
 
 Wykaz zmian SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 maja 2017 r.  

L.p. OP  Działanie/Po
ddziałanie 

Zapis z SzOOP z 26 kwietnia 2017 r. Zapis z SzOOP z 24 maja 2017 r. 

1. 1 Poddziałanie 
1.2.2 

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

 Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze 
kapitału podwyższonego ryzyka; 

 Wartość inwestycji kapitałowych ogółem w 
przedsiębiorstwa wsparte przez fundusze kapitału 
podwyższonego ryzyka; 

 Wartość inwestycji kapitałowych w części UE w 
przedsiębiorstwa wsparte  przez fundusze kapitału 
podwyższonego ryzyka. 

9. Lista wskaźników produktu – usunięto następujące wskaźniki: 

 

 Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze 
kapitału podwyższonego ryzyka; 

  Wartość inwestycji kapitałowych ogółem w 
przedsiębiorstwa wsparte przez fundusze kapitału 
podwyższonego ryzyka; 

 Wartość inwestycji kapitałowych w części UE w 
przedsiębiorstwa wsparte  przez fundusze kapitału 
podwyższonego ryzyka. 

 
 

2. 1 Poddziałanie 
1.2.2 

29. Minimalna i maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (PLN): 

Wartości zostaną uzupełnione po zakończeniu aktualizacji 
oceny ex ante zrealizowanej zgodnie z artykułem 37 ust. 2 i 3 
rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013. 

W przypadku występowania nakładania się interwencji na 
poziomie krajowym i regionalnym IZ RPO wprowadzi na 
etapie wyboru i wdrażania projektów odpowiednie 
mechanizmy, których celem będzie zapobiegnięcie 
podwójnemu finansowaniu 

 

29. Minimalna i maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (PLN): 

nie dotyczy 

3. 1 Poddziałanie 
1.2.2 

10. Typy projektów - obejmuje następujące typy projektów: 

1. Wsparcie projektów zakładających zakup wyników prac 
B+R i ich wdrożenie do etapu pierwszej produkcji poprzez 
instrumenty finansowe. 

10. Typy projektów - usunięto typ projektu nr 2: 

1. Wsparcie projektów zakładających zakup wyników prac B+R i 
ich wdrożenie do etapu pierwszej produkcji poprzez instrumenty 
finansowe. 
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Wsparcie będzie miało charakter kompleksowy, obejmując 
interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz 
działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, 
zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej 
produkcji. 

2. Wsparcie tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw, w 
oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych, poprzez 
instrumenty finansowe. 

 

Wsparcie będzie miało charakter kompleksowy, obejmując 
interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz 
działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, 
zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji. 

 

4. 1 Poddziałanie 
1.2.2 

32. Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz 
najważniejsze warunki przyznawania: 

1. Pożyczka 

Wartość produktu finansowego – od 200 tys. zł do 2 mln zł 

Maksymalny okres spłaty – 10 lat 

Odbiorcy: Przedsiębiorcy 

Preferencję w zakresie warunków wsparcia: oprocentowanie 
pożyczki minimalnie na poziomie stopy bazowej. 

2. Kapitał zalążkowy 

Wartość produktu finansowego – od 200 tys. zł do 1 mln zł 

Szacunkowy okres dezinwestycji – od 5 do 10 lat 

W przypadku instrumentu, wybór przedsięwzięć 
podlegających finansowaniu (celu inwestycyjnego) powinien 
opierać na dwóch głównych kryteriach: 

(i) ocenie potencjału rozwojowego spółki oraz 

(ii) realności dezinwestycji w okresie maksymalnie 5-10 lat. 

Zasadniczym zadaniem instrumentu kapitałowego będzie, 

32. Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz 
najważniejsze warunki przyznawania - usunięto typ wsparcia nr 
2, a tym samym zapisy dot. rodzaju wsparcia w formie funduszu 
zalążkowego i warunków jego przyznawania: 

1. Pożyczka  

Wartość produktu finansowego – od 200 tys. zł do 2 mln zł  

Maksymalny okres spłaty – 10 lat  

Odbiorcy: Przedsiębiorcy  

Preferencję w zakresie warunków wsparcia: oprocentowanie 
pożyczki minimalnie na poziomie stopy bazowej.   
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dzięki przeprowadzeniu „wejścia” i dostarczeniu kapitału, 
budowanie/maksymalizacja „wartości” biznesowej 
sfinansowanego przedsięwzięcia. Wartość ta decydować 
będzie o efektywności inwestycji, wynikającej z rezultatów 
dezinwestycji. W ramach instrumentu możliwe będzie 
zaopatrywanie w kapitał w ramach tzw. II fazy finansowania 
(kolejne „wejście” kapitałowe do pierwotnego celu 
inwestycji, uzasadnione dobrze rokującymi perspektywami 
rozwojowymi). 

5. 1 Poddziałanie
1.2.2 

12. Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: 

 przedsiębiorstwa 

12. Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia - dookreślono 
grupę docelową do mikro, małych i średnich przedsiębiorców: 

 przedsiębiorstwa - MŚP 

 

6. 1 Poddziałanie 
1.2.2 

33. Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów 
finansowych: 

 przedsiębiorstwa 

33. Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów 
finansowych: 

 przedsiębiorstwa - MŚP 

7. 1 Poddziałanie 
1.2.2 

9. Lista wskaźników produktu – brak wskaźnika pn.  

 Liczba przedsiębiorstw współpracujących z 
ośrodkami badawczymi (CI26) 

 

9. Lista wskaźników produktu – dodano wskaźnik pn.  

 Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami 
badawczymi (CI26) 

 

8. 1 Poddziałanie 
1.2.2 

8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego – brak 
wskaźnika pn. 

 Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach 

8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego – dodano 
wskaźnik pn. 

 Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach 

 

9. 1 Poddziałanie 
1.2.2 

18. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz 

18. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz 
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przyjmowanie protestów: 

Tryb konkursowy 

Za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów 
odpowiedzialny jest Departament Wdrażania EFRR Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

W przypadku zastosowania instrumentów finansowych 
wsparcie w ramach Poddziałania udzielane będzie w trybie 
wynikającym z wybranego przez IZ RPO modelu wdrażania 
instrumentów finansowych. 

przyjmowanie protestów - usunięto zapisy dot. możliwość 
wyboru projektów w trybie konkursowym: 

Instrumenty finansowe – wsparcie w ramach Poddziałania 
udzielane będzie w trybie wynikającym z wybranego przez IZ 
RPO modelu wdrażania instrumentów finansowych. 

10. 1 Poddziałanie 
1.3.2 

25. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu: 

(…) 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

25. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu: 

(…) 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 70% 

11. 1 Poddziałanie 
1.3.2 

26. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE 
+ ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 
innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą 
instytucję): 
 
(…) 
 
Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 
 

26. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + 
ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych 
źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję): 
 
(…) 
 
Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 70% 
 

12. 1 Poddziałanie 
1.3.2 

27. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowanych: 
 
(…) 
 
Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 15% 

27. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowanych: 
 
(…) 
 
Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 30% 
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13. 1 Poddziałanie 
1.3.2 

18. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków 
oraz przyjmowanie protestów: 
 
Tryb konkursowy 
Za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów 
odpowiedzialny jest Departament Wdrażania EFRR Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
W przypadku zastosowania instrumentów finansowych 
wsparcie w ramach Poddziałania udzielane będzie w trybie 
wynikającym z wybranego przez IZ RPO modelu wdrażania 
instrumentów finansowych. 

18. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków 

oraz przyjmowanie protestów - usunięto zapisy dot. 
możliwość wyboru projektów w trybie konkursowym: 
 
Instrumenty finansowe – wsparcie w ramach Poddziałania 
udzielane będzie w trybie wynikającym z wybranego przez IZ 
RPO modelu wdrażania instrumentów finansowych. 
 

14. 1 Poddziałanie 
1.3.2 

29. Minimalna i maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (PLN): 
 
W przypadku występowania nakładania się interwencji na 
poziomie krajowym i regionalnym IZ RPO wprowadzi na 
etapie wyboru i wdrażania projektów odpowiednie 
mechanizmy, których celem będzie zapobiegnięcie 
podwójnemu finansowaniu 

29. Minimalna i maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (PLN): 
 
nie dotyczy 
 
 

15. 1 Poddziałanie 
1.4.1 

32. Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz 
najważniejsze warunki przyznawania: 

(…) 

Wartość produktu finansowego – do 70 tys. zł 

(…) 

32. Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz 
najważniejsze warunki przyznawania - zwiększenie wartości 
produktu finansowego: 

(…) 
Wartość produktu finansowego – do 100 tys. zł  
(…) 

16. 1 Poddziałanie 
1.4.1 

18. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków 
oraz przyjmowanie protestów: 

 Tryb konkursowy 

Za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów 
odpowiedzialny jest Departament Wdrażania EFRR Urzędu 

18. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków 
oraz przyjmowanie protestów - usunięto zapisy dot. możliwości 
wyboru projektów w trybie konkursowym: 

Instrumenty finansowe – wsparcie w ramach Poddziałania 
udzielane będzie w trybie wynikającym z wybranego przez IZ 
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Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

W przypadku zastosowania instrumentów finansowych 
wsparcie w ramach Poddziałania udzielane będzie w trybie 
wynikającym z wybranego przez IZ RPO modelu wdrażania 
instrumentów finansowych. 

RPO modelu wdrażania instrumentów finansowych. 

 

 

 

17. 1 Poddziałanie 
1.4.1 

8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego – brak 
wskaźnika pn.: 

 Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach  

 

8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego – dodano 
wskaźnik pn.: 

 Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach  

 

18. 1 Poddziałanie 
1.4.3 

11. Typ beneficjenta: w katalogu beneficjentów brak 
przedsiębiorstw 
 

11. Typ beneficjenta - rozszerzenie katalogu beneficjentów o 
przedsiębiorstwa 

19. 1 Poddziałanie 
1.4.3 

24. Pomoc publiczna i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa 
podstawa prawna) dodano programy pomocowe: 

 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie 
udzielane na podstawie: 

– 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, 

–  jako pomoc de minimis na podstawie 
rozporządzenia KE nr 1407/2013 oraz zgodnie z 
zasadami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis w ramach 

24. Pomoc publiczna i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa 
prawna) - dodano dwa programy pomocowe. 
 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie 
udzielane na podstawie: 

– 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, 

– rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
3 września 2015r. w sprawie udzielania regionalnej 
pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w 
zakresie wzmacniania konkurencyjności 
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
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regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-
2020 (Dz. U. poz. 488). 

 

 

przedsiębiorców w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1377), 

– art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 Regionalna 
pomoc Inwestycyjna oraz zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
3 września 2015r. w sprawie udzielania regionalnej 
pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U.poz. 
1416) 

– jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia KE 
nr 1407/2013 oraz zgodnie z zasadami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-
2020 (Dz. U. poz. 488). 

 

20. 1 Poddziałanie 
1.5.1 

32. Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz 
najważniejsze warunki przyznawania: 
(…) 
Maksymalny okres spłaty – do 7 lat (okres spłaty może 
zostać wydłużony przy założeniu, że po 7 roku 
oprocentowanie wzrasta do poziomu rynkowego) 
(…) 
 

32. Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz 
najważniejsze warunki przyznawania - wskazanie możliwości 
udzielenia maksymalnej zapadalności spłaty wsparcia dłużnego 
w ramach Poddziałania, w wyjątkowych wypadkach, nawet do 
10 lat: 

(…) 
Maksymalny okres spłaty – do 7 lat (w wyjątkowych wypadkach 
okres spłaty może zostać udzielony do 10 lat). 
(…) 

 

21. 1 Poddziałanie 
1.5.1 

15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE 
(EUR): 
21 600 000 

15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE 
(EUR): 

10 000 000 

22. 1 Poddziałanie 
1.5.1 

30. Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe (EUR): 
21 600 000 

30. Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe (EUR): 
10 000 000 
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23. 1 Poddziałanie 
1.5.1 

18. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz 
przyjmowanie protestów: 
 

Tryb konkursowy 

Za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów 
odpowiedzialny jest Departament Wdrażania EFRR Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

W przypadku zastosowania instrumentów finansowych 
wsparcie w ramach Poddziałania udzielane będzie w trybie 
wynikającym z wybranego przez IZ RPO modelu wdrażania 
instrumentów finansowych. 

18. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz 
przyjmowanie protestów - usunięto zapisy dot. możliwości 
wyboru projektów w trybie konkursowym: 

 
Instrumenty finansowe – wsparcie w ramach Poddziałania 
udzielane będzie w trybie wynikającym z wybranego przez IZ 
RPO modelu wdrażania instrumentów finansowych. 

24. 1 Poddziałanie 
1.5.1 

28. Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN): 
 
do uzupełnienia  

28. Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN): 

 

nie dotyczy 

 

25. 1 Poddziałanie 
1.5.1 

29. Minimalna i maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (PLN): 
 
W przypadku występowania nakładania się interwencji na 
poziomie krajowym i regionalnym IZ RPO wprowadzi na 
etapie wyboru i wdrażania projektów odpowiednie 
mechanizmy, których celem będzie zapobiegnięcie 
podwójnemu finansowaniu 

29. Minimalna i maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (PLN): 
 
nie dotyczy 

26. 1 Poddziałanie 
1.5.2 

15.  Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE 
(EUR): 
 
22 569 579 

15.  Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE 
(EUR) - zwiększono alokację na poddziałaniu o 11 600 000,00 
euro w związku z przesunięciem tej kwoty w ramach priorytetu 
inwestycyjnego 3b z poddziałania 1.5.1. 
 

34 169 579 
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27. 1 Poddziałanie 
1.5.2 

8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego – brakuje 
specyficznego wskaźnika rezultatu bezpośredniego pn.  

 
 Liczba przedsiębiorców, którzy zakupili działki na 

promowanych terenach inwestycyjnych. 

8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego - uzupełnienie 
listy wskaźników rezultatu bezpośredniego o nowy specyficzny 
wskaźnik rezultatu bezpośredniego pn.  

 Liczba przedsiębiorców, którzy zakupili działki na 
promowanych terenach inwestycyjnych. 

28. 1 Poddziałanie 
1.6.1 

32. Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych 
oraz najważniejsze warunki przyznawania: 

 

 

1. Poręczenia 

Wartość produktu finansowego – do 300 tys. zł 

(maksymalna wartość produktu może zostać zwiększona 

w zależności od możliwości finansowych pośrednika) 

Maksymalny okres spłaty – do 7 lat 

Odbiorcy: mikroprzedsiębiorstwa i małe 

przedsiębiorstwa 

 

2. Pożyczka 

Wartość produktu finansowego – do 300 tys. zł 

Maksymalny okres spłaty – do 7 lat 

Odbiorcy: mikroprzedsiębiorstwa i małe 

przedsiębiorstwa 

Oprocentowanie rynkowe 
 

 

 

3. Pożyczka 

Wartość produktu finansowego– od 300 tys. zł do 1 mln zł 

Maksymalny okres spłaty – 7 lat 

32. Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych 
oraz najważniejsze warunki przyznawania – zmiana 
parametrów instrumentów finansowych w poddziale na rodzaj 
wsparcia: 

1. Poręczenia  

Wartość produktu finansowego – do 500 tys. zł (maksymalna 
wartość produktu może zostać zwiększona w zależności od  
możliwości finansowych pośrednika)  

Maksymalny okres spłaty – do 7 lat    

Odbiorcy: mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

 

2. Pożyczka na rozwój 

Wartość produktu finansowego – do 300 tys. zł  

Maksymalny okres spłaty – do 7 lat, w wyjątkowych wypadkach 
dopuszczalne jest udzielenie pożyczek o zapadalnośći do 10 lat. 

Odbiorcy: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa 

Oprocentowanie rynkowe 

 

3.  Pożyczka inwestycyjna 

Wartość produktu finansowego – od 300 tys. zł do 1 mln zł 
(maksymalna wartość produktu finansowego uzależniona od 
możliwości finansowych pośrednika finansowego do 2 mln zł, 
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Odbiorcy: MŚP 

Oprocentowanie rynkowe 
 

4. Pożyczka 

Wartość produktu finansowego – od 300 tys. zł do 1 mln 

zł (maksymalna wartość produktu finansowego 

uzależniona od możliwości finansowych pośrednika 

finansowego) 

Maksymalny okres spłaty – do 7 lat (dopuszczalny jest 

dłuższy okres spłaty przy założeniu, że po 7 roku 

oprocentowanie wzrasta do poziomu rynkowego 

Odbiorcy: MŚP 

Preferencję w zakresie dostępu i warunków wsparcia dla 

projektów realizowanych w inteligentnych 

specjalizacjach województwa. 

przy wkładzie własnym wnoszonym na poziomie 25%) 

Maksymalny okres spłaty – do 7 lat, w wyjątkowych wypadkach 
dopuszczalne jest udzielenie pożyczek o zapadalnośći do 10 lat. 

Odbiorcy: MŚP 

Preferencję w zakresie dostępu i warunków wsparcia dla 
projektów realizowanych w inteligentnych specjalizacjach 
województwa.    

29. 1 Poddziałanie 
1.6.1 

18. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu 

odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz 
przyjmowanie protestów: 

 

Tryb konkursowy 

Za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów 

odpowiedzialny jest Departament Wdrażania EFRR 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
KujawskoPomorskiego. 

W przypadku zastosowania instrumentów finansowych 

wsparcie w ramach Poddziałania udzielane będzie 

w trybie wynikającym z wybranego przez IZ RPO modelu 

wdrażania instrumentów finansowych. 

18. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu 

odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz 
przyjmowanie protestów – usunięto zapisy dot. możliwości 
wyboru projektów w trybie pozakonkursowym: 

 

Instrumenty finansowe – wsparcie w ramach Poddziałania 
udzielane będzie w trybie wynikającym z wybranego przez IZ 
RPO modelu wdrażania instrumentów finansowych. 

30. 1 Poddziałanie 29. Minimalna i maksymalna wartość wydatków 29. Minimalna i maksymalna wartość wydatków 
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1.6.1 kwalifikowalnych projektu (PLN): 

 

W przypadku występowania nakładania się interwencji 

na poziomie krajowym i regionalnym IZ RPO wprowadzi 

na etapie wyboru i wdrażania projektów odpowiednie 

mechanizmy, których celem będzie zapobiegnięcie 

podwójnemu finansowaniu. 

 

kwalifikowalnych projektu (PLN): 

 

nie dotyczy 

31. 1 OP 1 W części opisowej (str. 13) dla Osi Priorytetowej nr 1 
WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI 
GOSPODARKI REGIONU brak zapisów dot. możliwości 
udzielenia wsparcia w formie instrumentów finansowych. 

 

W części opisowej (str. 13) dla Osi Priorytetowej nr 1 
WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI 
GOSPODARKI REGIONU dodano następujące zapisy dot. 
możliwości udzielenia wsparcia w formie instrumentów 
finansowych: 

Ostateczne rozstrzygnięcie o wielkości środków, zakresie i 
formie wsparcia udzielanego poprzez instrumenty finansowe 
jest podejmowane po przeprowadzeniu oceny zgodnie z art. 37 
CPR.  Instytucja Zarządzająca RPO podjęła decyzję o przyjęciu 
modelu wdrożenia instrumentów finansowych z 
wykorzystaniem struktury funduszów funduszy.  Na podstawie 
art. art. 38 ust. 4 b) CPR powierzenie zadań wdrożeniowych 
może nastąpić: 

i.  Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, 

ii. międzynarodowej instytucji finansowej, w których państwo 
członkowskie jest akcjonariuszem lub instytucji finansowej z 
siedzibą w państwie członkowskim, które mają na celu realizację 
interesu publicznego pod kontrolą władzy publicznej, 

iii. podmiotom prawa publicznego lub prywatnego.  

32. 3 Działanie 3.1 19. Limity i ograniczenia…, Typ projektu 1, tiret drugi: 

 nie będą wspierane instalacje wykorzystujące do 

19. Limity i ograniczenia…, Typ projektu 1, tiret drugi: 

 nie będą wspierane instalacje wykorzystujące do 
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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) 

opalania drewno inne niż drewno energetyczne oraz 
zboże pełnowartościowe w rozumieniu art. 2 ustawy z 
dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
(Dz. U. poz. 478 z późn. zm.). 

 

33. 3 Działanie 3.1 32.  Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz 
najważniejsze warunki przyznawania: 
 zmiana parametrów instrumentów finansowych w ramach 
Poddziałania: 

Typy projektów 1 i 3 
Pożyczka 

Maksymalna wartość produktu finansowego -  od 100 tys. do 
2 mln PLN 
(…) 
 

32.  Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz 
najważniejsze warunki przyznawania - zmiana parametrów 
instrumentów finansowych w ramach Poddziałania: 

 
Typy projektów 1 i 3 
Pożyczka 
Maksymalna wartość produktu finansowego -  od 100 tys. do 5 
mln PLN 
(…) 

34. 3 Działanie 3.2 32. Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz 
najważniejsze warunki przyznawania: 
 
 
Pożyczka 
Wartość produktu finansowego – od 200 tys. do 1 mln PLN 
Maksymalny okres spłaty – do 10 lat 
(…) 
 

32. Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz 
najważniejsze warunki przyznawania - zmiana parametrów 
instrumentów finansowych w ramach Poddziałania: 
 
Pożyczka 
Wartość produktu finansowego – od 200 tys. do 5 mln PLN  
Maksymalny okres spłaty – do 15 lat 
(…) 

 

35. 3 Działanie 3.2 18. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz 
przyjmowanie protestów: 
 
 
 
Tryb konkursowy 

18. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz 
przyjmowanie protestów - usunięto zapisy dot. możliwości 
wyboru projektów w trybie konkursowym  i dodano zapis 
mówiący o wyborze projektów w trybie pozakonkursowym: 
 
Instrumenty finansowe – wsparcie w ramach Działania 
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Za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów 
odpowiedzialny jest Departament Wdrażania EFRR Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
W przypadku zastosowania instrumentów finansowych 
wsparcie w ramach Działania udzielane będzie w trybie 
wynikającym z wybranego przez IZ RPO modelu wdrażania 
instrumentów finansowych. 

udzielane będzie w trybie wynikającym z wybranego przez IZ 
RPO modelu wdrażania instrumentów finansowych. 

36. 3 Działanie 3.3 32. Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz 
najważniejsze warunki przyznawania:   

 

(…) 

Pożyczka 

Wartość produktu finansowego – od 100 tys. do 2 mln PLN 

Maksymalny okres spłaty – do 20 lat 
(…) 

 
 

32. Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz 
najważniejsze warunki przyznawania:  zmiana parametrów 
instrumentów finansowych w ramach Poddziałania: 

(…) 

Pożyczka  

Wartość produktu finansowego  - od 100 tys. do 10 mln PLN 

Maksymalny okres spłaty -  do 15 lat 

(…) 

 

37. 3 Działanie 3.3 18. Tryb(y) wyboru projektów 
oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów: 

Tryb konkursowy 

 

Za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów 

odpowiedzialny jest Departament Wdrażania EFRR Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

W przypadku zastosowania instrumentów finansowych 

wsparcie w ramach Poddziałania udzielane będzie w trybie 

18. Tryb(y) wyboru projektów 
oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów: 

Tryb konkursowy 

 

Za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów 
odpowiedzialny jest Departament Wdrażania EFRR Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Instrumenty finansowe - wsparcie w ramach Działania udzielane 
będzie w trybie wynikającym z wybranego przez IZ RPO modelu 
wdrażania instrumentów finansowych. 
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wynikającym z wybranego przez IZ RPO modelu wdrażania 

instrumentów finansowych. 

38. 3 Działanie 
3.3/ 

Poddziałanie 
3.5.1 

19. Limity i ograniczenia (…) , poz. 8: 

8. Wszystkie projekty uzyskujące wsparcie będą musiały 
wykazać efektywność kosztową. Działania będą musiały 
wynikać z audytów energetycznych oraz być zgodne                  
z zaleceniami KE z „Przewodnika technicznego finansowania 
modernizacji energetycznej budynków finansowanych w 
ramach Polityki Spójności”. 

 

 

19. Limity i ograniczenia (…) , poz. 8: 

8.  Wszystkie projekty uzyskujące wsparcie będą musiały 
wykazać efektywność kosztową. Działania będą musiały 
wynikać z audytów energetycznych oraz być zgodne  z 
zaleceniami KE zawartymi w dokumencie „Finansowanie 
termomodernizacji budynków ze środków dostępnych w ramach 
polityki spójności”. 

39. 3 Poddziałanie 
3.5.1 

18.  Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz 
przyjmowanie protestów: 

 

 

Tryb konkursowy  

 

Za nabór i ocenę wniosków odpowiedzialny jest 
Departament Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z Miastem 
Bydgoszcz (IP ZIT).  

Za przyjmowanie protestów odpowiedzialny jest 
Departament Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

W przypadku zastosowania instrumentów finansowych 
wsparcie w ramach Poddziałania udzielane będzie w trybie 
wynikającym z wybranego przez IZ RPO modelu wdrażania 
instrumentów finansowych. 

1. 30-33, zrezygnowano z wdrażania w ramach poddziałania 

18.  Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz 
przyjmowanie protestów  - usunięto zapisy dot. możliwości 
wyboru projektów z wykorzystaniem mechanizmów wdrażania 
instrumentów finansowych: 

Tryb konkursowy 

 

Za nabór i ocenę wniosków odpowiedzialny jest  Departament 
Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z Miastem Bydgoszcz (IP ZIT). 

 

Za przyjmowanie protestów odpowiedzialny jest Departament 
Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 
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wsparcia w formie instrumentów finansowych stąd 
decyzja  o wykorzystaniu alokacji w formie dotacji 
bezzwrotnej          (10 828 080 euro pierwotnie środki 
przeznaczone na instrumenty finansowe).    

40. 3 Poddziałanie 
3.5.1 

30.  Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe (EUR): 

10 828 080 

30.  Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe (EUR): 
zrezygnowano z wdrażania w ramach poddziałania wsparcia w 
formie instrumentów finansowych stąd decyzja  o 
wykorzystaniu alokacji w formie dotacji bezzwrotnej          
(10 828 080 euro pierwotnie środki przeznaczone na 
instrumenty finansowe): 

 

nie dotyczy 

 

41. 3 Poddziałanie 
3.5.1 

31. Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych: 

Fundusz Funduszy 

31. Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych - 
zrezygnowano z wdrażania w ramach poddziałania wsparcia w 
formie instrumentów finansowych stąd decyzja  o 
wykorzystaniu alokacji w formie dotacji bezzwrotnej          
(10 828 080 euro pierwotnie środki przeznaczone na 
instrumenty finansowe): 

 

nie dotyczy 

 

 

42. 3 Poddziałanie 
3.5.1 

32. Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz 
najważniejsze warunki przyznawania: 

Budynki mieszkaniowe 

Pożyczka 

Wartość produktu finansowego – od 100 tys. do 2 mln PLN 

Maksymalny okres spłaty – do 20 lat 

Odbiorcy: podmioty będące właścicielami lub zarządzające 

32. Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz 
najważniejsze warunki przyznawania - zrezygnowano z 
wdrażania w ramach poddziałania wsparcia w formie 
instrumentów finansowych stąd decyzja  o wykorzystaniu 
alokacji w formie dotacji bezzwrotnej          (10 828 080 euro 
pierwotnie środki przeznaczone na instrumenty finansowe): 
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budynkami mieszkaniowymi (zgodnie z katalogiem 

beneficjentów Działania 3.5.1) 

Preferencję w zakresie warunków wsparcia: 

- oprocentowanie pożyczki poniżej stopy rynkowej. 

 

nie dotyczy 

 

 

 

43. 3 Poddziałanie 
3.5.1 

33. Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów 
finansowych: 

Podmioty będące właścicielami lub zarządzające budynkami 
mieszkaniowymi (zgodnie z katalogiem beneficjentów 
Poddziałania 3.5.1). 

33. Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych 
- zrezygnowano z wdrażania w ramach poddziałania wsparcia w 
formie instrumentów finansowych stąd decyzja  o 
wykorzystaniu alokacji w formie dotacji bezzwrotnej          
(10 828 080 euro pierwotnie środki przeznaczone na 
instrumenty finansowe): 

 

nie dotyczy 

 

 

44. 3 OP 3 W części opisowej (str. 88) dla Osi Priorytetowej nr 3 
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA 
NISKOEMISYJNA W REGIONIE brak zapisy dot. możliwości 
udzielenia wsparcia w formie instrumentów finansowych. 

  

W części opisowej (str. 85) dla Osi Priorytetowej nr 3 
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA 
NISKOEMISYJNA W REGIONIE dodano następujące zapisy dot. 
możliwości udzielenia wsparcia w formie instrumentów 
finansowych: 

W ramach Osi Priorytetowej w określonych obszarach zostaną 

zastosowane instrumenty finansowe. Ostateczne rozstrzygnięcie 

o wielkości środków, zakresie i formie wsparcia podjęto po 

przeprowadzeniu oceny zgodnie z art. 37 CPR.  Instytucja 

Zarządzająca RPO podjęła decyzję o przyjęciu modelu wdrożenia 

instrumentów finansowych z wykorzystaniem struktury 

funduszów funduszy. 

Na podstawie art. art. 38 ust. 4 b) CPR powierzenie zadań 

wdrożeniowych może nastąpić: 
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i.  Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, 

ii. międzynarodowej instytucji finansowej, w których 

państwo członkowskie jest akcjonariuszem lub instytucji 

finansowej z siedzibą w państwie członkowskim, które mają 

na celu realizację interesu publicznego pod kontrolą władzy 

publicznej, 

        iii. podmiotom prawa publicznego lub prywatnego. 

45.  4 Działanie 4.2 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów , poz. 2:  

2. Projekt realizowany w regionie gospodarki odpadami 
komunalnymi, w którym nie przewidziano komponentu 
dotyczącego termicznego przekształcania odpadów.  

 

19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów , poz. 2:  

2. Projekt realizowany w regionie gospodarki odpadami 
komunalnymi, w którym nie przewidziano komponentu 
dotyczącego termicznego przekształcania odpadów z wyjątkiem 
projektów dot. budowy i rozbudowy punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), w przypadku których 
mogą być realizowane projekty o wartości do 2 mln zł kosztów 
kwalifikowalnych i obsługujące do 20 tys. mieszkańców 
(warunki te muszą być spełnione łącznie). 

 

46. 5 Działanie 5.1 10. Typy projektów – typ projektu 1b: 

(…) 

b) inwestycje w drogi lokalne (gminne, powiatowe), 
zapewniające konieczne bezpośrednie połączenia30 z siecią 
TEN-T, portem lotniczym, terminalami towarowymi, 
centrami lub platformami logistycznymi a także z 
istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi31 w 
ramach projektów komplementarnych CT7 do projektów 
głównych związanych z terenami inwestycyjnymi 
realizowanymi w ramach CT3. 

 
30 Przez bezpośrednie połączenie należy rozumieć połączenie z istniejącą lub 
budowaną autostradą lub drogą ekspresową leżącą w sieci TEN-T przez węzeł na 

10. Typy projektów – typ projektu 1b: 

(…) 

b) inwestycje w drogi lokalne (gminne, powiatowe), 
zapewniające konieczne bezpośrednie połączenia30 z siecią TEN-
T, portem lotniczym, terminalami towarowymi, centrami lub 
platformami logistycznymi a także z istniejącymi lub nowymi 
terenami inwestycyjnym31. 

 
30Przez bezpośrednie połączenie należy rozumieć połączenie z istniejącą lub budowaną 
autostradą lub drogą ekspresową leżącą w sieci TEN-T przez węzeł na autostradzie lub 
drodze ekspresowej, wraz z budową takiego węzła lub połączenie z istniejącym węzłem, 
albo elementem punktowym sieci. Droga lokalna nie może być pośrednią składową 
układu drogowego zapewniającego dostęp, chyba że  na wcześniejszym fragmencie 
ciągu drogowego pomiędzy odcinkiem proponowanych a siecią TEN-T wcześniej została 
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autostradzie lub drodze ekspresowej, wraz z budową takiego węzła lub połączenie z 
istniejącym węzłem, albo elementem punktowym sieci. Droga lokalna nie może być 
pośrednią składową układu drogowego zapewniającego dostęp, chyba że na 
wcześniejszym fragmencie ciągu drogowego pomiędzy odcinkiem proponowanych 
a siecią TEN-T wcześniej została przeprowadzona lub obecnie jest prowadzona 
budowa/przebudowa drogi w odpowiednim zakresie oraz ciąg jest ciągiem 
jednorodnym (ta sama droga lokalna rozpoczynająca się, kończąca się lub 
przebiegająca przez węzeł autostrady lub drogę ekspresową lub prowadząca do 
elementu punktowego sieci). 
31 Instytucja Zarządzająca RPO zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w 
regulaminie konkursu minimalnych kryteriów brzegowych terenu inwestycyjnego, 
odbiegających od definicji terenu inwestycyjnego przyjętej w niniejszym 
dokumencie w części VI. Słowniczek. 

przeprowadzona lub obecnie jest prowadzona budowa/przebudowa drogi w 
odpowiednim zakresie oraz ciąg jest ciągiem jednorodnym (ta sama droga lokalna 
rozpoczynająca się, kończąca się lub przebiegająca przez węzeł autostrady lub drogę 
ekspresową lub prowadząca do elementu punktowego sieci). 
31Instytucja Zarządzająca RPO zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w regulaminie 
konkursu minimalnych kryteriów brzegowych terenu inwestycyjnego, odbiegających od 
definicji terenu inwestycyjnego przyjętej w niniejszym dokumencie w części VI. 
Słowniczek.   

 

47. 5 Działanie 5.1 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów, poz. 3 : 

 

3. Droga lokalna (gminna, powiatowa)  zapewnia 
konieczne bezpośrednie połączenie z siecią  
TEN-T, portem lotniczym, terminalami towarowymi, 
centrami lub platformami logistycznymi lub z 
istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi w 
ramach projektów komplementarnych CT7 do 
projektów głównych związanych z terenami 
inwestycyjnymi realizowanymi w ramach CT3. 

 

19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów, poz. 3 : 

 

3. Droga lokalna (gminna, powiatowa)  zapewnia 
konieczne bezpośrednie połączenie z siecią  
TEN-T, portem lotniczym, terminalami towarowymi, 
centrami lub platformami logistycznymi lub z 
istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi w 
ramach projektów komplementarnych CT7 do 
projektów głównych związanych z terenami 
inwestycyjnymi realizowanymi w ramach CT3 lub 
sfinansowanymi z innych źródeł. 

 

48. 6 Działanie 6.2, 
Poddziałanie 

6.4.1 

19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów, zmiana w pkt. 
4 i 6: 

4. Projekty z zakresu rewitalizacji będą realizowane 
wyłącznie jako zintegrowane przedsięwzięcia 
dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego 
obszaru (aspektu społecznego, gospodarczego, 
środowiskowego, przestrzenno-funkcjonalnego, 
technicznego). 

6. Możliwość realizacji inwestycji w drogi lokalne 
(gminne i powiatowe) pod warunkiem, że: stanowią 

19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów, zmiana w pkt. 4 i 
6: 

4. Projekty z zakresu rewitalizacji będą realizowane 
wyłącznie jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące 
sfery społecznej  oraz co najmniej jednego z obszarów: 
gospodarczego, środowiskowego, przestrzenno-
funkcjonalnego, technicznego. 

6. Możliwość realizacji inwestycji w drogi lokalne (gminne 
i powiatowe) pod warunkiem, że: stanowią niezbędny 
element szerszej koncepcji związanej z działaniami 
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niezbędny element szerszej koncepcji związanej z 
działaniami rewitalizacyjnymi, a w związku z tym 
przyczyniają się do rewitalizacji i regeneracji 
obszarów miejskich lub miejskich obszarów 
funkcjonalnych we wszystkich aspektach 
(społecznym, gospodarczym, środowiskowym, 
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym). 

rewitalizacyjnymi, a w związku z tym przyczyniają się do 
rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub 
miejskich obszarów funkcjonalnych w aspekcie 
społecznym oraz co najmniej jeszcze jednym 
gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-
funkcjonalnym, technicznym. 

49. 6 Działanie6.2/
Poddziałnie 

6.4.1 

19. Limity i ograniczenia  w realizacji projektów, pkt 9: 

(…) 

Komplementarność może wystąpić w stosunku do projektów 
realizowanych w szczególności w ramach następujących 
działań/poddziałań: poddziałanie 1.4.3; działanie 2.1; 
działanie 2.2; poddziałanie 3.5.1; poddziałanie 3.5.2; 
poddziałanie 4.6.1; poddziałanie 4.6.2; działanie 5.1; 
poddziałanie 6.1.1; poddziałanie 6.1.2; poddziałanie 6.4.2; 
poddziałanie 6.4.3; działanie 8.1; poddziałanie 8.2.1; 
działanie 8.3; poddziałanie 9.1.1; poddziałanie 9.1.2; 
poddziałanie 9.3.2; działanie 11.1. 

19. Limity i ograniczenia  w realizacji projektów, pkt 9: 

(…) 

Komplementarność może wystąpić w stosunku do projektów 
realizowanych w szczególności w ramach następujących 
działań/poddziałań: poddziałanie 1.4.3; działanie 2.1; działanie 
2.2; poddziałanie 3.5.1; poddziałanie 3.5.2; poddziałanie 4.6.1; 
poddziałanie 4.6.2; działanie 5.1; poddziałanie 6.1.1; 
poddziałanie 6.1.2; poddziałanie 6.4.2; poddziałanie 6.4.3; 
działanie 8.1; poddziałanie 8.2.1; działanie 8.3; poddziałanie 
9.1.1; poddziałanie 9.1.2; poddziałanie 9.3.2; poddziałanie 
9.4.1; działanie 11.1. 

50 6 Poddziałanie 
6.3.1, 6.4.2,  

9. Lista wskaźników produktu – uwzględnia m.in. wskaźnik 
pn.  

 Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej  

 

8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego – brak 
wskaźnika pn. 

 Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej  

 

9. Lista wskaźników produktu – usunięto wskaźnik pn.  

 Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej 

 

8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego – dodano 
wskaźnik pn. 

 Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej  

 

51 6 Poddziałanie 
6.3.2, 6.4.3 

9. Lista wskaźników produktu – uwzględnia m.in. wskaźnik 
pn.  

 Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia 
zawodowego  
 

9. Lista wskaźników produktu – usunięto wskaźnik pn.  

 Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego  
 

8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego – dodano 
wskaźnik pn. 
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8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego – brak 
wskaźnika pn. 

 Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia 
zawodowego  

 

 

 Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego  

 

 

52 6 Poddziałanie 
6.3.2 

8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego – brak 
specyficznego wskaźnika rezultatu bezpośredniego pn.  

 Liczba studentów korzystających z wspartych 
obiektów infrastruktury wyższych szkół zawodowych 

8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego – dodano 
specyficzny wskaźnik rezultatu bezpośredniego pn.  

 Liczba studentów korzystających z wspartych obiektów 
infrastruktury wyższych szkół zawodowych 

53 7 Działanie 7.1 19 Limity i ograniczenia…, Typ projektu 1: 

  Typ projektu 1 

Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach 
miast. 

Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające  
z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji. 

Realizowane przedsięwzięcia muszą wynikać i być powiązane 
ze zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi do 
realizacji działaniami objętymi wsparciem EFS.  

Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym 
dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego 
rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie  
w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, 
nadbudowywanej - nie większej niż 50 % powierzchni 
całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. 

 

19 Limity i ograniczenia…, Typ projektu 1: 

  Typ projektu 1 

Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach 
miast. 

Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające  
z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji. 

Realizowane przedsięwzięcia muszą wynikać i być powiązane ze 
zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi do realizacji 
działaniami objętymi wsparciem EFS.  

Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym 
dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju 
działań będzie możliwe wyłącznie  
w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, 
nadbudowywanej - nie większej niż 50 % powierzchni całkowitej 
budynku istniejącego przed realizacją projektu. 

Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu 
poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być 
realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego 
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. 
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54. 8 Działanie 8.3 9. Lista wskaźników produktu – uwzględnia m.in. wskaźnik 
pn. 

 Liczba osób pozostających bez pracy, które 
skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie 

9. Lista wskaźników produktu – usunięto wskaźnik pn. 

 Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z 
instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie 

Zmiana dokonana w związku z rekomendacjami wynikającymi z 
aktualizacji oceny ex-ante dla instrumentów finansowych. 

55. 8 Działanie 8.3 10. Typy projektów – uwzględnia m.in. następujący typ 
projektu: 

(…) 

2. wsparcie w formie instrumentów finansowych na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczki 
preferencyjne) do wysokości 70 tys. zł na osobę, 

(…) 

10. Typy projektów – usunięto następujący typ projektu: 

(…) 

2. wsparcie w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej (pożyczki preferencyjne) do wysokości 
70 tys. zł na osobę, 

(…) 

Zmiana dokonana w związku z rekomendacjami wynikającymi z 
aktualizacji oceny ex-ante dla instrumentów finansowych. 

56. 8 Działanie 8.3 11. Typ beneficjenta – uwzględnia m.in. następujący typ 
beneficjenta: 

(…) 

W przypadku projektów z zakresu instrumentów 
finansowych:  

 podmiot wdrażający instrument finansowy. 

11. Typ beneficjenta – usunięto następujący typ beneficjenta: 

(…) 

W przypadku projektów z zakresu instrumentów finansowych:  

 podmiot wdrażający instrument finansowy. 

Zmiana dokonana w związku z rekomendacjami 
wynikającymi z aktualizacji oceny ex-ante dla instrumentów 
finansowych. 

57 8 Działanie 8.3 12. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia – 
uwzględnia m.in. następującą grupę docelową/ostatecznych 
odbiorców wsparcia: 

W przypadku projektów z zakresu instrumentów 
finansowych:  

 osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku 

12. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia – usunięto 
następującą grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia: 

W przypadku projektów z zakresu instrumentów finansowych:  

 osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku 
życia64. 

64Osoby powyżej 29 r. ż. rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 r. ż. (łącznie z dniem 
30-tych urodzin) 
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życia64. 

64Osoby powyżej 29 r. ż. rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 r. ż. (łącznie z 
dniem 30-tych urodzin) 

 

 

Zmiana dokonana w związku z rekomendacjami wynikającymi z 
aktualizacji oceny ex-ante dla instrumentów finansowych. 

58. 8 Działanie 8.3 18. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków 
oraz przyjmowanie protestów: 

Tryb konkursowy 

Za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów 
odpowiedzialny jest Departament Wdrażania EFS Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

W przypadku zastosowania instrumentów finansowych 
wsparcie w ramach Działania udzielane będzie w trybie 
wynikającym z wybranego przez IZ RPO WK-P modelu 
wdrażania instrumentów finansowych. 

18. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków 
oraz przyjmowanie protestów: 

Tryb konkursowy 

Za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów 
odpowiedzialny jest Departament Wdrażania EFS Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Zmiana dokonana w związku z rekomendacjami wynikającymi z 
aktualizacji oceny ex-ante dla instrumentów finansowych. 

59. 8 Działanie 8.3 19. Limity i ograniczenia  w realizacji projektów – uwzględnia 
m.in. pkt 4: 

4. Operacje z zakresu instrumentów finansowych 
zostaną wybrane w oparciu o wyniki oceny ex ante. 
Wybór podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy (beneficjenta) nastąpi po podjęciu przez IZ 
decyzji  o wniesieniu wkładu z Programu do 
instrumentu finansowego. 

 

19. Limity i ograniczenia  w realizacji projektów – usunięto pkt 4 
w następującym brzmieniu: 

4. Operacje z zakresu instrumentów finansowych zostaną 
wybrane w oparciu o wyniki oceny ex ante. Wybór 
podmiotu wdrażającego instrument finansowy 
(beneficjenta) nastąpi po podjęciu przez IZ decyzji  o 
wniesieniu wkładu z Programu do instrumentu 
finansowego. 

Zmiana dokonana w związku z rekomendacjami wynikającymi z 
aktualizacji oceny ex-ante dla instrumentów finansowych. 

60. 8 Działanie 8.3 26. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE 
+ ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 
innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą 
instytucję): 

W przypadku projektów z zakresu wsparcia bezzwrotnego: 

26. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + 
ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych 
źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję): 

W przypadku projektów z zakresu wsparcia bezzwrotnego: 95% 
wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na 
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95% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 W przypadku projektów z zakresu instrumentów 
finansowych: 85% 

rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 Zmiana dokonana w związku z rekomendacjami wynikającymi z 
aktualizacji oceny ex-ante dla instrumentów finansowych. 

61. 8 Działanie 8.3 27. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych: 

W przypadku projektów z zakresu wsparcia bezzwrotnego: 
5% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

W przypadku projektów z zakresu instrumentów 
finansowych: 15% 

27. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych: 

W przypadku projektów z zakresu wsparcia bezzwrotnego: 5% 
wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Zmiana dokonana w związku z rekomendacjami wynikającymi z 
aktualizacji oceny ex-ante dla instrumentów finansowych. 

62. 8 Działanie 8.3 30. Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe (EUR):    

 1 000 000 

30. Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe (EUR):    

nie dotyczy  

Zmiana dokonana w związku z rekomendacjami wynikającymi z 
aktualizacji oceny ex-ante dla instrumentów finansowych. 

63. 8 Działanie 8.3 31. Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych: 

Fundusz funduszy 

31. Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych: 

nie dotyczy 

Zmiana dokonana w związku z rekomendacjami wynikającymi z 
aktualizacji oceny ex-ante dla instrumentów finansowych. 

64. 8 Działanie 8.3 32. Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz 
najważniejsze warunki przyznawania: 

Pożyczki  

Wartość produktu finansowego – do 70 tys. zł  

Maksymalny okres spłaty – do 5 lat   

Preferencję w zakresie warunków wsparcia:  

- oprocentowanie pożyczki poniżej stopy rynkowej, 

- niskie wymogi co do zabezpieczeń.   

32. Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz 
najważniejsze warunki przyznawania: 

nie dotyczy 

Zmiana dokonana w związku z rekomendacjami wynikającymi z 
aktualizacji oceny ex-ante dla instrumentów finansowych. 

65. 8 Działanie 8.3 33. Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów 
finansowych: 

33. Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów 
finansowych: 
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Osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku 
życia66. 

 
66Osoby powyżej 29 r. ż. rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 r. ż. (łącznie z 
dniem 30-tych urodzin) 

 

nie dotyczy 

Zmiana dokonana w związku z rekomendacjami wynikającymi z 
aktualizacji oceny ex-ante dla instrumentów finansowych. 

66. 10 Poddziałanie 
10.1.1 i 
10.2.1 

10 Typy projektów:  

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 
funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego. 

(…) 

10 Typy projektów: 

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w 
tym dostosowanych do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami w funkcjonujących ośrodkach 
wychowania przedszkolnego (również specjalnych i 
integracyjnych). 

 

67. 10 Poddziałanie 
10.1.1 i 
10.2.1 

19 Limity i ograniczenia  w realizacji projektów: 

(…) 

3. Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych 
miejsc wychowania przedszkolnego jest możliwe przez okres 
nie dłuższy niż 12 miesięcy.  

4. Finansowanie dodatkowych zajęć w ośrodkach 
wychowania przedszkolnego jest możliwe przez okres nie 
dłuższy niż 12 miesięcy. 

(…) 

6.Wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji 
zawodowych nauczycieli trwa nie dłużej niż finansowanie 
działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania 
przedszkolnego. 

(…) 

9. Planowana do utworzenia liczba nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego odpowiadać powinna 
faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej 

7. imity i ograniczenia  w realizacji projektów: 

(…) 

3.Zapewnienie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc 
wychowania przedszkolnego jest możliwe przez okres nie 
dłuższy niż 12 miesięcy. 
4. Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w ośrodkach 
wychowania przedszkolnego, w których zostały utworzone 
nowe miejsca wychowania przedszkolnego lub dostosowane do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, jest możliwe przez 
okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 
6. usunięto 
(…) 
8.Planowana do utworzenia liczba nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego odpowiadać powinna faktycznemu i 
prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na 
usługi edukacji przedszkolnej w gminie/na terenie miasta, w 
których są one tworzone. 
 



 
 Wykaz zmian SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 maja 2017 r.  

zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie 
gminy/miasta, na których są one tworzone. 

 
 

68. 10 Poddziałanie 
10.1.1 i 
10.2.1 

19 Limity i ograniczenia  w realizacji projektów: 

7.Działania w zakresie doposażenia/wyposażenia ośrodków 
wychowania przedszkolnego stanowić mogą wyłącznie 
uzupełnienie dla działań związanych z dodatkowymi 
zajęciami dla dzieci oraz podnoszeniem kwalifikacji 
nauczycieli i mogą stanowić wyłącznie część kompleksowego 
projektu edukacyjnego. 

19. Limity i ograniczenia  w realizacji projektów: 

6.Wsparcie w zakresie doposażenia/wyposażenia ośrodków 
wychowania przedszkolnego nie może stanowić odrębnego typu 
wsparcia.  
 

69. 10 Poddziałanie 
10.1.2 i 
10.2.2 

10. Typy projektów: 

(…) 

5. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie 
eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz 
matematyki119/134, m.in. poprzez: 

 a) wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny 
do nauczania eksperymentalnego,  

b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie 
przedmiotów matematycznych lub przedmiotów 
przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia 
lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli. 

 

6. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz 
pracowników pedagogicznych w zakresie: 

 a) metod indywidualnej pracy z uczniem,  

b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w 
edukacji120/135 ,  

c) diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej 
wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów 
rozwojowych u uczniów,  

d) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- 

10. Typy projektów: 

(…) 

5. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie 
eksperymentu  
w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, m.in. 
poprzez: 

a) wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny 
do nauczania eksperymentalnego, 

b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w 
zakresie przedmiotów matematycznych lub przedmiotów 
przyrodniczych.  

6. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz 
pracowników pedagogicznych w zakresie: 

a) metod indywidualnej pracy z uczniem, 

b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w 
edukacji, 

c) diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej 
wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów 
rozwojowych u uczniów, 

d) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- 
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komunikacyjnych,  

e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i 
społecznych,  

f) metod pracy z uczniem niepełnosprawnym, 

 g) doradztwa edukacyjno-zawodowego  

h) doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych 
nauczycieli w aspekcie stosowania metod oraz form 
organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u 
dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy 
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 
właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, 
innowacyjności oraz pracy zespołowej) 

(…) 
119/134 W ramach działań z zakresu tworzenia w szkołach warunków do nauczania 
opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz 
matematyki realizowane mogą być wyłącznie kompleksowe projekty zakładające 
wsparcie w zakresie wszystkich obu wskazanych elementów w typie 5 i 6b lub 
wyłącznie elementów wskazanych w typie 5b i 6b.  
120/135 Podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji nauczycieli w zakresie 
wykorzystywania metod eksperymentu naukowego może być realizowane wyłącznie 
w ramach kompleksowego projektu w ramach typu projektu dotyczącego tworzenia 
w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych oraz matematycznych ujętego w typie projektu nr 5. 

 

komunikacyjnych, 

e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i 
społecznych, 

f) metod pracy z uczniem niepełnosprawnym, 

g) doradztwa edukacyjno-zawodowego 

h) doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 
zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz 
form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i 
rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów lub 
słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 
pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, 
innowacyjności oraz pracy zespołowej)  

(…) 

 

 

70. 10 Poddziałanie 
10.1.2/10.22 

19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów – brak 
następującego zapisu: 

12. /11. Projekty z zakresu tworzenia w szkołach 
warunków do nauczania opartego na metodzie 
eksperymentu w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych oraz matematyki obejmują co 
najmniej dwa spośród następujących elementów:  
- wyposażenie/doposażenie pracowni szkolnych, 
- kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów, 
- doskonalenie umiejętności, kompetencji lub 

19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów – dodano 
następujący zapis: 

12. /11. Projekty z zakresu tworzenia w szkołach warunków 
do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w 
zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki 
obejmują co najmniej dwa spośród następujących 
elementów:  
- wyposażenie/doposażenie pracowni szkolnych, 
- kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów, 
- doskonalenie umiejętności, kompetencji lub 
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kwalifikacji nauczycieli. 
Realizacja ww. wsparcia dokonywana jest na 
podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 
zapotrzebowania szkół lub placówek systemu 
oświaty. 

 

kwalifikacji nauczycieli. 
Realizacja ww. wsparcia dokonywana jest na podstawie 
indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół 
lub placówek systemu oświaty. 

 

71. 10 Poddziałanie 
10.1.2 i 
10.2.2 

10. Typy projektów: 

2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia 
młodszego poprzez: 
a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w 
pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do 
rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i 
możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i 
prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz uczniów młodszych, 
b) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zajęć 
specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, 
warsztatów, porad i konsultacji. 

10. Typy projektów: 

2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 
uczniem zdolnym, a także wsparcie ucznia młodszego poprzez: 

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w 
pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do 
rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i 
możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju  
i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz uczniów młodszych, 
b) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w 
ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-
wyrównawczych, warsztatów, porad i konsultacji, 
c) wsparcie uczniów zdolnych w celu kształtowania i 
rozwijania ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 
pracy (matematyczno-przyrodniczych, TIK, językowych) oraz 
postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz 
pracy zespołowej). 

 

72. 10 Poddziałanie 
10.1.2 i 
10.2.2 

19 Limity i ograniczenia  w realizacji projektów  - pkt 8 
(10.1.2) oraz 7 (10.2.2): 

 

8./7. Przedsięwzięcia finansowane z EFS będą stanowiły 
uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem 
realizacji projektu przez OWP, szkoły lub placówki systemu 

19 Limity i ograniczenia  w realizacji projektów  - pkt 8 (10.1.2) 
oraz 7 (10.2.2): 

8./7.Przedsięwzięcia finansowane z  EFS będą stanowiły 
uzupełnienie działań prowadzonych przez OWP, szkoły lub 
placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed 
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oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem 
realizacji projektu przez OWP, szkoły lub placówki systemu 
oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec 
zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) 
prowadzonych przez OWP, szkoły lub placówki systemu 
oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie 
realizacji projektu (średniomiesięcznie). 

 

rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP, szkoły lub placówki 
systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może 
ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) 
prowadzonych przez OWP, szkoły lub placówki systemu oświaty 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o 
dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). 

 

73. 10 Poddziałanie 
10.1.2 i 
10.2.2 

19. Limity i ograniczenia  w realizacji projektów – pkt 2:  

2.Działania w zakresie doposażenia/wyposażenia szkół 
stanowić mogą wyłącznie uzupełnienie dla działań 
związanych z dodatkowymi zajęciami dla uczniów oraz 
podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli i mogą stanowić 

wyłącznie część kompleksowego projektu edukacyjnego. 

19. Limity i ograniczenia  w realizacji projektów – pkt 2:  

2.Działania w zakresie doposażenia/wyposażenia szkół nie 
mogą stanowić odrębnego typu wsparcia.  

 

74. 10 Poddziałanie 
10.1.2 i 
10.2.2 

 19. Limity i ograniczenia  w realizacji projektów – brak 
następujących zapisów w pkt. 11 (10.1.2) oraz 10 (10.2.2): 

11./10.Staże i praktyki zawodowe dla uczniów szkół i 
placówek prowadzących kształcenie ogólne mogą być 
realizowane zarówno u pracodawcy jak i przedsiębiorcy (w 
tym u osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową 
działalność gospodarczą). 

19. Limity i ograniczenia  w realizacji projektów – dodano 
następujące zapisy w pkt. 11 (10.1.2) oraz 10 (10.2.2): 

11./10.Staże i praktyki zawodowe dla uczniów szkół i placówek 
prowadzących kształcenie ogólne mogą być realizowane 
zarówno u pracodawcy jak i przedsiębiorcy (w tym u osoby 
fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą). 

75. 10 Poddziałanie 
10.1.3 i 
10.2.3 

10. Typy projektów – typ projektu 1h: 

 
1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-
gospodarczym obejmujący w szczególności:  
(…) 
h) włączenie pracodawców w system egzaminów  
potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 
(…) 
 

 

10. Typy projektów – typ projektu 1h: 

 
1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-
gospodarczym obejmujący w szczególności:  
(…) 

h) włączenie pracodawców w system egzaminów  

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, 

(…) 
 

 

76. 10 Poddziałanie 19. Limity i ograniczenia  w realizacji projektów:  19. Limity i ograniczenia  w realizacji projektów : 
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10.1.3 i 
10.2.3 

 

8.Zakres doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego 
jest zgodny z potrzebami wynikającymi z planu rozwoju 
szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie 
zawodowe, z zapotrzebowania ww. podmiotów na nabycie 
przez nauczycieli kształcenia zawodowego określonych 
kwalifikacji lub kompetencji oraz z zapotrzebowania rynku 
pracy. 

9.Realizacja różnych form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli kształcenia zawodowego lub instruktorów 
praktycznej nauki zawodu powinna być prowadzona we 
współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-
gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szczególności 
z przedsiębiorcami lub pracodawcami działającymi na 
obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka 
systemu oświaty. 

11. Przedsięwzięcia finansowane z EFS będą stanowiły 
uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem 
realizacji projektu przez OWP, szkoły lub placówki systemu 
oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem 
realizacji projektu przez OWP, szkoły lub placówki systemu 
oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec 
zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) 
prowadzonych przez OWP, szkoły lub placówki systemu 
oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie 
realizacji projektu (średniomiesięcznie). 

 

 

8. Zakres doskonalenia nauczycieli, w tym nauczycieli 
kształcenia zawodowego jest zgodny z potrzebami szkoły lub 
placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe, 
w zakresie doskonalenia nauczycieli, z zapotrzebowaniem ww. 
podmiotów na nabycie przez nauczycieli określonych 
kwalifikacji, umiejętności lub kompetencji oraz z 
zapotrzebowaniem rynku pracy. 

9. Realizacja różnych form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu lub instruktorów 
praktycznej nauki zawodu powinna być prowadzona we 
współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego 
szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe, w tym w szczególności z przedsiębiorcami lub 
pracodawcami działającymi na obszarze, na którym znajduje się 
dana szkoła lub placówka systemu oświaty. 

11. Przedsięwzięcia finansowane z  EFS będą stanowiły 
uzupełnienie działań prowadzonych przez  szkoły lub placówki 
systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed 
rozpoczęciem realizacji projektu przez  szkoły lub placówki 
systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może 
ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) 
prowadzonych przez  szkoły lub placówki systemu oświaty w 
okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o 
dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). 

77. 10 Poddziałanie 
10.1.3 i 
10.2.3 

19. Limity i ograniczenia  w realizacji projektów – brak pkt. 
12 w następującym brzmieniu: 

12. Staże i praktyki zawodowe dla uczniów szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe mogą być realizowane 

19. Limity i ograniczenia  w realizacji projektów – dodano pkt. 
12 w następującym brzmieniu: 

12. Staże i praktyki zawodowe dla uczniów szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe mogą być realizowane 
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zarówno u pracodawcy jak i przedsiębiorcy (w tym u osoby 
fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność 
gospodarczą). 

 

zarówno u pracodawcy jak i przedsiębiorcy (w tym u osoby 
fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą). 

 

78. 10 Poddziałanie 
10.2.3 

19. Limity i ograniczenia  w realizacji projektów - pkt. 2: 

2. Wsparcie w zakresie doposażenia/ wyposażenia szkół i 
placówek kształcenia zawodowego nie stanowi odrębnego 
typu wsparcia. 

19. Limity i ograniczenia  w realizacji projektów - pkt. 2: 

2. Wsparcie w zakresie doposażenia/ wyposażenia szkół i 
placówek kształcenia zawodowego nie może stanowić 
odrębnego typu wsparcia. 

 

 

79. 10 Poddziałanie 
10.2.3 

19. Limity i ograniczenia  w realizacji projektów - pkt. 4: 

W przypadku konkursów dedykowanych polityce 
terytorialnej projekty muszą wynikać ze strategii dotyczącej 
obszaru strategicznej interwencji miast regionalnych i 
subregionalnych lub strategii dotyczącej Obszaru Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego139. 

 
139 Warunek ten nie dotyczy projektów realizowanych wyłącznie w ramach typu 
projektów nr 2 (staże i praktyki zawodowe)   

19. Limity i ograniczenia  w realizacji projektów - pkt. 4: 

W przypadku konkursów dedykowanych polityce terytorialnej 
projekty muszą wynikać ze strategii dotyczącej obszaru 
strategicznej interwencji miast regionalnych i subregionalnych 
lub strategii dotyczącej Obszaru Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego. 

 

80. 10 Poddziałanie 
10.4.1 

10. Typy projektów : 

1. Szkolenia i kursy dla osób dorosłych, które z własnej 
inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków 
obcych, kończące się certyfikatem (nadaniem kwalifikacji) 
potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego 
poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim 
Systemem Opisu Kształcenia Językowego). 

2. Szkolenia i kursy dla osób dorosłych, które z własnej 
inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, 
kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu 

10. Typy projektów : 

1. Szkolenia i kursy dla osób dorosłych, które z własnej 
inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub 
podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języków obcych, 
kończące się certyfikatem (nadaniem kwalifikacji) 
potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego 
poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim 
Systemem Opisu Kształcenia Językowego). 

2.  Szkolenia i kursy dla osób dorosłych, które z własnej 
inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub 
podwyższeniem, kwalifikacji  
lub kompetencji cyfrowych, kończące się uzyskaniem przez 
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1
 Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, które powinni osiągnąć uczestnicy projektu będzie zamieszczany w regulaminie konkursu i będzie zgodny z załącznikiem nr 

2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie 
określonych kompetencji cyfrowych142. 

 
142 Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, które powinni osiągnąć 
uczestnicy projektu będzie zamieszczany w regulaminie konkursu i będzie zgodny z 
załącznikiem nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.   

 

 

uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego, 
potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji 
cyfrowych1. 

 
142 Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, które powinni osiągnąć uczestnicy 
projektu będzie zamieszczany w regulaminie konkursu i będzie zgodny z załącznikiem nr 
2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. 

81. 10 Poddziałanie 
10.4.1  

12 Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: 

Osoby dorosłe w wieku 18-67 lat , które z własnej inicjatywy 
chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane 
kompetencje i umiejętności, należące do grup de 
faworyzowanych, (…) 
 

12 Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: 

Osoby dorosłe w wieku 18-67 lat, które z własnej inicjatywy 
chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje 
i kwalifikacje, należące do grup defaworyzowanych, (…) 

82. 10 Poddziałanie 
10.4.2 

12 Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: 

Osoby dorosłe w wieku 18-67 lat , które z własnej inicjatywy 
chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane 
kompetencje i umiejętności, należące do grup de 
faworyzowanych, (…) 

12 Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: 
Osoby dorosłe w wieku 18-67 lat, które z własnej inicjatywy 
chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, 
kwalifikacje i umiejętności, należące do grup 
defaworyzowanych, (…) 

83. 10 Poddziałanie 
10.4.1 

Pkt. 19 Limity i ograniczenia  w realizacji projektów: 

2. Kursy i szkolenia muszą zakończyć się obowiązkową 
formalną oceną oraz certyfikacją nabytych umiejętności. 

 

Pkt. 19 Limity i ograniczenia  w realizacji projektów: 

2. Zrealizowane w ramach projektu kursy i szkolenia: 

 W przypadku kwalifikacji - zakończą się formalnym 
wynikiem oceny i walidacji oraz będą dawać możliwość 
uzyskania certyfikatu (nadaniem kwalifikacji) albo 

 W przypadku kompetencji – będą dawać możliwość 
uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie 
kompetencji, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o 
dofinansowanie projektu lub regulaminie konkursu 
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etapami, o których mowa w Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 
na lata 2014-2020. 

 

84.  -  III. 
Indykatywny 
plan 
finansowy 
(wydatki 
kwalifikowan
e w EUR) 

1. poddziałanie nr 1.3.2 -  zmianie uległa wartość w 
kolumnach e, k i l, w tym  wkładu własnego/ krajowych 
środków prywatnych z 882 353,00 euro na 2 142 857,00 
euro i finansowania ogółem z 5 882 353,00 euro na 7 
142 857,00 euro,  

przed zmianą: 

- kolumna e - 882 353,00 

- kolumna k - 882 353,00 

- kolumna l - 5 882 353,00 

 

2. poddziałanie nr 1.5.1 - zmianie uległa wartość w 
kolumnach a, c, e, k, l, w tym  w zakresie zmniejszenia 
wsparcia ue, a tym samym pomniejszenia wkładu 
własnego/ krajowych środków prywatnych i 
finansowania ogółem,  

przed zmianą: 

- kolumna a - 21 600 000,00 

- kolumna c - 21 600 000,00 

- kolumna e - 5 400 000,00 

- kolumna k – 5 400 000,00 

- kolumna l - 27 000 000,00 

 

3. poddziałanie nr 1.5.2- zmianie uległa wartość w 
kolumnach a, c, e, k, l, w tym  w zakresie zmniejszenia 
wsparcia ue, a tym samym pomniejszenia wkładu 

1. poddziałanie nr 1.3.2 -  zmianie uległa wartość w 
kolumnach e, k i l, w tym  wkładu własnego/ krajowych 
środków prywatnych z 882 353,00 euro na 2 142 857,00 
euro i finansowania ogółem z 5 882 353,00 euro na 7 142 
857,00 euro,  

po zmianie: 

- kolumna e - 2 142 857,00 

- kolumna k - 2 142 857,00 

- kolumna l - 7 142 857,00 

 

2. poddziałanie nr 1.5.1 - zmianie uległa wartość w 
kolumnach a, c, e, k, l, w tym  w zakresie zmniejszenia 
wsparcia ue, a tym samym pomniejszenia wkładu 
własnego/ krajowych środków prywatnych i finansowania 
ogółem,  

po zmianie: 

- kolumna a - 10 000 000,00 

- kolumna c - 10 000 000,00 

- kolumna e - 1 764 706,00 

- kolumna k – 1 764 706,00 

- kolumna l - 11 764 706,00 

 

3. poddziałanie nr 1.5.2- zmianie uległa wartość w 
kolumnach a, c, e, k, l, w tym  w zakresie zmniejszenia 
wsparcia ue, a tym samym pomniejszenia wkładu 
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własnego/ krajowych środków prywatnych i 
finansowania ogółem,  
przed zmianą: 

 

- kolumna a - 22 569 579,00 

- kolumna c - 22 569 579,00 

- kolumna e - 22 569 579,00 

- kolumna k – 22 569 579,00 

- kolumna l - 45 139 158,00 

własnego/ krajowych środków prywatnych i finansowania 
ogółem,  
po zmianie: 

 

- kolumna a - 34 169 579,00 

- kolumna c - 34 169 579,00 

- kolumna e - 14 644 105,00 

- kolumna k – 14 644 105,00 

- kolumna l - 48 813 684,00 

 

 

85.  III. 
Indykatywny 
plan 
finansowy 
(wydatki 
kwalifikowan
e w EUR) 

1. poddziałanie 8.5.1 

- zmianie uległa wartość w kolumnach a, d, e, k, l, w tym  w 
zakresie zmniejszenia wsparcia ue, a tym samym 
pomniejszenia wkładu własnego/ krajowych środków 
prywatnych i finansowania ogółem,  

przed zmianą: 

- kolumna a - 5 763 959,00 

- kolumna d - 5 763 959,00 

- kolumna e - 1 017 169,00 

- kolumna k -1 017 169,00 

- kolumna l - 6 781 128,00 

2. Poddziałanie 8.5.2: 
- zmianie uległa wartość w kolumnach a, d, e, f, g, k, l, w 
tym  w zakresie zmniejszenia wsparcia ue, a tym samym 
pomniejszenia wkładu własnego/ krajowych środków 
prywatnych i finansowania ogółem ,  
przed zmianą: 

- kolumna a – 3 000 000,00 

- kolumna d - 3 000 000,00 

1. poddziałanie 8.5.1 

- zmianie uległa wartość w kolumnach a, d, e, k, l, w tym  w 
zakresie zmniejszenia wsparcia ue, a tym samym pomniejszenia 
wkładu własnego/ krajowych środków prywatnych i 
finansowania ogółem,  

po zmianie: 

- kolumna a - 5 894 408,00 

- kolumna d - 5 894 408,00 

- kolumna e - 1 040 190,00 

- kolumna k - 1 040 190,00 

- kolumna l - 6 934 598,00 

2. Poddziałanie 8.5.2: 
- zmianie uległa wartość w kolumnach a, d, e, f, g, k, l, w tym  
w zakresie zmniejszenia wsparcia ue, a tym samym 
pomniejszenia wkładu własnego/ krajowych środków 
prywatnych i finansowania ogółem,  
po zmianie: 

- kolumna a – 2 869 551,00 

- kolumna d - 2 869 551,00 
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- kolumna e - 529 412,00 

- kolumna f - 352 941,00 

- kolumna g - 352 941,00 

- kolumna k - 176 471,00 

- kolumna l - 3 529 412,00 

- kolumna e - 506 391,00 

- kolumna f - 337 594,00 

- kolumna g - 337 594,00 

- kolumna k - 168 797,00 

- kolumna l - 3 375 942,00 

86.  VI. 
Słowniczek 

Doprecyzowanie/zmiana następujących definicji,  

przed zmianą: 

-Instruktor praktycznej nauki zawodu 

Instruktor praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w § 10 
ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 
grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 
Nr 244, poz. 1626). 

 

- Kompetencje kluczowe niezbędne na rynki pracy 

Kompetencje, których wszystkie osoby potrzebują do 
samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym 
obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, do 
których zalicza się następujące kompetencje kluczowe z 
katalogu wskazanego w zaleceniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe 
życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 
10):  
a) porozumiewanie się w językach obcych;  
b) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 
naukowo – techniczne;  
c) kompetencje informatyczne;  
d) umiejętność uczenia się;  
e) kompetencje społeczne;  

Doprecyzowanie/zmiana następujących definicji,  

po zmianie: 

Instruktor praktycznej nauki zawodu 

Instruktor praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w § 10 
ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 
grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 
poz. 1626). 
 
 
- Kompetencje kluczowe niezbędne na rynki pracy 

 
Kompetencje, których wszystkie osoby potrzebują do 
samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym 
obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, do których 
zalicza się następujące kompetencje kluczowe z katalogu 
wskazanego w załączniku do zalecenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
kompetencji kluczowych  
w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. 
UE L 394 z 30.12.2006, str. 10): 
a) porozumiewanie się w językach obcych; 
b) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 
naukowo – techniczne; 
c) kompetencje informatyczne; 
d) umiejętność uczenia się; 



 
 Wykaz zmian SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 maja 2017 r.  

f) inicjatywność i przedsiębiorczość.  
Kompetencje wskazane w lit. c i d są zaliczane do 
kompetencji podstawowych, pozostałe należą do katalogu 
kompetencji przekrojowych.  

 

- Kwalifikacja 

Określony zestaw efektów uczenia się, zgodnych z 
ustalonymi standardami, których osiągnięcie zostało 
formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję. 
Formalne potwierdzenie polega na wydaniu odpowiedniego 
dokumentu (dyplomu, świadectwa, certyfikatu itp.) poprzez 
uprawnioną instytucję, po dokonaniu oceny efektów uczenia 
się i stwierdzeniu, że efekty te odpowiadają wymaganiom dla 
danej kwalifikacji (po walidacji). 

-  Osoby bezrobotne 

Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i 
aktywnie poszukujące zatrudnienia. 

Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne 
zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają 
one wszystkich trzech kryteriów. 

Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w 
rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i 
osoby zarejestrowane jako bezrobotne. 

Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, 
nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. 

Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub 

e) kompetencje społeczne; 
f) inicjatywność i przedsiębiorczość. 
Kompetencje wskazane w lit. b i c są zaliczane do kompetencji 
podstawowych, pozostałe należą do katalogu kompetencji 
przekrojowych. 
 
 
 
 
- Kwalifikacja 

Określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, 
umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji 
formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się 
nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji 
wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w 
walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję 
uprawnioną do certyfikowania.  
 
-  Osoby bezrobotne 

Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukujące zatrudnienia.  

Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani 

bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych.  

Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w 

rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i 

osoby zarejestrowane jako bezrobotne.  

Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet 

jeśli spełniają powyższe kryteria.  

Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub 
rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej 
definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również 
osobami bezrobotnymi. 
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rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej 
definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy 
wykazywać jako osoby bezrobotne. 

-  Osoby bierne zawodowo 

Osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej 
(tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 

Studenci studiów dziennych uznawani są za osoby bierne 
zawodowo. 

Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako 

nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w 
okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 
macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za 
bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako 
bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma 
pierwszeństwo). 

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym 
członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej 
działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo. 

 

-  Osoby o niskich kwalifikacjach 

Osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 
włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została 
zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części 
dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we 
wszystkich PI. Stopień uzyskanego wykształcenia jest 
określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, 

 
 
 

-  Osoby bierne zawodowo 

Osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej 

(tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).  

Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako 

nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w 
okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego 
lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, 
chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas 
status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Osoby o niskich kwalifikacjach 

 
Osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 
włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została 
zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS 
monitorowanych we wszystkich PI. Stopień uzyskanego 
wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w 
projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać 
jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. 



 
 Wykaz zmian SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 maja 2017 r.  

uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. 

 

- Ośrodek wychowania przedszkolnego 

Publiczny lub niepubliczny podmiot wymieniony w art. 14 ust. 
1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z 
uwzględnieniem art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827, z późn. zm.), w którym jest 
prowadzone wychowanie przedszkolne. 

 

 

- Placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie ogólne 

Placówka w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

- Placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie 
zawodowe 

Placówka w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

- Przedmioty przyrodnicze 

Przedmioty, do których zalicza się: 

a) przyrodę w szkołach podstawowych; 

b) biologię, chemię, geografię, fizykę w gimnazjach; 

c) biologię, chemię, geografię, fizykę (zarówno w zakresie 
podstawowym, jak i rozszerzonym) oraz przedmiot 

 
 
 

- Ośrodek wychowania przedszkolnego 

Publiczny lub niepubliczny podmiot wymieniony w art. 14 ust. 3 
oraz w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, z 
uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827, z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35), w 
którym jest prowadzone wychowanie przedszkolne. 
 
- Placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie ogólne 

 
Placówka w rozumieniu art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie 
oświaty. 
 

- Placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie 
zawodowe 

Placówka w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty. 
 
 

- Przedmioty przyrodnicze 

Przedmioty, do których zalicza się w szczególności: 

a) przyrodę w szkołach podstawowych; 

b) biologię, chemię, geografię, fizykę w gimnazjach; 

c) biologię, chemię, geografię, fizykę (zarówno w zakresie 
podstawowym, jak  
i rozszerzonym) oraz przedmiot uzupełniający przyroda w 
szkołach ponadgimnazjalnych 
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uzupełniający przyroda w szkołach ponadgimnazjalnych. 

 

-  Regionalny program zdrowotny (RPZ) 

Program zdrowotny lub program polityki zdrowotnej 
realizowany w ramach RPO, mogący dotyczyć następujących 
przykładowych działań: 

i) wdrożenie projektów profilaktycznych dotyczących chorób 
będących istotnym problemem zdrowotnym regionu; 

ii) wdrożenie programów rehabilitacji medycznej 
ułatwiających powroty do pracy; 

iii) wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie 
zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy; 

iv) wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad 
rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych 
niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami. 

 

 

- Specjalne potrzeby edukacyjne 

Potrzeby, które w procesie rozwoju dzieci i młodzieży 
wynikają z ich niepełnosprawności lub są efektem innych 
trudności w uczeniu się albo wynikają z rozwoju 
intelektualnego. 

 

- Szkoła 

Podmiot wymieniony w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty, w tym: 

a) szkoła mała – szkoła, w której liczba uczniów wynosi od 1 

 
 
 
-  Regionalny program zdrowotny (RPZ) 

Program polityki zdrowotnej realizowany w ramach RPO, 

mogący dotyczyć następujących przykładowych działań:  

i) wdrożenie programów profilaktycznych dotyczących chorób 

będących istotnym problemem zdrowotnym regionu;  

ii) wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających 

powroty do pracy;  

iii) wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie 

zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy;  

iv) wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad 
rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych 
niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami.  
 
 
 

- Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz uczniów, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach (Dz. U. poz. 532). 
 
 - Szkoła 

Podmiot wymieniony w art. 2 pkt 2 oraz art. 9 ust 1 ustawy o 

systemie oświaty, w tym: 

a) szkoła mała – szkoła, w której liczba uczniów wynosi od 1 do 
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do 100; 

b) szkoła średnia – szkoła, w której liczba uczniów wynosi od 
101 do 300; 

c) szkoła duża – szkoła, w której liczba uczniów wynosi 301 i 
więcej. 

 

- Uczeń młodszy 

Uczeń przekraczający jeden z poniższych progów 
edukacyjnych: 

a) przedszkole – I etap edukacyjny (szkoła podstawowa, klasy 
I-III); 

b) I etap edukacyjny – II etap edukacyjny (szkoła 
podstawowa, klasy IV-VI); 

c) II etap edukacyjny – III etap edukacyjny (gimnazjum). 

 

 

-  Zatrudnienie subsydiowane 

Forma pomocy finansowej dla pracodawcy stanowiąca 
zachętę do zatrudnienia, zakładającą redukcję kosztów 
ponoszonych przez niego na zatrudnienie pracowników 
zgodnie z art. 32 i 33 rozporządzenia Komisji Europejskiej 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 
26.06.2014, str. 1). 

 

100; 

b) szkoła średnia – szkoła, w której liczba uczniów wynosi od 

101 do 300; 

c) szkoła duża – szkoła, w której liczba uczniów wynosi 301 i 
więcej. 
 
 
- Uczeń młodszy 

Każdy uczeń (w tym szczególnie uczeń, który rozpoczął naukę 
jako sześciolatek) przekraczający kolejny próg edukacyjny, a tym 
samym rozpoczynający kolejny/nowy etap edukacyjny:  
a) I etap edukacyjny - obejmuje uczniów klasy I szkoły 
podstawowej;  
b) II etap edukacyjny - obejmuje uczniów klasy IV szkoły 
podstawowej;  
c) III etap edukacyjny - obejmuje uczniów klasy I gimnazjum.  
 
 
 
-  Zatrudnienie subsydiowane 

Forma pomocy finansowej dla pracodawcy stanowiąca zachętę 
do zatrudnienia, zakładającą redukcję kosztów ponoszonych 
przez niego na zatrudnienie pracowników zgodnie z art. 32 i 33 
rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) oraz zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. 
Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

87.  Załącznik 2 Aktualizacja Załącznika 2 do SZOOP zgodnie z Załącznik 2 do SZOOP wymaga aktualizacji w związku ze 
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do SZOOP przedmiotowym wykazem zmian w zakresie wskaźników w 
ramach poszczególnych działań/poddziałań zostały dodane 
lub usunięte. 

zmianami wprowadzonymi zgodnie z przedmiotowym wykazem 
w zakresie wskaźników, które w ramach poszczególnych działań 
zostały dodane lub usunięte. 

88.  Załącznik 2 
do SZOOP 

Działanie 3.4/Poddziałanie 3.5.2: brak określenia typu dla 
wskaźnika pn: 

 Liczba rozbudowanych inteligentnych systemów 
transportowych 

Działanie 3.4/Poddziałanie 3.5.2 - uzupełnienie opisu wskaźnika, 
dookreślenie typu wskaźnika pn.: 

 Liczba rozbudowanych inteligentnych systemów 
transportowych 

 jako specyficzny. 

89.  Załącznik 2 
do SZOOP 

Poddziałanie 1.2.2 - dookreślono szacowaną wartość 
pośrednią i wartość docelową dla wskaźnika produktu 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
(CI1)” 

Przed zmianą: 

-  wartość pośrednia – 39 

- wartość docelowa - 187 

Poddziałanie 1.2.2 - dookreślono szacowaną wartość pośrednią 
i wartość docelową dla wskaźnika produktu 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)” 
 

Po zmianie: 

-  wartość pośrednia – 10 

- wartość docelowa - 40 

90.  Załącznik 2 
do SZOOP 

Poddziałanie 1.3.2 – dookreślono szacowaną wartość 
pośrednią i wartość docelową dla wskaźnika produktu 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
(CI1)” 

Przed zmianą: 

-  wartość pośrednia – 39 

- wartość docelowa - 187 

Poddziałanie 1.3.2 - dookreślono szacowaną wartość pośrednią 
i wartość docelową dla wskaźnika produktu 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)” 

Po zmianie: 

-  wartość pośrednia – 3 

- wartość docelowa - 13 

91.  Załącznik 2 
do SZOOP 

Poddziałanie 1.4.1 - dookreślono szacowaną wartość 
pośrednią lub wartość docelową dla następujących 
wskaźników: 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
(CI1)” 

Przed zmianą: 

Poddziałanie 1.4.1 - dookreślono szacowaną wartość pośrednią 
lub wartość docelową dla następujących wskaźników: 
 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)” 

 

Po zmianie: 
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-  wartość pośrednia – 234 

- wartość docelowa – 1116 
 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje (CI3) 

Przed zmianą: 
- wartość docelowa – brak 
 

 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7) 

Przed zmianą: 
- wartość docelowa – brak 

 
 

-  wartość pośrednia – 128 

- wartość docelowa – 513 
 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje (CI3 

Po zmianie:  
- wartość docelowa – 513 
 

 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne 
dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7) 

Po zmianie: 
- wartość docelowa – 1 277 122 
 

92.  Załącznik 2 
do SZOOP 

Poddziałanie 1.5.1 - dookreślono szacowaną wartość 
pośrednią lub wartość docelową dla następujących 
wskaźników: 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) 
 
Przed zmianą: 

-  wartość pośrednia – brak 

- wartość docelowa – 1717 
 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje (CI3 

Przed zmianą: 

-  wartość pośrednia – brak 

- wartość docelowa – brak 
 

 Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany 
organizacyjno-procesowe 

Poddziałanie 1.5.1 - dookreślono szacowaną wartość pośrednią 
lub wartość docelową dla następujących wskaźników: 
 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) 
 
Po zmianie: 

-  wartość pośrednia – 12 

- wartość docelowa – 49 
 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje (CI3 

Po zmianie: 

-  wartość pośrednia – brak 

- wartość docelowa – 49 
 

 Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany 
organizacyjno-procesowe 
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Przed zmianą: 

-  wartość pośrednia – brak 

- wartość docelowa – brak 
 

 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7) 

Przed zmianą: 

-  wartość pośrednia – brak 

-  wartość docelowa – 1 984 648 
 

 
Po zmianie: 

-  wartość pośrednia – brak 

- wartość docelowa – 12 
 

 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne 
dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7) 

Po zmianie: 

-  wartość pośrednia – brak 

-  wartość docelowa – 7 039 570 
 

93.  Załącznik 2 
do SZOOP 

Poddziałanie 1.6.1 - dookreślono szacowaną wartość 
pośrednią lub wartość docelową dla następujących 
wskaźników: 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) 
Przed zmianą: 

-  wartość pośrednia – 155 

-  wartość docelowa – 737 
 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje (CI3) 

Przed zmianą: 

-  wartość pośrednia – brak 

-  wartość docelowa – brak 
 
 

 Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów nowych dla rynku 

Przed zmianą: 

Poddziałanie 1.6.1 - dookreślono szacowaną wartość pośrednią 
lub wartość docelową dla następujących wskaźników: 
 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) 
Po zmianie: 

-  wartość pośrednia – 109 

-  wartość docelowa – 437 
 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje (CI3) 

Po zmianie: 

-  wartość pośrednia – brak 

-  wartość docelowa – 437 
 
 

 Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów nowych dla rynku 

Po zmianie: 
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-  wartość pośrednia – brak 

-  wartość docelowa – brak 
 

 Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów nowych dla firmy 

Przed zmianą: 

-  wartość pośrednia – brak 

-  wartość docelowa – brak 
 

 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7) 

Przed zmianą: 

-  wartość pośrednia – brak 

-  wartość docelowa – 14 217 887 
 
 

-  wartość pośrednia – brak 

-  wartość docelowa – 20 
 

 Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów nowych dla firmy 

Po zmianie: 

-  wartość pośrednia – brak 

-  wartość docelowa – 136 
 

 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne 
dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7) 

Po zmianie: 

-  wartość pośrednia – brak 

-  wartość docelowa – 50 431 017 
 
 

94.  Załącznik 2 
do SZOOP 

Działanie 3.2 – zmieniono szacowaną wartość docelową dla 
wskaźnika: 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) 
Przed zmianą: 

-  wartość docelowa – 107 
 
 
 

Działanie 3.2 – zmieniono szacowaną wartość docelową dla 
wskaźnika: 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) 
Po zmianie: 

-  wartość docelowa – 80 
 
 

95.  Załącznik 3 i 
4 do SZOOP 

Uzupełniono załączniki w zakresie kryteriów wyboru 
projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący w dniu 7 
kwietnia 2017r. 

Załącznik 3 został uzupełniony o następujące kryteria: 

- Poddziałanie: 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz 
rozwoju gospodarczego,   Schemat: tworzenie i rozwój 
infrastruktury biznesowej 
- Działanie:  3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: 
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Instalacje OZE służące do produkcji energii cieplnej 
- Działanie:  3.3 Efektywność energetyczna w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja 
energetyczna budynków publicznych w ramach polityki 
terytorialnej 
- Działanie:  3.3 Efektywność energetyczna w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja 
energetyczna budynków publicznych 
-  Działanie:  3.4 Zrównoważona mobilność miejska i 
promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: 
Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego 
oraz inteligentne systemy transportowe w ramach polityki 
terytorialnej (bez infrastruktury szynowej) 
- Poddziałanie:  3.5.1 Efektywność energetyczna w 
sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, 
Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do 
jednostek samorządu terytorialnego w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 
- Poddziałanie: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i 
promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, 
Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 
- Poddziałanie: 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę 
społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, 
adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na 
potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3  
(w tym żłobków, klubów dziecięcych) 
- Poddziałanie: 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę 

społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i 

rodzinne domy dziecka 
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- Działanie:  6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich 
obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu 
rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki 
terytorialnej 
- Poddziałanie:  6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę 
przedszkolną, Schemat:  Inwestycje związane z budową i 
adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia 
usług edukacji przedszkolnej 
-  Poddziałanie: 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i 
ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: : 
Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 
 
Załącznik 4: 
- zmiana PD dla OP 10 
 

96.  Załącznik 7 
do SZOOP 

Zmiana Załącznika 7 do SZOOP w części dot. OP 1, 
poddziałanie 1.5.1, w kolumnie pn.  Alokacja w euro na 
Działanie/ Poddziałanie 

Przed zmianą: 

21 600 000 

 

oraz w kolumnie pn. Alokacja w euro na KI: 

Przed zmianą: 

001 – 20 000 000 

(…) 

 

Zmiana Załącznika 7 do SZOOP w części dot. OP 1, poddziałanie 
1.5.1, w kolumnie pn.  Alokacja w euro na Działanie/ 
Poddziałanie 

Po zmianie: 

10 000 000 

 
oraz w kolumnie pn. Alokacja w euro na KI: 

Po zmianie: 

001 – 8 400 000 

(…) 

 

97.  Załącznik 7 Zmiana Załącznika 7 do SZOOP w części dot. OP 1, Zmiana Załącznika 7 do SZOOP w części dot. OP 1, poddziałanie 
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do SZOOP poddziałanie 1.5.2, w kolumnie pn.  Alokacja w euro na 
Działanie/ Poddziałanie 

Przed zmianą: 

22 569 579 

oraz w kolumnie pn. Alokacja w euro na KI: 

Przed zmianą: 

066 – 15 000 000 

(…) 

 

1.5.2, w kolumnie pn.  Alokacja w euro na Działanie/ 
Poddziałanie 

Po zmianie: 

34 169 579,00 

oraz w kolumnie pn. Alokacja w euro na KI: 

Po zmianie: 

066 – 26 600 000,00 

(…) 

 

98.  Załącznik 7 
do SZOOP 

Zmiana Załącznika 7 do SZOOP w części dot. OP 6 Solidarne 
społeczeństwo i konkurencyjne kadry, PI 9a, Działanie 6.1, 
Poddziałanie 6.1.2, w kolumnie pn.  Alokacja w euro na KI: 

Przed zmianą: 

(…) 

055 - 7 405 260,00 

101 – 7 405 261,00 

 

Zmiana Załącznika 7 do SZOOP w części dot. OP 6 Solidarne 
społeczeństwo i konkurencyjne kadry, PI 9a, Działanie 6.1, 
Poddziałanie 6.1.2, w kolumnie pn.  Alokacja w euro na KI: 

Po zmianie: 

(…) 

055 - 10 405 260,00 

101 – 4 405 261,00 

 

99.  Załącznik 7 
do SZOOP 

Zmiana w Poddziałaniu 3.5.1. Usunięcie środków z KI 014 i 
przeniesienie ich na KI 013. 

Przed zmianą: 

013 - 25 265 520,00 

014 – 10 828 080,00 

 

Zmiana w Poddziałaniu 3.5.1. Usunięcie środków z KI 014 i 
przeniesienie ich na KI 013. 

Po zmianie: 

013 – 36 093 600,00 

014 – 0 

100.  Załącznik 7 
do SZOOP 

Przesunięcie środków z Poddziałania 8.5.2 na Poddziałanie Przesunięcie środków z Poddziałania 8.5.2 na Poddziałanie 



 
 Wykaz zmian SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 maja 2017 r.  

 

 

8.5.1.  

Przed zmianą: 

8.5.1 –  5 763 959,00 

8.5.2 – 3 000 000,00 

 

8.5.1.  

Po zmianie: 

8.5.1 –  5 894 408,00 

8.5.2 – 2 869 551,00 

101.  Załącznik 8 
do SZOOP 

Zmiana nazwy gminy wiejskiej Wąbrzeźno na Ryńsk. 

Przed zmianą: 

Wąbrzeźno (gm. wiejska) 

Dostosowanie nazwy gminy. W związku z decyzją 
administracyjną gmina wiejska Wąbrzeźno zmieniła nazwę na 
Ryńsk. 
Po zmianie: 
Ryńsk 

102.  Załącznik 5 
do SZOOP 

- Załącznik 5 do SZOOP RPO został uzupełnieniowy o następujący 
projekt, przewidziany do realizacji w trybie pozakonkursowym: 

 – projekt pn. „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”, 

zgłoszony przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp.  

z o.o. w Toruniu, planowany do realizacji w ramach 

Poddziałania 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych 

MŚP. 

 


