytorialnej z RPO WK-P na lata 2014-2020
zaplanowano na IV kwartał 2015 r.

Dziękuję za uwagę.

