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

L.p. OP  Działanie/P
oddziałanie 

Propozycja zmiany SzOOP Uzasadnienie 

1. 7 7.1 Dopisanie do niektórych wskaźników 
w brzmieniu WLWK oznaczenia 
„(RLKS)”. 

W systemie realizacji RLKS w ramach 
RPO WK-P ujęto wskaźniki z listy WLWK. 
Niektóre ze wskaźników nie zostały 
jednakże przypisane do ich realizacji w 
ramach PI 9d, co powoduje, że w 
systemie SL2014 nie mogą zostać 
wybrane w przypadku realizacji 
projektów dotyczących tego PI. W celu 
uniknięcia konieczności zmiany listy 
WLWK oraz dokonania zmian w systemie 
SL  uznano, że dotychczasowe wskaźniki 
ujmie się w systemie realizacji RLKS jako 
wskaźniki specyficzne. W celu 
niepowielania się brzmienia wskaźnika 
WLWK oraz specyficznego uznano, że 
zostanie do nazwy dodany dopisek 
„(RLKS)”. 

2. 10 10.1.2 i 
10.2.2 

Zmiana nazwy wskaźnika produktu:  
Liczba nauczycieli objętych wsparciem 
z zakresu TIK w  programie 

Zmiana wynika z konieczności 
dostosowania  nazwy wskaźnika do  
brzmienia wskazanego w WLWK, która 
stanowi załącznik nr 2 do Wytycznych w 
zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020. 
Stosownych zmian dokonano również w 
załączniku nr 2 do SzOOP. 
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3. 10 10.1.3 i 
10.2.3 

Zmiana nazwy wskaźnika produktu:   
Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego doposażonych w 
programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne  niezbędne do realizacji 
kształcenia zawodowego 

 

Zmiana wynika z konieczności 
dostosowania  nazwy wskaźnika do  
brzmienia wskazanego w WLWK, która 
stanowi załącznik nr 2 do Wytycznych w 
zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020. 
Stosownych zmian dokonano również w 
załączniku nr 2 do SzOOP. 

4. 10 10.3.2 Typ beneficjenta – dodano tryb 
konkursowy definiując typy 
beneficjenta przy obu trybach: 
 
Tryb pozakonkursowy - 
wyodrębniona komórka IZ RPO 
realizująca zadania w zakresie polityki 
oświatowej. 
 
Tryb konkursowy - wszystkie 
podmioty z wyłączeniem osób 
fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na 
podstawie przepisów odrębnych). 

Dodanie trybu konkursowego w 
niniejszym Poddziałaniu spowodowane 
jest odsunięciem w czasie renegocjacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020. W związku z brakiem 
decyzji dot. akceptacji trybu 
pozakonkursowego w ramach niniejszego 
Poddziałania, IZ RPO WK-P 2014-2020 
podjęła decyzję o ogłoszeniu konkursu 
dot. stypendiów dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych w zakresie przedmiotów 
zawodowych. Decyzja o konkursie 
uzasadniona jest faktem, iż dalsze 
oczekiwanie na zakończenie formalnych 
renegocjacji Programu będzie 
skutkowało jeszcze większym 
opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji 
niniejszej formy wsparcia, co przede 
wszystkim odbije się na uczniach, którzy 
zostaną pozbawieni możliwości 
otrzymania stypendium przez kolejny rok 
szkolny. Wprowadzony tryb konkursowy 
jest zgodny z zapisami RPO WK-P 2014-
2020. 
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5. 10 10.3.2 Tryb(y) wyboru projektów oraz 
wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór i ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie 
protestów – dodano tryb konkursowy. 

j.w. 

6. 10 10.4.1 Zmieniono przypis nr 136:  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 
kompetencji lub kwalifikacji w 
zakresie TIK oraz języków obcych, o 
ile zadeklarują gotowość do 
zatrudnienia po zakończeniu udziału 
w projekcie. 

Zmiana przypisu wynika z konieczności 
jego dostosowania do brzmienia typów 
projektów, w ramach których możliwe 
jest nabycie kompetencji lub kwalifikacji. 
Z tego względu IZ RPO WK-P 2014-2020 
zadecydowała o usunięciu zapisów dot. 
umiejętności. 

7. 9 9.3.1 Dodanie w polu  Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy wsparcia zapisów: 

pracownicy podmiotów realizujących 
usługi zdrowotne (wyłącznie w 
zakresie działań podnoszących 
standard i jakość usług realizowanych 
na rzecz bezpośrednich odbiorców).  

Konieczność dostosowania grup 
docelowych do Wytycznych w obszarze 
zdrowia umożliwiających objęcie 
działaniami informacyjno-szkoleniowymi 
związanymi z wdrażaniem RPZ w 
szczególności personel medyczny. 

8. 9 9.3.1 W polu  Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów przywołanie 
literalnie:  Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze zdrowia na 
lata 2014-2020. 

Doprecyzowanie zapisów w SZOOP. 
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9. 9 9.3.1 W polu Typy projektów: usunięto 
zapis dotyczący opracowania. 

Ze względu na zapisy w Wytycznych w 
obszarze zdrowia wskazujące iż 
„Opracowanie RPZ nie może zostać 
sfinansowane ze środków EFS” 
proponuje zapisy dotyczące opracowania 
usunąć z typów działań.   

10. 11 11.1 W polu  Lista wskaźników rezultatu 
bezpośredniego przy wskaźnikach: 

-Liczba osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, 
poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu  

-Liczba osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny 
rachunek)  dodano wyrażenie RLKS. 

Zmiany wynikają z potrzeby 
przydzielenia wskaźników specyficznych 
do RLKS, ze względu na brak wskaźników 
w WLWK do 9vi. Dodanie wyrażenia 
RLKS przy dwóch wskaźnikach rezultatu 
jest związane z  rozgraniczeniem 
wskaźników w ramach 9i oraz 9vi.  

11. 11 11.1 W polu  Lista wskaźników produktu 
przy wskaźniku:  

-Liczba osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
objętych wsparciem w programie 
[osoby] dodano wyrażenie RLKS. 

 

Zmiana wynika z konieczności 
przydzielenia wskaźnika specyficzne do 
RLKS, ze względu na brak wskaźników w 
WLWK do 9vi. Dodanie wyrażenia RLKS 
jest związane z  rozgraniczeniem 
wskaźników w ramach 9i oraz 9vi. 

12. Słowniczek Zmiany w definicji Opieka 
instytucjonalna 

Dostosowanie do aktualnych wytycznych 
w obszarze wyłączenia społecznego. 

13. Załącznik 2 Zmiany w zakresie wskaźników.  

14. Załącznik 3 i 4 Uzupełnione zostały kryteria.  

15. Załącznik 5 Dopisanie projektów .do wykazu 
projektów pozakonkursowych. 

 


