Wykaz zmian SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
L.p.
1.

OP
1

Działanie/Poddziałanie
1.1.

2.

1

1.1.

3.

1

1.1.

Propozycja zmiany SzOOP
W pkt 19
p.8. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
Współpraca z
przedsiębiorstwami stanowi integralny,
jakościowy element projektu. Wnioskodawca
zobowiązuje się do osiągnięcia wskaźnika
związanego ze wzrostem udziału przychodów
z działalności komercyjnej. Wnioskodawca
zostanie w umowie o dofinansowanie
projektu zobowiązany do monitorowania
poziomu ww. wskaźnika.
p.9. c. plan finansowy oparty na realnych
założeniach, który przewiduje znaczny wzrost
udziału przychodów działalności komercyjnej
w ogólnych przychodach Wnioskodawcy,
d. szacowaną wartość wskaźnika dotyczącą
wzrostu udziału przychodów działalności
komercyjnej
w ogólnych przychodach
Wnioskodawcy,
W pkt 25 Maksymalny
% poziom dofinansowania UE wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu:
Projekty nieobjęte pomocą publiczną –
100%
W pkt. 26 Maksymalny
% poziom dofinansowania całkowitego
wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE + ewentualne współfinansowanie
z budżetu państwa lub innych źródeł

Uzasadnienie
Zmiana wynika z dostosowania SzOOP do kryteriów
wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet
Monitorujący RPO w dniu 20.06.2017r. oraz
dostosowaniem do Umowy Partnerstwa

Zmiana powoduje możliwość zwiększenia wsparcia
publicznego w zakresie nieobjętym pomocą publiczną do
100%, przy jednoczesnym zachowaniu
współfinansowania unijnego w wysokości 85% na
poziomie całego projektu
Zmiana powoduje możliwość zwiększenia wsparcia
publicznego w zakresie nieobjętym pomocą publiczną do
100%, przy jednoczesnym zachowaniu
współfinansowania unijnego w wysokości 85% na
poziomie całego projektu
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przyznawane beneficjentowi przez właściwą
instytucję)- Projekty nieobjęte pomocą
publiczną – 100%
W pkt. 27 Minimalny wkład własny
beneficjenta jako % wydatków
kwalifikowanych- Projekty nieobjęte
pomocą publiczną – 0%

4.

1

1.1.

Zmiana powoduje możliwość zmniejszenia minimalnego
wkładu własnego do 0% w związku z możliwością
zwiększenia wsparcia publicznego w zakresie nieobjętym
pomocą publiczną do 100%, przy jednoczesnym
zachowaniu współfinansowania unijnego w wysokości
85% na poziomie całego projektu
Zmiana nawiązuje do planowanego utworzenia Instytucji
Pośredniczącej i pośredniego charakteru oferowanego, co
oznacza, że poddziałanie jest skierowane wyłącznie do
sieci przedsiębiorstw i jednostek samorządowych.

5.

1

1.5.2.

W pkt. 6 Nazwa poddziałania PROMOCJA
GOSPODARCZA REGIONU

6.

1

1.5.2.

W pkt. 10 Typ projektu: wykreślono:
 Projekty
grantowe
zakładające
uruchomienie
wsparcia
dla
MŚP
określonego w ramach typów projektów
wskazanych w pkt 1 oraz 3-6.

Wykreślono ten ty projektu w wyniku planowanego
utworzenia Instytucji Pośredniczącej, która będzie
realizować ten typ wsparcia, w formie voucherów dla
przedsiębiorstw MŚP

7.

1

1.5.2.

W pkt. 11 Typ beneficjenta: wykreślono
 przedsiębiorstwa – MŚP

Zmiana związana z dostosowaniem typu beneficjenta do
oferowanego wsparcia.

8.

1

1.5.2.

W pkt. 15 Kategoria(e) regionu(ów) wraz z
przypisaniem kwot UE (EUR): 15 275 476

9.

1

1.5.2.

W pkt. 19. Limity i ograniczenia w realizacji
projektów- wykreślenie pkt. 7, 8 i
modyfikacja 3,4,5

Zmiana związana z wyszczególnieniem określonych
typów projektów realizowanych przez Instytucję
Zarządzającą, powołaniem instytucji pośredniczącej
zakresie poddzialania 1.5.3. i w konsekwencji
przesunięciami alokacji w ramach poddziałania 1.5.2. i
1.5.3.
Zmiana związana z wykreśleniem limitów nie
odnoszących się do typu oferowanego wsparcia.
Modyfikacja zapisów, w myśl których gdy mowa , że
projekt musi być realizowany na terenie województwa
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kujawsko- pomorskiego, rozumie się ze wnioskodawca,
partnerzy oraz beneficjent/ odbiorca ostateczny ma
siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa
kujawsko- pomorskiego
W pkt. 6 Nazwa poddziałania WSPARCIE
Zmiana nawiązuje do charakteru wsparcia oferowanego
PROCESU UMIĘDZYNARODOWIENIA
w ramach poddziałania, w tym do jednego z głównych
PRZEDSIĘBIORSTW
typów projektu zgodnych z celem szczegółowym.
Zmiana związana z dostosowaniem listy wskaźników
W pkt. 9 Lista wskaźników produktu:
 Liczba
wspartych
przedsięwzięć produktu do nowej nazwy podziałania, typów projektów i
informacyjno-promocyjnych
o typów beneficjenta.
charakterze międzynarodowym
 Liczba
wspartych
przedsięwzięć
informacyjno-promocyjnych
o
charakterze krajowym
 Liczba podmiotów wykorzystujących
technologie informacyjno-komunikacyjne

10.

1

1.5.3.

11.

1

1.5.3.

12.

1

1.5.3.

W pkt. 11 Typ beneficjenta:
 przedsiębiorstwa - MŚP

Zmiana związana z szerszym zakresem możliwych do
objęcia wsparciem projektów oraz skierowanie działania
do przedsiębiorstw MŚP ogółem

13.

1

1.5.3.

W pkt. 13 Instytucja PośredniczącaToruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

14.

1

1.5.3.

W pkt. 15 Kategoria(e) regionu(ów) wraz z
przypisaniem kwot UE (EUR): 24 894 103

15.

1

1.5.3.

W pkt. 18 Tryb(y) wyboru projektów oraz
wskazanie podmiotu odpowiedzialnego
za nabór i ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów- Za nabór i

Zmiana związana z powołaniem instytucji pośredniczącej
o dużym potencjale i doświadczeniu, co z kolei przełoży
się na sprawniejsze realizowanie Programu
Zmiana związana z wyszczególnieniem określonych
typów projektów realizowanych przez zamierzoną do
powołania instytucję pośredniczącą w zakresie
poddzialania 1.5.3. i w konsekwencji przesunięciami
alokacji w ramach poddziałania 1.5.2. i 1.5.3.
Zmiana związana z powołaniem instytucji pośredniczącej
o dużym potencjale i doświadczeniu, co z kolei przełoży
się na sprawniejsze realizowanie Programu
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16.

1

1.5.3.

17.

1

1.5.3.

18.

n/d

VI. Słowniczek

19.

3

3.5.1.

19.

3

3.5.2.

ocenę wniosków oraz przyjmowanie
protestów odpowiedzialna jest Toruńska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
W pkt. 19. Limity i ograniczenia w realizacji
projektów- wykreślenie pkt. 4, modyfikacja
pkt.6

W Tabeli III: Indykatywny plan finansowy
(wydatki kwalifikowane w EUR):
poddziałanie nr 1.5.2 oraz poddzialanie 1.5.3
Instytucja Otoczenia Biznesu - Instytucja
Otoczenia Biznesu to, bez względu na formę
prawną, podmiot prowadzący działalność na
rzecz rozwoju przedsiębiorczości i
innowacyjności, niedziałający dla zysku lub
przeznaczający zysk na cele statutowe
zgodnie z zapisami w statucie lub innym
równoważnym dokumencie założycielskim;
posiadający bazę materialną, techniczną
i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne
niezbędne do świadczenia usług na rzecz
sektora MŚP.
W pkt. 18 Tryb(y) wyboru projektów oraz
wskazanie podmiotu odpowiedzialnego
za nabór i ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów- lub Miasto
Bydgoszcz w zależności od etapu oceny
W pkt. 18 Tryb(y) wyboru projektów oraz
wskazanie podmiotu odpowiedzialnego
za nabór i ocenę wniosków

Zmiana związana z modyfikacją zapisów, w myśl których
gdy mowa , że projekt musi być realizowany na terenie
województwa kujawsko- pomorskiego, rozumie się ze
wnioskodawca/ beneficjent ma siedzibę, oddział lub filię
na terenie województwa kujawsko- pomorskiego
Zmiana wynika z dostosowania do zmian w wartościach
alokacji w poszczególnych poddziałaniach.
Zmiana definicji Instytucji Otoczenia Biznesu zgodnie z
rekomendacjami Ministerstwa Rozwoju.

Zmiana wynikająca z zapisów Porozumienia w sprawie
powierzenia zadań IP w ramach instrumentu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WK-P 20142020 oraz z Systemu Oceny Projektów w ramach RPO
WK-P 2014-2020
Zmiana wynikająca z zapisów Porozumienia w sprawie
powierzenia zadań IP w ramach instrumentu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WK-P 2014-
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oraz przyjmowanie protestów- lub Miasto
Bydgoszcz w zależności od etapu oceny
W pkt. 18 Tryb(y) wyboru projektów oraz
wskazanie podmiotu odpowiedzialnego
za nabór i ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów- lub Miasto
Bydgoszcz w zależności od etapu oceny
W pkt. 18 Tryb(y) wyboru projektów oraz
wskazanie podmiotu odpowiedzialnego
za nabór i ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów- lub Miasto
Bydgoszcz w zależności od etapu oceny
W pkt. 18 Tryb(y) wyboru projektów oraz
wskazanie podmiotu odpowiedzialnego
za nabór i ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów- lub Miasto
Bydgoszcz w zależności od etapu oceny
W pkt. 18 Tryb(y) wyboru projektów oraz
wskazanie podmiotu odpowiedzialnego
za nabór i ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów- lub Miasto
Bydgoszcz w zależności od etapu oceny

2020 oraz Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WKP 2014-2020
Zmiana wynikająca z zapisów Porozumienia w sprawie
powierzenia zadań IP w ramach instrumentu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WK-P 20142020 oraz Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WKP 2014-2020
Zmiana wynikająca z zapisów Porozumienia w sprawie
powierzenia zadań IP w ramach instrumentu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WK-P 20142020 oraz Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WKP 2014-2020
Zmiana wynikająca z zapisów Porozumienia w sprawie
powierzenia zadań IP w ramach instrumentu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WK-P 20142020 oraz Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WKP 2014-2020
Zmiana wynikająca z zapisów Porozumienia w sprawie
powierzenia zadań IP w ramach instrumentu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WK-P 20142020 oraz Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WKP 2014-2020

20.

4

4.6.1.

21.

4

4.6.2.

22.

4

4.6.3.

23.

6

6.4.1.

24.

6

6.4.2.

W pkt. 18 Tryb(y) wyboru projektów oraz
wskazanie podmiotu odpowiedzialnego
za nabór i ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów- lub Miasto
Bydgoszcz w zależności od etapu oceny

Zmiana wynikająca z zapisów Porozumienia w sprawie
powierzenia zadań IP w ramach instrumentu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WK-P 20142020 oraz Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WKP 2014-2020

25.

6

6.4.3.

W pkt. 18 Tryb(y) wyboru projektów oraz
wskazanie podmiotu odpowiedzialnego
za nabór
i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie protestów- lub Miasto
Bydgoszcz w zależności od etapu oceny

Zmiana wynikająca z zapisów Porozumienia w sprawie
powierzenia zadań IP w ramach instrumentu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WK-P 20142020 oraz Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WKP 2014-2020
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26.

8

8.4.3.

W pkt. 18 Tryb(y) wyboru projektów oraz
wskazanie podmiotu odpowiedzialnego
za nabór
i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie protestów- lub Miasto
Bydgoszcz w zależności od etapu oceny
W pkt. 18 Tryb(y) wyboru projektów oraz
wskazanie podmiotu odpowiedzialnego
za nabór
i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie protestów- lub Miasto
Bydgoszcz w zależności od etapu oceny

Zmiana wynikająca z zapisów Porozumienia w sprawie
powierzenia zadań IP w ramach instrumentu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WK-P 20142020 oraz Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WKP 2014-2020
Zmiana wynikająca z zapisów Porozumienia w sprawie
powierzenia zadań IP w ramach instrumentu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WK-P 20142020 oraz Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WKP 2014-2020

27.

9

9.1.1.

28.

9

9.1.2.

W pkt. 18 Tryb(y) wyboru projektów oraz
wskazanie podmiotu odpowiedzialnego
za nabór
i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie protestów- lub Miasto
Bydgoszcz w zależności od etapu oceny
W pkt. 18 Tryb(y) wyboru projektów oraz
wskazanie podmiotu odpowiedzialnego
za nabór i ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów- lub Miasto
Bydgoszcz w zależności od etapu oceny

Zmiana wynikająca z zapisów Porozumienia w sprawie
powierzenia zadań IP w ramach instrumentu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WK-P 20142020 oraz Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WKP 2014-2020
Zmiana wynikająca z zapisów Porozumienia w sprawie
powierzenia zadań IP w ramach instrumentu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WK-P 20142020 oraz Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WKP 2014-2020

29.

10

10.1.1.

27.

10

10.1.2.

W pkt. 18 Tryb(y) wyboru projektów oraz
wskazanie podmiotu odpowiedzialnego
za nabór i ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów- lub Miasto
Bydgoszcz w zależności od etapu oceny

Zmiana wynikająca z zapisów Porozumienia w sprawie
powierzenia zadań IP w ramach instrumentu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WK-P 20142020 oraz Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WKP 2014-2020

28.

10

10.1.3.

W pkt. 18 Tryb(y) wyboru projektów oraz
wskazanie podmiotu odpowiedzialnego
za nabór i ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów- lub Miasto
Bydgoszcz w zależności od etapu oceny

Zmiana wynikająca z zapisów Porozumienia w sprawie
powierzenia zadań IP w ramach instrumentu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WK-P 20142020 oraz Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WKP 2014-2020
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29.

nd

30.

nd

31.

I.
Ogólny opis
Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa KujawskoPomorskiego na lata
2014-2020 oraz głównych
warunków realizacji
V Wykaz najważniejszych
dokumentów służących
realizacji Programu
Operacyjnego
Załącznik 3. Kryteria
wyboru projektów dla
poszczególnych osi
priorytetowych, działań i
poddziałań

Aktualizacja Ogólnego opisu wyboru
projektów do dofinansowania

Dostosowanie opisu wyboru projektów do zmiany ustawy
wdrożeniowej

Aktualizacja aktów prawnych do
obowiązującego stanu prawnego

Aktualizacja aktów prawnych do obowiązującego stanu
prawnego

Uzupełnienie kryteriów.

Załącznik 3 do SZOOP RPO wymaga zmiany w związku z
zatwierdzeniem przez Komitet Monitorujący RPO WK-P,
na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2017 r., następujących
kryteriów:
– Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat:
Projekty z zakresu wsparcia procesu
umiędzynarodowienia oraz promocji gospodarczej
regionu;
– Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat:
Sieci elektroenergetyczne, Schemat 1 (realizacja
wyłącznie na obszarach wsparcia OZE), Schemat 2
(realizacja na i poza obszarami wsparcia OZE);
– Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i
promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat:
infrastruktura szynowa wraz z taborem;
– Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i
promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT,
Schemat: system parkingów „parkuj i jedź”;
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32.

Załącznik 4. Ramowe Plany Uzupełnienie kryteriów
Działań;

33.

Załącznik 5. Wykaz
projektów
zidentyfikowanych przez
właściwą instytucję w
ramach trybu
pozakonkursowego wraz z
informacją o projekcie i
podmiocie, który będzie
wnioskodawcą

Aktualizacja załącznika

– Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat:
Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych –
powiatowych i gminnych;
– Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę
kształcenia zawodowego, Schemat: Infrastruktura
edukacyjna i szkoleniowa szkół i placówek systemu
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe - w
ramach szkolnictwa specjalnego
Załącznik 4 do SZOOP RPO wymaga zmiany w zakresie
Planów Działania na rok 2017 r. dla OP 8 oraz OP 10 w
związku z zatwierdzeniem przez Komitet Monitorujący
RPO WK-P, na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2017 r.,
następujących kryteriów:
– Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3, Schemat: Wsparcie tworzenia i
funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki
nad dziećmi do lat 3 w ramach polityki terytorialnej;
– Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne,
Schemat: Projekty z zakresu wychowania
przedszkolnego – konkurs dedykowany polityce
terytorialnej – (projekty powiązane z EFRR);
– Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne,
Schemat: Projekty z zakresu wychowania
przedszkolnego – konkurs poza polityką terytorialną.
Dodanie projektów:
Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń
Wschodni – Chełmża
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z
uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na
wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa
Aktualizacja informacji dot. projektów nr 8, 9, 10, 11, 12,
13.
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34.

Załącznik 7. Tabele
przedstawiające
zastosowane w ramach
działań/poddziałań
kategorie interwencji do
SZOOP RPO.

Aktualizacja załącznika

Zmiana wynika z dostosowania do zmian w wartościach
alokacji w poddziałaniach 1.5.2 i 1.5.3.

