
Wykaz zmian w SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

L.p. OP  Działanie/Podd
ziałanie 

Propozycja zmiany SzOOP Uzasadnienie 

1. - Załącznik nr 4 Plan Działania na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
dla osi 9 został uzupełniony o kryteria wyboru projektu pozakonkursowego w ramach 
Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej oraz dokonano zmiany w kryterium 
w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne 

- 
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2. - Załącznik nr 3 Załącznik 3 do SZOOP RPO został  uzupełnieniowy o kryteria: 
-Poddziałanie: 1.2.1  Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: Projekty grantowe; 
-Poddziałanie: 1.2.1  Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: Rozwój sfery  B+R w 
przedsiębiorstwach 
-Działanie:  3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: 
modernizacja energetyczna budynków publicznych 
-Działanie:  3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: 
modernizacja energetyczna budynków publicznych 
-Działanie:  3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: 
modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej 
-Działanie:  3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, 
Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych  
-Działanie:  3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, 
Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej 
-Poddziałanie:  3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w 
ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących lub nie należących do 
jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 
-Poddziałanie:  4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb 
ratowniczych, Schemat: doposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt ratowniczy  
-Poddziałanie:  4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb 
ratowniczych, Schemat: zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych  
-Działanie:  4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (PSZOK) – projekt grantowy 
-Działanie:  4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa 
kulturowego – tryb pozakonkursowy 
-Działanie:  4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: imprezy kulturalne – edycja 2018 – 
tryb pozakonkursowy 
-Działanie:  4.5 Ochrona przyrody, Schemat: przedsięwzięcia w zakresie zwiększenia ochrony 
przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI 
-Poddziałanie: 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: ochrona 
zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT) 
Działanie:  5.3 Infrastruktura kolejowa, Schemat: infrastruktura punktowa do obsługi transportu 
pasażerskiego  
-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:  6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, schemat: 
Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług 
edukacji przedszkolnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), konkurs 
dedykowany wszystkim beneficjentom poza JST 
-Poddziałanie:  6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, schemat: inwestycje związane z 
budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby realizacji usług 
świadczonych w środowisku lokalnym (placówki wsparcia i opieki nad osobami 
niesamodzielnymi, podmioty reintegracyjne) 
 

- 
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3.  Załącznik 5 Dokonano aktualizacji Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w 
ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie 
wnioskodawcą. 

 


