
 Wykaz zmian SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2017 r.  
 

L.p. OP  Działanie/Poddzia
łanie 

Zapis z SzOOP z 20 lipca 2017 r. Zapis z SzOOP z 2 sierpnia 2017 r. 

1. 1 1.2.1. - W pkt 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego dodanie 
wskaźnika:  
- Przychód z wdrożonych wyników prac B+R  

2. 1 1.3.1. - W pkt 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego dodanie 
wskaźnika:  
- Przychód z wdrożonych wyników prac B+R  

3. 1 1.5.2. - W pkt 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego dodanie 
wskaźnika:  
-  Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne 
rynki 

4. 1 1.5.2. - W pkt 9.  Lista wskaźników produktu dodanie wskaźnika :  
- Liczba podmiotów wykorzystujących technologie 
informacyjno- komunikacyjne 

5. 1 1.5.3 - W pkt 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego dodanie 
wskaźnika:  
-  Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne 
rynki 

6. 3 3.1 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 

7. 3 3.1 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

8. 3 3.1 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 

9. 3 3.1 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Produkcja energii 
elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących 
OZE 

10. 3 3.1 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Produkcja energii 
elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE 
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11. 3 3.1 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Produkcja energii 
cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 

12. 3 3.1 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Produkcja energii 
cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE 

13. 3 3.1 pkt 9 uwzględnia m.in. wskaźnik produktu: Dodatkowa 
zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 
(CI30) 

W pkt 9 usunięcie wskaźnika produktu (przesunięcie do 
wskaźników rezultatu): Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych (CI30) 

14. 3 3.1 pkt 9 uwzględnia m.in. wskaźnik produktu: Dodatkowa 
zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych 

W pkt 9 usunięcie wskaźnika produktu (przesunięcie do 
wskaźników rezultatu):  Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

15. 3 3.1 pkt 9 uwzględnia m.in. wskaźnik produktu:  Dodatkowa 
zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł 
odnawialnych 

W pkt 9 usunięcie wskaźnika produktu (przesunięcie do 
wskaźników rezultatu):  Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 

16. 3 3.1 - W pkt 9 dodanie wskaźnika produktu:  Długość nowo 
wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych 
źródeł energii 

17. 3 3.1 - W pkt 9 dodanie wskaźnika produktu:  Długość 
zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla 
odnawialnych źródeł energii 

18. 3 3.2 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Produkcja energii 
elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących 
OZE 

19. 3 3.2 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Produkcja energii 
elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE 

20. 3 3.2 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Produkcja energii 
cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 
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21. 3 3.2 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Produkcja energii 
cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE 

22. 3 3.2 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 

23. 3 3.2 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

24. 3 3.2 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 

25. 3 3.2 pkt 9 uwzględnia m.in. wskaźnik produktu: Dodatkowa 
zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 
(CI30) 

W pkt 9 usunięcie wskaźnika produktu (przesunięcie do 
wskaźników rezultatu): Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych (CI30) 

26. 3 3.2 pkt 9 uwzględnia m.in. wskaźnik produktu: Dodatkowa 
zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych 

W pkt 9 usunięcie wskaźnika produktu (przesunięcie do 
wskaźników rezultatu):  Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

27. 3 3.2 pkt 9 uwzględnia m.in. wskaźnik produktu: Dodatkowa 
zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł 
odnawialnych 

W pkt 9 usunięcie wskaźnika produktu (przesunięcie do 
wskaźników rezultatu):  Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 

28. 3 3.3 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Produkcja energii 
elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących 
OZE 

29. 3 3.3 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Produkcja energii 
elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE 

30. 3 3.3 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Produkcja energii 
cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 

31. 3 3.3 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Produkcja energii 
cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE 
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32. 3 3.3 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 

33. 3 3.3 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

34. 3 3.3 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 

35. 3 3.3 pkt 9 uwzględnia m.in. wskaźnik produktu: Dodatkowa 
zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 
(CI30) 

W pkt 9 usunięcie wskaźnika produktu (przesunięcie do 
wskaźników rezultatu): Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych (CI30) 

36. 3 3.3 pkt 9 uwzględnia m.in. wskaźnik produktu: Dodatkowa 
zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych 

W pkt 9 usunięcie wskaźnika produktu (przesunięcie do 
wskaźników rezultatu):  Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

37. 3 3.3 pkt 9 uwzględnia m.in. wskaźnik produktu: Dodatkowa 
zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł 
odnawialnych 

W pkt 9 usunięcie wskaźnika produktu (przesunięcie do 
wskaźników rezultatu):  Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 

38. 3 3.4 pkt 8 wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba 
samochodów korzystających z miejsc postojowych w 
wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” 

W pkt 8 zmieniono brzmienie wskaźnika na:  Liczba pojazdów 
korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych 
obiektach „parkuj i jedź” 

39. 3 3.4 pkt 9 uwzględnia m.in. wskaźnik produktu: Długość dróg 
dla rowerów 

W pkt 9 usunięto wskaźnik:  Długość dróg dla rowerów 

40. 3 3.4 - W pkt 9 dodano wskaźnik: Długość wspartej infrastruktury 
rowerowej 

41. 3 3.5.1 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Produkcja energii 
elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących 
OZE 

42. 3 3.5.1 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Produkcja energii 
elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE 
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43. 3 3.5.1 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Produkcja energii 
cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 

44. 3 3.5.1 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Produkcja energii 
cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE 

45. 3 3.5.1 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 

46. 3 3.5.1 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

47. 3 3.5.1 - W pkt 8 dodanie wskaźnika rezultatu: Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 

48. 3 3.5.1 pkt 9 uwzględnia m.in. wskaźnik produktu: Dodatkowa 
zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 
(CI30) 

W pkt 9 usunięcie wskaźnika produktu (przesunięcie do 
wskaźników rezultatu): Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych (CI30) 

49. 3 3.5.1 pkt 9 uwzględnia m.in. wskaźnik produktu: Dodatkowa 
zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych 

W pkt 9 usunięcie wskaźnika produktu (przesunięcie do 
wskaźników rezultatu):  Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

50. 3 3.5.1 pkt 9 uwzględnia m.in. wskaźnik produktu: Dodatkowa 
zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł 
odnawialnych 

W pkt 9 usunięcie wskaźnika produktu:  Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 

51. 3 3.5.2 pkt 8 wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba 
samochodów korzystających z miejsc postojowych w 
wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” 

W pkt 8 zmieniono brzmienie wskaźnika na:  Liczba pojazdów 
korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych 
obiektach „parkuj i jedź” 

52. 3 3.5.2 pkt 9 uwzględnia m.in. wskaźnik:  Długość dróg dla 
rowerów 

W pkt 9 usunięto wskaźnik:  Długość dróg dla rowerów 

53. 3 3.5.2 - W pkt 9 dodano wskaźnik: Długość wspartej infrastruktury 
rowerowej 
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54. 4 4.3 - W pkt 8 dodano wskaźnik:  Liczba nowych użytkowników sieci 
kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji 
projektu 

55. 4 4.4 pkt 8 wskaźnik rezultatu bezpośredniego:  Liczba 
uczestników zrealizowanych imprez kulturalnych 

W pkt 8 zmiana brzmienia wskaźnika:  Liczba uczestników 
imprez kulturalnych  

56. 4 4.4 pkt 8 wskaźnik rezultatu bezpośredniego:  Liczba osób 
korzystających z obiektów zabytkowych objętych 
wsparciem 

W pkt 8 zmiana brzmienia wskaźnika: Liczba osób 
korzystających z obiektów objętych wsparciem 

57. 4 4.6.1 - W pkt 8 dodano wskaźnik:  Liczba nowych użytkowników sieci 
kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji 
projektu 

58. 4 4.6.2 pkt 8 wskaźnik rezultatu bezpośredniego:   Liczba osób 
korzystających z obiektów zabytkowych objętych 
wsparciem 

W pkt 8 zmiana brzmienia wskaźnika: Liczba osób 
korzystających z obiektów objętych wsparciem 

59. 5 5.3 pkt 9 wskaźnik produktu: Liczba 
przebudowanych/odnowionych dworców kolejowych 

W pkt 9 zmiana brzmienia wskaźnika:  Liczba wspartych 
dworców kolejowych  

60. 6 6.1.1 pkt 8 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego 
uwzględnia m.in. następujące wskaźniki: 
– Liczba osób korzystających z nowych lub 

zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele 
usług świadczonych na poziomie lokalnych 
społeczności  

– Liczba osób korzystających z zaadaptowanych 
podstawowych usług 

 

W pkt 8 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego usunięcie 
następujących wskaźników: 
– Liczba osób korzystających z nowych lub zaadaptowanych 

budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na 
poziomie lokalnych społeczności  

– Liczba osób korzystających z zaadaptowanych 
podstawowych usług 
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61. 6 6.1.1 pkt 9 Lista wskaźników produktu uwzględnia m.in. 
następujące wskaźniki: 
– Liczba nowych lub zaadaptowanych budynków 

przeznaczonych na cele usług świadczonych na 
poziomie lokalnych społeczności  

– Liczba zaadaptowanych podstawowych usług 
 

W pkt 9 Lista wskaźników produktu usunięcie następujących 
wskaźników: 
– Liczba nowych lub zaadaptowanych budynków 

przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie 
lokalnych społeczności  

– Liczba zaadaptowanych podstawowych usług 
 

62. 6 6.1.2 pkt 8 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego 
uwzględnia m.in. następujący wskaźnik: 
– Liczba osób korzystających z zaadaptowanych 

podstawowych usług 
 

W pkt 8 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego usunięcie 
następującego wskaźnika: 
– Liczba osób korzystających z zaadaptowanych 

podstawowych usług 
 

63. 6 6.1.2 pkt 9 Lista wskaźników produktu uwzględnia m.in.  
następujący wskaźnik: 
– Liczba zaadaptowanych podstawowych usług 

 

W pkt 9 Lista wskaźników produktu usunięcie następującego 
wskaźnika: 
– Liczba zaadaptowanych podstawowych usług 

 

64. 6 6.1.2 pkt 10 Typy projektów, typ projektu nr 2 uwzględnia 
m.in.  oddziały żłobkowe 

W pkt 10 Typy projektów, w typie projektu nr 2 usunięcie 
oddziałów żłobkowych 

65. 8 8.4.2 - W pkt 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego dodanie 
wskaźników:  
- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu 
programu 

- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub 
poszukują pracy po opuszczeniu programu 

66. 8 8.4.2 - W pkt 9. Lista wskaźników produktu dodanie wskaźnika:  
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych 
wsparciem w programie 

67. 8 8.6.1 - W pkt 9. Lista wskaźników produktu dodanie wskaźnika:  
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem 
w programie 

68. 8 8.6.2 - W pkt 9. Lista wskaźników produktu dodanie wskaźnika:  
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- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem 
w programie 

69. 9 9.1.2 - W pkt 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego dodanie 
wskaźników:  

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu 
lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie 
z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz 
usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 
w programie 

- Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług 
asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu 
projektu 

- Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług 
w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po 
zakończeniu projektu 

70. 9 9.1.2 - W pkt 9. Lista wskaźników produktu dodanie wskaźników: 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi 
świadczonymi w społeczności lokalnej w programie 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych 
i wspomaganych w programie 

71. 9 9.3.2 - W pkt 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego dodanie 
wskaźników:  

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu 
lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie 
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z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz 
usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 
w programie 

- Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług 
asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu 
projektu 

- Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług 
w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po 
zakończeniu projektu 

- Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po 
zakończeniu projektu 

72. 9 9.3.2 - W pkt 9. Lista wskaźników produktu dodanie wskaźników:  

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi 
świadczonymi w społeczności lokalnej w programie 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych 
i wspomaganych w programie 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej w programie 

73. 9 9.4.2 - W pkt 9. Lista wskaźników produktu dodanie wskaźnika:  
- Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej 
sfinansowanych ze środków EFS 

74. 10 10.1.1 i 10.2.1 Przypis numer 111 (10.1.1) oraz 124 (10.2.1): Realizacja 
działań z zakresu doskonalenia umiejętności 
i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkoli 

Zmiana przypisu nr 111 (10.1.1) oraz 124 (10.2.1):  Realizacja 
działań z zakresu doskonalenia umiejętności, kompetencji lub 
kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedszkoli i innych form 
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i innych form wychowania przedszkolnego stanowi 
uzupełnienie działań z zakresu tworzenia nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty 
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego o 
dodatkowe zajęcia. 

wychowania przedszkolnego stanowi uzupełnienie działań 
z zakresu tworzenia nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego i/lub rozszerzenia oferty przedszkoli i innych 
form wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia. 

75. 10 10.1.2 Punkt 9  Lista wskaźników produktu uwzględnia 
wskaźnik pn.: 
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych 
lub doposażonych w ramach programu w sprzęt 
niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

Punkt 9  Lista wskaźników produktu, dokonano zmiany nazwy 
niżej wskazanego wskaźnika: 
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych lub 
doposażonych w ramach programu w sprzęt niezbędny do 
pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 
uczniami młodszymi 

76. 10 10.1.2 Punkt 10 Typy projektów, typ 6 f) metod pracy 
z uczniem niepełnosprawnym 

Punkt 10 Typy projektów, zmiana typu 6 f) metod pracy 
z uczniem z niepełnosprawnościami 

77. 10 10.1.2 i 10.2.2 Punkt 10 Typy projektów, typ nr 7: Realizacja wysokiej 
jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i 
placówek kształcenia ogólnego we współpracy z 
pracodawcami, w tym doskonalenie umiejętności, 
kompetencji lub kwalifikacji opiekunów praktykantów i 
stażystów u pracodawców w zakresie niezbędnym do 
realizacji staży i praktyk zawodowych. 

Punkt 10 Typy projektów, zmiana typu nr 7: Realizacja wysokiej 
jakości staży dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego 
we współpracy z pracodawcami. 

78. 10 10.1.2 i 10.2.2 Punkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów, 
pkt. 11 (10.1.2) i  10 (10.2.2): 
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). 

Punkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów, pkt. 11 
(10.1.2) i  10 (10.2.2): Staże 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). 

79. 10 10.3.1 i 10.3.2 Punkt 9 Lista wskaźników produktu: 

Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty, którzy 
otrzymali stypendium. 

Punkt 9 Lista wskaźników produktu, w obu wskazanych 
Poddziałaniach zastąpiono wskaźnik produktu wskaźnikiem pn.  
Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym 
w programie 
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80. 10 10.4.2 Przypis nr 138: 

Do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku 
powyżej 67 roku życia, bez względu na ich status na 
rynku pracy, które z własnej inicjatywy są 
zainteresowanie nabyciem, uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności i kompetencji w zakresie 
TIK oraz języków obcych, o ile zadeklarują gotowość do 
zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.   

Zmiana przypisu nr 138:   

Do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku powyżej 67 
roku życia, bez względu na ich status na rynku pracy, które 
z własnej inicjatywy są zainteresowanie nabyciem, 
uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji 
lub kwalifikacji zawodowych, o ile zadeklarują gotowość do 
zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. 

81. - Indykatywny plan 
finansowy 

Sekcja III. Indykatywny plan finansowy (wydatki 
kwalifikowane w EUR) -  poziom krajowych środków 
publicznych (ogółem, budżet państwa) i krajowych 
środków prywatnych w ramach Poddziałania nr 
8.4.1/Działania nr 8.4 i Działania nr 8.5, tj.: 
 - w przypadku Poddziałania 8.4.1 wartość budżetu 
państwa: 1 578 854,00 EUR/ogółem: 3 738 274,00 
EUR/krajowe środki prywatne: 1 277 067,00 EUR; 
 
- w przypadku Działania 8.4 wartość budżetu państwa: 1 
578 854,00 EUR/ogółem: 4 914 745,00 EUR/ krajowe 
środki prywatne: 1 865 302,00 EUR; 
 
- w przypadku Działania 8.5 wartość   budżetu 
państwa/ogółem:  352 941,00 EUR/krajowe środki 
prywatne: 1 193 640,00 EUR. 

W sekcji III. Indykatywny plan finansowy (wydatki 
kwalifikowane w EUR) zmieniono wskazany w tabeli poziom 
krajowych środków publicznych (ogółem, budżet państwa) 
i krajowych środków prywatnych w ramach Poddziałania nr 
8.4.1/Działania nr 8.4 i Działania nr 8.5, tj.: 
- w przypadku Poddziałania 8.4.1 zwiększono wartość budżetu 
państwa z 1 578 854,00 EUR do 1 594 201,00 EUR /ogółem z 3 
738 274,00 EUR do 3 753 621,00 EUR, oraz zmniejszono 
krajowe środki prywatne z 1 277 067,00 EUR do 1 261 720,00 
EUR; 
- w przypadku Działania 8.4 zwiększono wartość budżetu 
państwa z 1 578 854,00 EUR do 1 594 201,00 EUR /ogółem z 4 
914 745,00 EUR do 4 930 092,00 EUR, oraz zmniejszono 
krajowe środki prywatne z 1 865 302,00 EUR do 1 849 955,00 
EUR; 

- w przypadku Działania 8.5 zmniejszono wartość   budżetu 
państwa/ogółem z 352 941,00 EUR do 337 594,00 EUR oraz 
zwiększono krajowe środki prywatne z 1 193 640,00 EUR do 1 
208 987,00 EUR. 

82. - Załącznik nr 2 –  Aktualizacja Załącznika 2 do SZOOP zgodnie z przedmiotowym 
wykazem zmian w zakresie wskaźników, które  w ramach 
poszczególnych działań/ poddziałań SZOOP zostały dodane, 
usunięte lub zmieniono ich nazwę. 
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Ponadto w załączniku nr 2 dokonano następujących zmian: 

2.1: 

Uzupełnienie jednostki miary dla następujących wskaźników 
produktu: 

– Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje 
sektora publicznego – szt. 

– Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API – szt. 

6.1.1: 

Zmiana jednostki miary dla wskaźnika produktu pn. 

– Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - PLN 

 

10.1.3 i 10.2.3:  

Usunięto wskaźniki produktu: 

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

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

 

Usunięto wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

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

83.  Załącznik 9 - Dokonano zmian w Podręczniku dot. RLKS w zakresie procedur 
i wzorów dokumentów dla projektów grantowych  (EFRR). 


