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L.p. OP  
Działanie/
Poddziała

nie 
Propozycja zmiany SzOOP Uzasadnienie 

1 n/d n/d 
Aktualizacja zapisów w części I SZOOP Ogólny opis Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji 

Aktualizacji wymagała I część SZOOP , z 
uwagi na pojawienie się nowych aktów 
prawnych i innych dokumentów. 

2 1 n/d 
Cele Szczegółowe Osi Priorytetowej- zmieniono wartość EFRR z 
429 623 387 EURO na 404 623 387 EURO 
 

Zmiana podyktowana zaktualizowaniem 
RPO i przesunięciem 25 mln EURO z osi 
1 na rzecz osi 6 (PI 8b) 

3 1 1.1 
W p. 11 Typ beneficjenta dodano:  uczelnie, konsorcja uczelnie, 
konsorcja uczelni (w tym spółek celowych) i przedsiębiorstw 

 

Zmiana podyktowana zapisami w 
zaktualizowanym RPO 

4 1 
1.1 

1.6.2 

W p. 19  Limity i ograniczenia w realizacji projektów  
 

12.  Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały rozpoczęte 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu 

 
 

Dodanie zapisu, że projekt nie może być 
rozpoczęty przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie (efekt zachęty).  

5 1 1.1 

W p. 19  Limity i ograniczenia w realizacji projektów  
6. Dopuszczalne jest dzielenie projektu na część  
wykorzystywaną gospodarczo (finansowanie zgodnie z 
przepisami dotyczącymi  pomocy publicznej) i część 
wykorzystywaną niegospodarczą (maksymalny poziom 
dofinansowania z EFRR do 100%). 
 
15.  Wsparcie przyznane na realizację projektu z zakresu 
publicznej infrastruktury badawczej podlega proporcjonalnemu 
zmniejszeniu w przypadku, gdy założony przez Beneficjenta 
wskaźnik poziom przychodów z działalności komercyjnej 
prowadzonej na wspartej infrastrukturze badawczej nie 
zostanie osiągnięty w określonym terminie. 

Uszczegółowienie zapisów w zakresie 
możliwości finansowania części 
gospodarczej i niegospodarczej. 
Dodanie zapisów związanych z 
obowiązkiem (ujętym w umowie o 
dofinansowanie) monitorowania  
przychodów z działalności komercyjnej 
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6 1 1.2.1 
W p. 11 Typ beneficjenta dodano  uczelnie i wykreślono 
organizacje pozarządowe 

 

Zmiana podyktowana zapisami w 
zaktualizowanym RPO 

7 1 1.2.1 

W p. 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów 
6.  Podstawą oceny projektu określonego w pkt 10.1 jest 
agenda badawcza, którą przedsiębiorstwo będzie realizować w 
ramach projektu. W przypadku projektów związanych z 
tworzeniem zaplecza B+R agenda badawcza musi być 
realizowana z wykorzystaniem infrastruktury wybudowanej lub 
rozwijanej  
 

Wskazanie, że agenda badawcza w 
przypadku projektów związanych z 
tworzeniem  zaplecza B+R musi być 
realizowana z wykorzystaniem 
infrastruktury wybudowanej lub 
rozwijanej, z uwagi , że nie każdy 
projekt w ramach tego Podziałania musi 
się tyczyć tworzenia zapleczy B+R, są 
możliwe projekty polegające wyłącznie 
na realizacji prac B+R. 
  
 

8 1 
1.2.1, 
1.5.3 

W p. 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów 
Maksymalna wartość wsparcia przyznanego pojedynczemu 
grantobiorcy w ramach projektu grantowego  nie może 
przekroczyć 200 000 EUR. 

Uaktualnienie zapisów związanych z 
możliwością realizacji projektów w 
formule grantowej (limity wskazano 
zgodnie z regulacjami Omnibus) 

9 1 1.2.2 
Usunięto w p 19  Limity i ograniczenia w realizacji projektów 
p.5 „w ramach Poddziałania wsparcia nie uzyskają 
przedsiębiorstwa odpryskowe” 

Brak instrumentu pożyczkowego 
dedykowanego  przedsiębiorcom 
odpryskowym  

10 1 

1.2.1, 
1.2.2, 
1.3.1, 
1.3.2 

W p. 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów 
11. W przypadku projektów obejmujących etap pierwszej 
produkcji zakres projektu powinien obejmować co najmniej 
dwa poprzedzające poziomy gotowości technologicznej tj. 
poziom 7 i 8.  Wyłącznie w przypadku MŚP (nie dotyczy dużych 
przedsiębiorstw) obok prac badawczo-rozwojowych elementem 
projektu może  być wdrożenie wyników tych prac, przy czym 
komponent wdrożeniowy musi stanowić mniej niż 50% 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 
 

W p. 11 doprecyzowano możliwy %  
całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu w kontekście 
komponentu wdrożeniowego. Zmiana 
podyktowana zaktualizowaniem RPO. 
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11 1 

1.2.1; 
1.3.1; 
1.4.2; 
1.6.2 

w p 24. Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj 
i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna)- 
poprawiono datę rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy 
na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i 
organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych 
na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2010) 
 

Pierwotnie wpisano datę publikacji 
rozporządzenia. Poprawiono 2 grudnia 
na 5 listopada 

12 1 1.4.2 

W p. 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów 
W p 7 i 8- wykreślono, ze Dostępne standardy świadczenia usług 
muszą być wypracowane na poziome krajowym  
 

Zmiana podyktowana zapisami w 
zaktualizowanym RPO 

13 1 1.4.2 
w p. 15  Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE 
(EUR)poprawiono kwotę dostępnej alokacji  

Zgodnie RPO (po zmianach) alokacja na 
poddziałaniu  została pomniejszona na 
rzecz PI 8b i wynosi 5 031 529 EUR 
 

14 1 

1.4.1 
     1.4.2 
      1.4.3 

1.5.1. 
1.5.2 
1.5.3 
1.6.1 
1.6.2 

W p. 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów – dodanie 
zapisu:  
11. Wsparcie uzyskają projekty, które w największym stopniu 
przyczyniają się do rozwoju gospodarczego obszaru objętego 
programem, np. poprzez zwiększanie bazy podatkowej. 
 

Zmiana podyktowana zapisami w 
zaktualizowanym RPO:  Projekty 
realizowane w ramach CT 3 powinny 
w jak największym stopniu 
przyczyniać się do rozwoju 
gospodarczego obszaru objętego 
programem, np. poprzez 
zwiększanie bazy podatkowej. 
 

15 1 1.4.3 
W p 9. Lista wskaźników produktu- dodanie wskaźnika  Liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4) 

 

Dodanie wskaźnika zgodnie z WLWK 

16 1 1.5.2 
W p. 18 Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków 
oraz przyjmowanie protestów- dodano tryb pozakonkursowy  

Zmiana podyktowana zapisami w 
zaktualizowanym RPO 
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17 1 
1.5.2 
1.5.3 

w p. 15  Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE 
(EUR)poprawiono kwotę dostępnej alokacji  

Zgodnie RPO (po zmianach) alokacja na 
poddziałaniu 1.5.3  została 
pomniejszona na rzecz PI 8bna rzecz 
1.5.2 o 1,4 mln EURO 
Tym samym zwiększono alokację o 1,4 
mln EURO  w Poddziałaniu 1.5.2- 
16 675 476 EUR  
 

18 1 1.5.2 

w p 24. Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj 
i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 
wykreślono 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 
 

W przypadku realizacji projektów w 
ramach poddziałania 1.5.2 promocja 
gospodarcza regonu, zastosowanie tego 
artykułu z GBER jest nieadekwatne do 
rodzaju udzielanego wsparcia. 

19 1 1.6.2 

W p. 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów – dodanie 
zapisu:  
Wsparcie dotacyjne będzie ograniczone do finansowania 
wyłącznie tych inwestycji, które są obarczone wysokim ryzykiem 
biznesowym 

Zmiana podyktowana zapisami w 
zaktualizowanym RPO  

20 2 2.1 

W pkt 16 Mechanizmy powiązania interwencji z innymi 
działaniami/poddziałaniami w ramach PO lub z innymi PO 
dodano następującą informację:  Działania w obszarze e-
zdrowia koordynuje Komitet Sterujący ds. koordynacji 
interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Dostosowanie do UP oraz zmian RPO 
WK-P. 
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21 2 2.1 

W pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów usunięto 
następujący zapis: 
 
Premiowane będą projekty: 
 
2. Wynikające z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji. 
 

W ramach dz. 2.1 nie przewiduje się 
projektów realizowanych na obszarach 
rewitalizowanych. 

22 2 2.2 

W pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów usunięto 
następujący zapis: 
 
Premiowane będą projekty: 
 
1. Wynikające z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji. 
 

W ramach dz. 2.2 nie przewiduje się 
projektów realizowanych na obszarach 
rewitalizowanych. 

23 2 2.2 

W pkt 26. Maksymalny % poziom dofinansowania 
całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 
usunięto następujący zapis: 
 
W przypadku projektów realizowanych na obszarach 
rewitalizowanych wstępnie przewiduje się środki z budżetu 
państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa oraz 
maksymalny % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu zostanie ustalony na poziomie kryteriów 
wyboru projektów. 

W ramach dz. 2.2 nie przewiduje się 
udziału środków z budżetu państwa. 

24 2 2.2 

w pkt 27  Minimalny wkład własny beneficjenta jako % 
wydatków kwalifikowalnych usunięto następujący zapis: 
 
W przypadku projektów realizowanych na obszarach 
rewitalizowanych wstępnie przewiduje się środki z budżetu 
państwa. Minimalny poziom wkładu własnego  jako %  
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu zostanie 
ustalony na poziomie kryteriów wyboru projektów. 

W ramach dz. 2.2 nie przewiduje się 
udziału środków z budżetu państwa. 
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25 2 2.1/2.2 
Pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli 
dotyczy) – aktualizacja przywołanych aktów prawnych. 

Aktualizacja aktów prawnych – zmiana 
techniczna. 

26 3  
W poz. 4 zwiększono kwotę wsparcia na osi z 282 225 573 euro 
na 288 595 059 euro. 

Dostosowanie do zmian RPO WK-P. 

27 3 3.1 
W pkt. 32 usunięto określenie minimalnej wartości produktu 
finansowego (od 100 tys. zł). 

Dostosowanie do zapisów analizy ex 
ante instrumentów finansowych. 

28 3 3.1 
Zmniejszono alokację na Działanie z 38 397 647 euro do 
30 718 118 euro.  

Zmiana spowodowana zmianami RPO 
WK-P. Dostosowanie do zmniejszonej 
alokacji na KI 005 wchodzącej w skład PI 
4a. 

29 3 3.2 
W pkt. 32 usunięto określenie minimalnej wartości produktu 
finansowego (od 200 tys. zł). 

Dostosowanie do zapisów analizy ex 
ante instrumentów finansowych. 

30 3 3.3 
Zmieniono wyrażenie „budynki mieszkaniowe” na „budynki 
mieszkalne”. 

Dostosowanie do zmian RPO WK-P. 

31 3 3.3 
W pkt. 11 dodano typ beneficjenta „towarzystwa budownictwa 
społecznego”. 

Dostosowanie do zmian RPO WK-P. 

32 3 3.3 
Zwiększono alokację na Działanie z 50 301 105 euro do 64 350 
120 euro.  

Zmiana spowodowana zmianami RPO 
WK-P. Dostosowanie do zwiększonej 
alokacji na KI 013 wchodzącej w skład PI 
4c. 

33 3 3.3, 3.5.1 
W pkt. 19 zaktualizowano nazwy dokumentów strategicznych 
zgodnie z którymi powinny być realizowane projekty. 

Dostosowanie do zmian nazw 
dokumentów. 

34 3 3.3 
W pkt. 32 usunięto określenie minimalnej wartości produktu 
finansowego (od 100 tys. zł). 

Dostosowanie do zapisów analizy ex 
ante instrumentów finansowych. 

35 3 3.4, 3.5.2 
W pkt. 19 zmieniono zapisy odnoszące się do ograniczeń w 
zakresie zakupu autobusów. 

Dostosowanie do zmian RPO WK-P. 

36 3 3.5.1 
Usunięto wskaźnik  „Liczba gospodarstw domowych z lepszą 
klasą zużycia energii (CI31)”. 

Dostosowanie do zmian RPO WK-P  
i rezygnacji IP ZIT ze wspierania 
budynków mieszkalnych. 

37 3 3.5.1 
Usunięto typ beneficjenta „podmiot wdrażające instrument 
finansowy”. 

Dostosowanie do zmian RPO WK-P  
i rezygnacji IP ZIT ze wspierania 
budynków mieszkalnych. 
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38 3 3.5.1 
W pkt. 10 usunięto typ projektu odnoszący się do budynków 
mieszkalnych. 

Dostosowanie do zmian RPO WK-P  
i rezygnacji IP ZIT ze wspierania 
budynków mieszkalnych. 

39 4 4.1.1 

W pkt 10 zmieniono drugi typ projektu na: Inwestycje mające 
na celu ochronę przed powodzią, w tym zabezpieczenie 
obiektów już istniejących. 

 

Usunięcie zapisu dot. ochrony  przed 
powodzią obszarów ze średnim 
ryzykiem powodziowym (zgodnie z 
mapami ryzyka powodziowego), 
zgodnie z brzmieniem RPO. 

40 4 4.1.1 W pkt. 15 zmieniono alokację na 8 270 212 euro  Przesunięcie 2 600 000 euro na dz. 4.1.2 

41 4 4.1.1 

W pkt. 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów dodano 
zapis:  W przypadku strategicznych projektów znajdujących się 
w aPGW stanowiących przedmiot oceny KE, możliwe jest 
podpisywanie umów i rozliczanie projektów przed spełnieniem 
warunkowości w tym zakresie. 

Zgodnie z RPO 

42 4 4.1.2 W pkt. 15 zmieniono alokację na 4 200 000 euro Przesunięcie 2 600 000 euro z dz. 4.1.1 

43 4 4.2 W pkt 10 przeformułowano typy projektów Dostosowanie do RPO 

44 4 4.2 W pkt. 15 zmieniono alokację na 19 000 000 euro Przesunięcie 14 000 000 euro na dz.  

45 4 4.2 

W pkt. 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów usunięto 
zapis o demarkacji wg komponentu termicznego oraz dodano 
następujące warunki:   
4.Wsparcie nie będzie udzielane na budowę nowych instalacji 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów lub na 
działania prowadzące do zwiększania mocy przerobowych 
istniejących instalacji w zakresie przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych. 
6.  W przypadku realizacji projektów w ramach typu 3 
maksymalna wartość wsparcia przyznanego pojedynczemu 
grantobiorcy w ramach projektu grantowego nie może 
przekroczyć 200 000 EUR. 

Dostosowanie do UP i RPO 
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46 4 4.2 

W pkt 29 Minimalna i maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu (PLN) dodano następujące 
ograniczenia  
maksymalnie 2 mln zł– punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych 
maksymalnie 8 mln zł – pozostałe projekty 

Zgodnie z nowymi zasadami demarkacji 
projektów dot. gospodarki odpadami 

47 4 
4.3 

 4.6.1 

W pkt. 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów zmieniono 
2 warunek na następujący:  Warunkiem finansowania 
projektów dotyczących ścieków komunalnych w danej gminie 
jest ich umieszczenie w aktualizacji KPOŚK oraz w opracowanym 
dla danej aKPOŚK Master Planie. W ramach RPO wsparcie 
uzyskają inwestycje w aglomeracjach (ujętych w KPOŚK) o 
wielkości między 2 tys. a 10 tys. RLM, zgodnie z obowiązującym 
na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie dokumentem 
prawa miejscowego  (rozporządzeniem wojewody lub uchwałą 
sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 
aglomeracji). W uzasadnionych przypadkach (np. zmiana 
wielkości aglomeracji w akcie prawa miejscowego w stosunku 
do danych w KPOŚK) możliwa będzie realizacja działań w 
aglomeracjach powyżej 10 tys. RLM. 

Zgodnie z UP i RPO 

48 4 4.4 

W pkt. 18 wprowadzono  Tryb pozakonkursowy w odniesieniu 
do projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz 
projektów dotyczących wydarzeń kulturalnych, realizowanych 
przez Samorząd Województwa jako lidera projektu. 

 

49 4 
4.4 

4.6.2 

W pkt. 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów zmieniono 
warunek 3  na następujący Inwestycje kulturalne w ramach PI 
6c powinny być wspierane na warunkach określonych 
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych 
dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” 
oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.  

Zgodnie z UP i RPO usunięto 
ograniczenie dot. projektów o wartości 
nieprzekraczającej 5 mln euro 
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50 4 4.4 
maksymalna alokacja na wsparcie wydarzeń kulturalnych 
została ograniczona do 4,5 mln euro 

 

51 4 
4.4 

4.6.2 

wymóg zastosowania   innowacyjnych  rozwiązań 
energooszczędnych  zmieniono na zastosowanie  rozwiązań 
energooszczędnych 

Zgodnie z UP i RPO 

52 4 
4.4, 4.6.1 

4.6.2 

W pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów usunięto 
następujący zapis: 
 
Premiowane będą projekty: 
 
Wynikające z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji. 
 

W ramach tych działań i poddziałań nie 
przewiduje się projektów realizowanych 
na obszarach rewitalizowanych. 

53 4 
4.4 

4.6.2 

Minimalna 
i maksymalna wartość projektu (PLN) 
Zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie 
uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 

 

54 4 4.5 dodano typ beneficjenta państwowe osoby prawne zgodnie ze zmianami RPO 

55 5 5.1 W pkt. 15 zmieniono alokację na 155 119 297 euro Przesunięcie 15 000 000 euro z dz. 5.2 

56 5 5.1 
W pkt. 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów dodano 
zapis: Alokacja na drogi lokalne nie może przekroczyć 21 017 
894,55 euro. 

Warunek ten ma wyeliminować ryzyko 
przekroczenia alokacji na drogi lokalne 
po zwiększeniu alokacji na PI 7b 

57 5 5.2 usunięto Działanie 5.2 
Rezygnacja z realizacji Priorytetu 
inwestycyjnego 7c 

58 5 5.3 

dodano typ projektu  

Projekty polegające tylko na przygotowaniu dokumentacji 
przedprojektowej i technicznej dla projektów kolejowych. 

Zgodnie ze zmianami RPO 
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59 5 5.3 

W pkt. 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów 
dodano zapis:  w przypadku projektów dot. inwestycji 
punktowych przeznaczonych do obsługi transportu 
pasażerskiego przedsięwzięcia muszą spełniać standardy 
wyposażenia technicznego punktów kolejowej odprawy 
pasażerskiej opracowane na podstawie Kujawsko-
pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i 
kolejowej, stanowiące załącznik do Kryteriów wyboru 
projektów 

 

Zgodnie z zapisami  Kujawsko-
pomorskiego planu spójności 
komunikacji drogowej i kolejowej 

60 6  Pkt 1 – uzupełniono opis dla OP 6 
Opis OP 6 został uzupełniony w związku 
z dodaniem nowego priorytetu 
inwestycyjnego – 8b. 

61 6 - 
Pkt 4. Fundusz (nazwa i kwota w EUR)  - zwiększono alokację na 
OP 6 z 241 624 704 euro na 274 304 233 euro. 

Zgodnie z RPO po zmianach: 
- 25 000 000 euro przeniesiono na PI 8b 

(w tym z PI 3a - 16 900 000 euro oraz z 
PI 3b - 8 100 000 euro); 

- 7 679 529 euro przeniesiono na PI 9a 
(w tym z PI 4a - 3 630 514 euro oraz z 
PI 9d - 4 049 015 euro). 

62 6 6.1.1 
Pkt 15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE 
(EUR) – zwiększono alokację w poddziałaniu 6.1.1 z 84 063 125 
euro na 101 742 654 euro. 

Zgodnie z RPO po zmianach: 
- 17 679 529 euro przesunięto na 

infrastrukturę ochrony zdrowia (PI 9a), 
w tym 10 000 000 euro ze żłobków (PI 
9a), 3 630 514 euro z sieci 
elektroenergetycznych (PI 4a) oraz 
4 049 015 euro z RLKS (PI 9d) 
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63 6 6.1.1 

Pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów – dodano 
następujący zapis: 
Dodatkowa działalność, wykraczająca poza świadczenie opieki 
zdrowotnej finansowane ze środków publicznych jest 
dopuszczalna o ile ma charakter pomocniczy tj. ma ograniczony 
charakter (nie przekracza 20 % wydajności infrastruktury) i 
pochłania takie same nakłady jak działalność w zakresie 
świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych. 

Zgodnie z RPO po zmianach 
wprowadzonych w zakresie PI 9a. 
Przedmiotowa zmiana ma na celu 
dopuszczenie możliwości finansowania 
inwestycji zakładających ich 
wykorzystanie poza krajowym system 
zdrowia. Dzięki temu zrealizowane 
inwestycje będą odznaczały się lepszą 
(bardziej zrównoważoną) sytuacją 
finansową co przyczyni się do poprawy 
funkcjonowania obiektów 
sfinansowanych z RPO. 

64 6 6.1.1 

Pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów – warunek, o 
którym mowa w pkt 11 dot. dużych instytucji o charakterze 
opiekuńczo-pobytowym uzupełniono o następujący zapis: 
Wsparcie w tym zakresie jest możliwe pod warunkiem zgodności 
z horyzontalną zasadą deinstytucjonalizacji. 
 

Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 9a. 

65 
2,5,

6 
2.1; 5.1; 

6.1.1 

Pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów – usunięcie 
preferencji dla projektów wynikających z Gminnego/Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 
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66 
2,5,

6 
2.1; 5.1; 

6.1.1 

W pkt 26. Maksymalny % poziom dofinansowania 
całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 
(…) zmieniono zapis dotyczący udziału budżetu państwa w 
przypadku projektów realizowanych na obszarach 
rewitalizowanych. 
 
 
Przed zmianą: 
(…) 
W przypadku projektów realizowanych na obszarach 
rewitalizowanych wstępnie przewiduje się środki z budżetu 
państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa oraz 
maksymalny % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu zostanie ustalony na poziomie kryteriów 
wyboru projektów. 
 
Po zmianie: 
(…) 
Wstępnie przewiduje się środki z budżetu państwa. 

Przewiduje się udział środków z budżetu 
państwa ale nie w przypadku projektów 
realizowanych na obszarach 
rewitalizowanych. 
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67 
2,5,

6 
2.1; 5.1; 

6.1.1 

W pkt 27  Minimalny wkład własny beneficjenta jako % 
wydatków kwalifikowalnych zmieniono zapis dotyczący udziału 
budżetu państwa w przypadku projektów realizowanych na 
obszarach rewitalizowanych. 
Przed zmianą: 
(…) 
W przypadku projektów realizowanych na obszarach 
rewitalizowanych wstępnie przewiduje się środki z budżetu 
państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa oraz 
maksymalny % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu zostanie ustalony na poziomie kryteriów 
wyboru projektów. 
Po zmianie: 
(…) 
Wstępnie przewiduje się środki z budżetu państwa. 

Przewiduje się udział środków z budżetu 
państwa ale nie w przypadku projektów 
realizowanych na obszarach 
rewitalizowanych. 

68 

3,4,
6 

3.4; 3.5.1; 
4.3; 6.1.2; 
6.2; 6.3.1; 
6.3.2; 
6.4.1; 
6.4.3 

W pkt 26. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (…) 
zmieniono zapis dotyczący udziału budżetu państwa   
 
Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom 
dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na 
poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego    powinien być 
ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów 
pomocowych, o których mowa w punkcie 24 niniejszej tabeli. 
 
Projekty  nieobjęte pomocą publiczną – 95% 
W przypadku projektów realizowanych na obszarach 
rewitalizowanych wstępnie przewiduje się środki z budżetu 
państwa maksymalnie w wysokości 10% wydatków 
kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania z budżetu państwa 
oraz maksymalny % dofinansowania wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu zostanie ustalony na 
poziomie kryteriów wyboru projektów. 

Doprecyzowanie zapisów związanych z 
udziałem środków z budżetu państwa. 
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69 
3,4,

6 

3.4; 3.5.1; 
4.3; 6.1.2; 
6.2; 6.3.1; 

6.3.2; 
6.4.1; 
6.4.3 

W pkt 27  Minimalny wkład własny beneficjenta jako % 
wydatków kwalifikowalnych zmieniono zapis dotyczący udziału 
budżetu państwa w przypadku projektów realizowanych na 
obszarach rewitalizowanych. 
Projekty objęte pomocą publiczną – minimalny poziom wkładu 
własnego na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego 
powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych 
programów pomocowych, o których mowa  
w punkcie 24 niniejszej tabeli  
 

Projekty  nieobjęte pomocą publiczną – 5% 

W przypadku projektów realizowanych na obszarach 
rewitalizowanych wstępnie przewiduje się środki z budżetu 
państwa maksymalnie w wysokości 10% wydatków 
kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania z budżetu państwa 
oraz maksymalny % dofinansowania wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu zostanie ustalony na 
poziomie kryteriów wyboru projektów. 
 
 

Doprecyzowanie zapisów związanych z 
udziałem środków z budżetu państwa. 

70 6 6.1.2 
Pkt 10. Typy projektów – typ projektu nr 3 uzupełniono o 
następujący zapis: oraz usług aktywnej integracji. 

Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 9a. 
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71 6 6.1.2 

Pkt 11. Typ beneficjenta – katalog potencjalnych beneficjentów 
rozszerzono o następujące zapisy: 
- przedsiębiorstwa 
- partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi 

w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego 

 

Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 9a.  Potrzeba rozszerzenia katalogu 
potencjalnych beneficjentów jest 
uzasadniona zakresem interwencji 
przewidzianym w PI 9a, w ramach celu 
szczegółowego: zwiększony dostęp do 
usług społecznych, który dotyczy m.in. 
infrastruktury żłobków, klubów 
dziecięcych. Ponadto zasadnym jest 
również dopuszczenie możliwości 
realizacji projektów w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego. 

72 6 6.1.2 
Pkt 15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE 
(EUR) – zmniejszono alokację w poddziałaniu 6.1.2 z 56 042 084 
euro do 41 042 084 euro. 

Zgodnie z RPO po zmianach: 
- 10 000 000 euro przesunięto ze 

żłobków na infrastrukturę ochrony 
zdrowia (PI 9a); 

- 5 000 000 euro przesunięto ze 
żłobków na infrastrukturę 
przedszkolną (PI 10a). 

73 6 6.1.2 

Pkt 19.  Limity i ograniczenia w realizacji projektów – warunek, 
o którym mowa w pkt 1 zmieniono w następujący sposób:  
Z uwagi na zróżnicowanie potrzeb poszczególnych grup 
docelowych dla zapewnienia efektywności wsparcia, 
podejmowane działania muszą mieć charakter 
zindywidualizowany, kompleksowy i długofalowy. Inwestycje 
finansowane z EFRR powinny być powiązane z realizacją celów 
w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem 
rozumianych w sposób zdefiniowany w Umowie Partnerstwa 
2014-2020. Wsparcie powiązane będzie z procesem integracji 
społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej, 
deinstytucjonalizacji usług (włączając formy stacjonarne) (…). 

Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 9a. Wprowadzono zapis 
proponowany przez MIiR oraz 
uzgodniony z KE. 
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74 6 6.1.2 

Pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów - warunek, o 
którym mowa w pkt 6 zmieniono w następujący sposób: 
 
Przed zmianą: 
6. Finansowe wsparcie ze środków EFRR nie przysługuje na 

przedsięwzięcia, których realizacja współfinansowana jest ze 
środków Funduszu Dopłat w oparciu o ustawę z dnia 8 
grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali 
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla 
bezdomnych (Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1844). 

 
Po zmianie: 

6. Finansowe wsparcie ze środków EFRR nie przysługuje na 
dofinansowanie tych kosztów przedsięwzięcia, które są 
współfinansowane ze środków Funduszu Dopłat w oparciu o 
ustawę z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu 
tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań 
chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, 
ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz.U. 2017 r. poz. 
1392 z późn. zm.). 

 

Umożliwienie jednoczesnego 
finansowania tych samych 
przedsięwzięć ze środków Funduszu 
Dopłat. Warunkiem jest to, aby  
wsparcie nie obejmowało tych samych 
kosztów, które finansowane są już z 
Funduszu Dopłat. Zmiana wprowadzona 
w związku ze zmianą art. 7  ustawy z 
dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym 
wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych 
na wynajem, mieszkań chronionych, 
noclegowni, schronisk dla bezdomnych, 
ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń 
(Dz.U. 2017 r. poz. 1392 z późn. zm.). 

75 6 6.1.2 

Pkt 25  Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu, Pkt 26  Maksymalny % 
poziom dofinansowania całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  na poziomie projektu (…) oraz  Pkt 
27.Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych uzupełniono o zapisy związane z pomocą 
publiczną. 
 

Doprecyzowanie zapisów w zakresie 
związanym z pomocą publiczną. 
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76 6 6.2 
W pkt 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego  dodano 
nowy rezultatu wskaźnik pn.  Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) 

W obszarze rewitalizacji dodatkowe 
punkty uzyskają projekty, które będą 
wpływały na przyrost zatrudnienia. W 
związku z tym zasadnym wydaje się 
uzupełnienie listy wskaźników rezultatu 
bezpośredniego dla działania 6.2 o 
proponowany wskaźnik. 

77 6 6.2 
Pkt 11. Typ beneficjenta – katalog potencjalnych beneficjentów 
rozszerzono o towarzystwa budownictwa społecznego. 
 

Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 9b. Rozszerzenie katalogu 
beneficjentów zwiększa możliwości w 
zakresie absorpcji środków dostępnych 
na inwestycje związane z rewitalizacją. 

78 6 6.2 

Pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów  - warunek, o 
którym mowa w pkt 3 zmieniono w następujący sposób:   
3. Podejmowane w ramach działania przedsięwzięcia 

infrastrukturalne będą powiązane z realizacją celów  w 
zakresie włączenia społecznego i redukcji ubóstwa oraz 
będą prowadzić do zwiększenia szans na zatrudnienie. 
Oznacza to, że projekty przewidziane do wsparcia z EFRR 
muszą być realizowane w ścisłym połączeniu z działaniami 
podejmowanymi w ramach EFS, który w tym obszarze pełni 
funkcję wiodącą.  Inwestycje te powinny stanowić 
uzupełnienie planowanych lub realizowanych w ramach 
RPO WK-P 2014-2020 interwencji EFS. W przypadku braku 
możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 
dopuszcza się, aby inwestycje z zakresu PI 9b uzupełniały 
projekty realizowane ze środków EFS niepochodzących z 
RPO WK-P 2014-2020 lub działania finansowane z innych 
środków publicznych lub prywatnych ukierunkowane na 
realizację celów w zakresie włączenia społecznego i walki z 
ubóstwem, a także zwiększenia szans na zatrudnienie. 

 
 

Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 9b. Wprowadzona zmiana ma na celu 
umożliwić aby inwestycje z zakresu PI 
9b w uzasadnionych przypadkach mogły 
stanowić uzupełnienie projektów 
realizowanych ze środków EFS nie 
pochodzących z RPO WK-P 2014-2020 
lub działań finansowanych z innych 
środków publicznych lub prywatnych 
ukierunkowanych na realizację celów w 
zakresie włączenia społecznego i walki z 
ubóstwem, a także zwiększenia szans na 
zatrudnienie. 
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79 6 6.2 

Pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów  - dodano 
nowy warunek w następującym brzmieniu (pkt 4): 
4. W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych 

realizowanych w ramach działania 6.2 ich 
komplementarność w zakresie realizacji włączenia 
społecznego i walki z ubóstwem oraz promowaniem 
trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia i wsparciem 
mobilności pracowników wynika z programów rewitalizacji. 

 
 

Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 9b.  Wprowadzono zapis 
proponowany przez MIiR, uzgodniony z 
KE. 

80 6 6.2 

Pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów  - warunek, o 
którym mowa w pkt 8 c) zmieniono w następujący sposób: 
 
8. Możliwość realizacji inwestycji w zakresie kultury pod 

warunkiem, że: 
(…) 

c) wysokość wsparcia projektów w zakresie kultury  nie 
będzie przekraczać 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych 
projektu. koszty kwalifikowalne projektu w zakresie 
kultury nie będą przekraczać 2 mln euro. 

 
 

Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 9b. Zapis dostosowano do zmian 
wynikających z Umowy Partnerstwa. 
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81 6 6.3.1 
Pkt 10. Typy projektów – wprowadzona zmiana polega na 
połączeniu wskazanych wcześniej dwóch typów projektów w 
jeden oraz usunięciu zapisów dot. e-edukacji. 

Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 10a. Usunięcie zapisu dot. e-edukacji 
jest konsekwencją przeniesienia alokacji 
z KI 080  (Usługi i aplikacje w zakresie 
włączenia cyfrowego, e-dostępności, e-
uczenia się i e-edukacji, umiejętności 
cyfrowe) do KI 050 (Infrastruktura 
edukacyjna na potrzeby kształcenia i 
szkolenia zawodowego oraz kształcenia 
osób dorosłych) oraz do KI 052 
(Infrastruktura na potrzeby wczesnej 
edukacji elementarnej i opieki nad 
dzieckiem). 
Działania polegające na wyposażeniu w 
sprzęt informatyczny nadal mogą 
stanowić element projektu z zakresu 
infrastruktury przedszkolnej czy też 
infrastruktury kształcenia zawodowego. 

82 6 6.3.1 
Pkt 15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE 
(EUR) – zwiększono alokację w Poddziałaniu 6.3.1 z 9 357 945 
euro do 14 357 945 euro. 

Zgodnie z RPO po zmianach: 
- 5 000 000 euro przesunięto ze 
żłobków (PI 9a) na infrastrukturę 
przedszkolną (PI 10a) 

83 6 6.3.1 Pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów –  warunek, Pkt 4 
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 o którym mowa w pkt. 4 podzielono na dwa oraz zmieniono w 
następujący sposób: 
 
4. Działania infrastrukturalne w obszarze edukacji 

przedszkolnej, finansowane ze środków EFRR, mają 
charakter pomocniczy w stosunku do działań EFS.  
Wsparcie infrastrukturalne finansowane z EFRR możliwe jest 
jako uzupełnienie działań realizowanych z EFS lub gdy jest 
niezbędne do osiągnięcia celów odnoszących się do CT 10. 
(…) 

Pozostałe informacje, o których mowa w pkt. 4 przeniesiono do 
pkt. 5 oraz uzupełniono o następujący zapis: 
 
5. Interwencja ukierunkowana będzie na tworzenie nowych 

miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji 
przedszkolnej, w szczególności na obszarach 
charakteryzujących się słabym dostępem do usług 
wychowania przedszkolnego. W uzasadnionych przypadkach, 
gdy stan techniczny obiektów, gdzie realizowane jest 
wychowanie przedszkolne wymaga interwencji, bez której 
zagrożone jest ich dalsze funkcjonowanie, dopuszczalne będą 
projekty mające na celu doprowadzenie tych obiektów do 
stanu, który nie zagraża bezpieczeństwu oraz ich zamknięciu. 

 

Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 10a. Wprowadzono zapis 
proponowany przez MIiR, uzgodniony z 
KE. 
 
Pkt 5 
Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 10a.  Wprowadzona zmiana wychodzi 
naprzeciw postulatom zgłaszanym przez 
potencjalnych wnioskodawców 
Programu. Zwracają oni bowiem uwagę 
na fakt, że zwłaszcza na terenach 
wiejskich jakość infrastruktury obiektów 
edukacji przedszkolnej jest niezwykle 
niska - do utrzymania obecnie 
istniejącego poziomu wykorzystania 
tego typu infrastruktury konieczne jest 
podjęcie aktywnych działań 
modernizacyjnych, gdyż w innym 
przypadku liczba dzieci korzystająca z 
edukacji przedszkolnej może ulec 
znacznemu zmniejszeniu.  

84 6 6.3.1 

Pkt 24. Pomoc publiczna i pomoc de minimis (…) oraz Pkt 25. 
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu usunięto zapisy 
odnoszące się do pomocy publicznej 

Pomoc publiczna nie znajduje 
zastosowania w przypadku 
infrastruktury przedszkolnej. 
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85 6 6.3.1 

Pkt. 26  Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych  
na poziomie projektu (…) 
 
Przed zmianą: 
Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom 
dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na  
poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli dotyczy) 
powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych 
programów pomocowych, o których mowa w punkcie 24 
niniejszej tabeli.  
  
Projekty  nieobjęte pomocą publiczną – 85%  
W przypadku projektów realizowanych na obszarach 
rewitalizowanych wstępnie przewiduje się środki z budżetu 
państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa oraz 
maksymalny % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie kryteriów wyboru projektów. 
 
Po zmianie: 

Projekty  nieobjęte pomocą publiczną – 95% 

W przypadku projektów realizowanych na obszarach 
rewitalizowanych wstępnie przewiduje się środki z budżetu 
państwa maksymalnie w wysokości 10% wydatków 
kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania z budżetu państwa 
oraz maksymalny % dofinansowania wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu zostanie ustalony na 
poziomie kryteriów wyboru projektów. 

Usunięto zapisy dot. pomocy publicznej, 
która nie znajduje zastosowania w 
przypadku infrastruktury przedszkolnej 
oraz doprecyzowano zapisy dotyczące 
udziału środków z budżetu państwa 
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86 6 6.3.1 

Pkt 27.  Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych 
Przed zmianą: 
Projekty objęte pomocą publiczną – minimalny poziom wkładu 
własnego na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego 
(jeśli dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami 
właściwych programów pomocowych, o których mowa w 
punkcie 24 niniejszej tabeli.  
  
Projekty  nieobjęte pomocą publiczną – 15%.  
W przypadku projektów realizowanych na obszarach 
rewitalizowanych wstępnie przewiduje się środki z budżetu 
państwa. Minimalny poziom wkładu własnego  jako %  
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu zostanie 
ustalony na poziomie kryteriów wyboru projektów 
 
Po zmianie: 
 

Projekty  nieobjęte pomocą publiczną – 5%. 

W przypadku projektów realizowanych na obszarach 
rewitalizowanych wstępnie przewiduje się środki z budżetu 
państwa maksymalnie w wysokości 10% wydatków 
kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania z budżetu państwa 
oraz maksymalny % dofinansowania wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu zostanie ustalony na 
poziomie kryteriów wyboru projektów. 

Usunięto zapisy dot. pomocy publicznej, 
która nie znajduje zastosowania w 
przypadku infrastruktury przedszkolnej 
oraz doprecyzowano zapisy dotyczące 
udziału środków z budżetu państwa 
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87 6 6.3.2 
Pkt 10. Typy projektów – wprowadzona zmiana polega na 
połączeniu wskazanych wcześniej dwóch typów projektów w 
jeden oraz usunięciu zapisów dot. e-edukacji.  

Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 10a. Usunięcie zapisu dot. e-edukacji 
jest konsekwencją przeniesienia alokacji 
z KI 080  (Usługi i aplikacje w zakresie 
włączenia cyfrowego, e-dostępności, e-
uczenia się i e-edukacji, umiejętności 
cyfrowe) do KI 050 (Infrastruktura 
edukacyjna na potrzeby kształcenia i 
szkolenia zawodowego oraz kształcenia 
osób dorosłych) oraz do KI 052 
(Infrastruktura na potrzeby wczesnej 
edukacji elementarnej i opieki nad 
dzieckiem). 
Działania polegające na wyposażeniu w 
sprzęt informatyczny nadal mogą 
stanowić element projektu z zakresu 
infrastruktury przedszkolnej czy też 
infrastruktury kształcenia zawodowego. 

88 6 6.3.2 

Pkt 11. Typ beneficjenta – typ beneficjenta pn.  
Osoby fizyczne i prawne będące organami prowadzącymi szkoły 
i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i 
ustawiczne uzupełniono o następujący zapis: 
 
(w tym przedsiębiorcy*) 
 
 
*Wyłącznie w kontekście praktycznej nauki zawodu. 

Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 10a. 

89 6 6.3.2 

Pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli 
dotyczy) – dodano nowy warunek w następującym brzmieniu 
(pkt 4): 

4. W zakresie kształcenia zawodowego realizowane będą 
wyłącznie inwestycje służące praktycznej nauce zawodu. 

 

Uzupełnienie zapisów zgodnie z RPO w 
zakresie PI 10a. 
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90 6 6.3.2 

Pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli 
dotyczy) – warunek, o którym mowa w pkt 4 (aktualnie pkt 5) 
zmieniono w następujący sposób:  
 
3. (5.) Możliwość wsparcia działań w zakresie wyposażenia/ 

doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt i materiały 
dydaktyczne będzie uzależniona od diagnozy 
zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu 
działania. Działania te będą zgodne ze standardem 
wyposażenia określonym w Wytycznych w zakresie zasad 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS na lata 
2014-2020 w obszarze edukacji. Zakup wyposażenia 
dokonywany będzie zgodnie z podstawą programową 
kształcenia w zawodach dla danego zawodu. Przykładowy 
katalog wyposażenia szkolnych pracowni lub warsztatów 
szkolnych został opracowany przez MEN i jest udostępniany 
za pośrednictwem strony internetowej administrowanej 
przez MEN. 

 
 

 

91 6 6.3.2 

Pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli 
dotyczy) – warunek, o którym mowa w pkt 5 (aktualnie pkt 6) 
zmieniono w następujący sposób:  
 

5. Działania infrastrukturalne w obszarze kształcenia 
zawodowego, finansowane ze środków EFRR, mają 
charakter pomocniczy w stosunku do działań EFS. 

6. Wsparcie infrastrukturalne finansowane z EFRR możliwe 
jest jako uzupełnienie działań realizowanych z EFS lub gdy 
jest niezbędne do osiągnięcia celów odnoszących się do CT 
10. 

 

Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 10a. Wprowadzono zapis 
proponowany przez MIiR, uzgodniony z 
KE. 
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92 6 6.4.1 
W pkt 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego  dodano 
nowy rezultatu wskaźnik pn.  Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) 

W obszarze rewitalizacji dodatkowe 
punkty uzyskają projekty, które będą 
wpływały na przyrost zatrudnienia. W 
związku z tym zasadnym wydaje się 
uzupełnienie listy wskaźników rezultatu 
bezpośredniego dla poddziałania 6.4.1 o 
proponowany wskaźnik. 

93 6 6.4.1 
Pkt 11. Typ beneficjenta – katalog potencjalnych beneficjentów 
rozszerzono o towarzystwa budownictwa społecznego. 
 

Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 9b. Rozszerzenie katalogu 
beneficjentów zwiększa możliwości w 
zakresie absorpcji środków dostępnych 
na inwestycje związane z rewitalizacją. 

94 6 6.4.1 

Pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów  - warunek, o 
którym mowa w pkt 3 zmieniono w następujący sposób:   
3. Podejmowane w ramach działania przedsięwzięcia 

infrastrukturalne będą powiązane z realizacją celów  w 
zakresie włączenia społecznego i redukcji ubóstwa oraz 
będą prowadzić do zwiększenia szans na zatrudnienie. 
Oznacza to, że projekty przewidziane do wsparcia z EFRR 
muszą być realizowane w ścisłym połączeniu z działaniami 
podejmowanymi w ramach EFS, który w tym obszarze pełni 
funkcję wiodącą.  Inwestycje te powinny stanowić 
uzupełnienie planowanych lub realizowanych w ramach 
RPO WK-P 2014-2020 interwencji EFS. W przypadku braku 
możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 
dopuszcza się, aby inwestycje z zakresu PI 9b uzupełniały 
projekty realizowane ze środków EFS niepochodzących z 
RPO WK-P 2014-2020 lub działania finansowane z innych 
środków publicznych lub prywatnych ukierunkowane na 
realizację celów w zakresie włączenia społecznego i walki z 
ubóstwem, a także zwiększenia szans na zatrudnienie. 

 
 

Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 9b. Wprowadzona zmiana ma na celu 
umożliwić aby inwestycje z zakresu PI 
9b w uzasadnionych przypadkach mogły 
stanowić uzupełnienie projektów 
realizowanych ze środków EFS nie 
pochodzących z RPO WK-P 2014-2020 
lub działań finansowanych z innych 
środków publicznych lub prywatnych 
ukierunkowanych na realizację celów w 
zakresie włączenia społecznego i walki z 
ubóstwem, a także zwiększenia szans na 
zatrudnienie. 
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95 6 6.4.1 

Pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów  - dodano 
nowy warunek w następującym brzmieniu (pkt 4): 
4. W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych 

realizowanych w ramach poddziałania 6.4.1 ich 
komplementarność w zakresie realizacji włączenia 
społecznego i walki z ubóstwem oraz promowaniem 
trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia i wsparciem 
mobilności pracowników wynika z programów rewitalizacji. 

 
 

Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 9b.  Wprowadzono zapis 
proponowany przez MIiR, uzgodniony z 
KE. 

96 6 6.4.1 

Pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów  - warunek, o 
którym mowa w pkt 8 c) zmieniono w następujący sposób: 
 
8. Możliwość realizacji inwestycji w zakresie kultury pod 

warunkiem, że: 
(…) 

d) wysokość wsparcia projektów w zakresie kultury  nie 
będzie przekraczać 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych 
projektu. koszty kwalifikowalne projektu w zakresie 
kultury nie będą przekraczać 2 mln euro. 

 
 

Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 9b. Zapis dostosowano do zmian 
wynikających z Umowy Partnerstwa. 
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97 6 6.4.2 
Pkt 10. Typy projektów – wprowadzona zmiana polega na 
połączeniu wskazanych wcześniej dwóch typów projektów w 
jeden oraz usunięciu zapisów dot. e-edukacji.  

Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 10a. Usunięcie zapisu dot. e-edukacji 
jest konsekwencją przeniesienia alokacji 
z KI 080 (Usługi i aplikacje w zakresie 
włączenia cyfrowego, e-dostępności, e-
uczenia się i e-edukacji, umiejętności 
cyfrowe) do KI 050 (Infrastruktura 
edukacyjna na potrzeby kształcenia i 
szkolenia zawodowego oraz kształcenia 
osób dorosłych) oraz do KI 052 
(Infrastruktura na potrzeby wczesnej 
edukacji elementarnej i opieki nad 
dzieckiem). 
Działania polegające na wyposażeniu w 
sprzęt informatyczny nadal mogą 
stanowić element projektu z zakresu 
infrastruktury przedszkolnej czy też 
infrastruktury kształcenia zawodowego.  
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98 6 6.4.2 

Pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli 
dotyczy) – warunek, o którym mowa w pkt. 5 podzielono na 
dwa oraz zmieniono w następujący sposób: 
 
4. Działania infrastrukturalne w obszarze edukacji 

przedszkolnej, finansowane ze środków EFRR, mają 
charakter pomocniczy w stosunku do działań EFS. Wsparcie 
infrastrukturalne finansowane z EFRR możliwe jest jako 
uzupełnienie działań realizowanych z EFS lub gdy jest 
niezbędne do osiągnięcia celów odnoszących się do CT 10. 

 
Pozostałe informacje, o których mowa w pkt. 5 przeniesiono do 
pkt. 6 oraz uzupełniono o następujący zapis: 
 

5. Interwencja ukierunkowana będzie na tworzenie nowych 
miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji 
przedszkolnej, w szczególności na obszarach 
charakteryzujących się słabym dostępem do usług 
wychowania przedszkolnego. W uzasadnionych przypadkach, 
gdy stan techniczny obiektów, gdzie realizowane jest 
wychowanie przedszkolne wymaga interwencji, bez której 
zagrożone jest ich dalsze funkcjonowanie, dopuszczalne będą 
projekty mające na celu doprowadzenie tych obiektów do 
stanu, który nie zagraża bezpieczeństwu oraz ich zamknięciu. 

 

Pkt 5.  
Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 10a. Wprowadzono zapis 
proponowany przez MIiR, uzgodniony z 
KE. 
 
Pkt 6. 
Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 10a. Wprowadzona zmiana wychodzi 
naprzeciw postulatom zgłaszanym przez 
potencjalnych wnioskodawców 
Programu. Zwracają oni bowiem uwagę 
na fakt, że zwłaszcza na terenach 
wiejskich jakość infrastruktury obiektów 
edukacji przedszkolnej jest niezwykle 
niska – do utrzymania obecnie 
istniejącego poziomu wykorzystania 
tego typu infrastruktury konieczne jest 
podjęcie aktywnych działań 
modernizacyjnych, gdyż w innym 
przypadku liczba dzieci korzystająca z 
edukacji przedszkolnej może ulec 
znacznemu zmniejszeniu. 

99 6 6.4.2 

W pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów usunięto 
następujący zapis: 
 
Premiowane będą projekty: 
 
Wynikające z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji. 
 

W ramach poddziałania nie przewiduje 
się projektów realizowanych na 
obszarach rewitalizowanych. 
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100 6 6.4.2 

Pkt 24. Pomoc publiczna i pomoc de minimis (…) oraz Pkt 25. 
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu usunięto zapisy 
odnoszące się do pomocy publicznej 

Pomoc publiczna nie znajduje 
zastosowania w przypadku 
infrastruktury przedszkolnej. 

101 6 6.4.2 

W pkt 26. Maksymalny % poziom dofinansowania 
całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 
usunięto następujący zapis: 
 
Przed zmianą: 
 
Projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom 
dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na 
poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego (jeśli dotyczy) 
powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych 
programów pomocowych, o których mowa w punkcie 24 
niniejszej tabeli.  
  
Projekty  nieobjęte pomocą publiczną – 85%  
W przypadku projektów realizowanych na obszarach 
rewitalizowanych wstępnie przewiduje się środki z budżetu 
państwa. Poziom dofinansowania z budżetu państwa oraz 
maksymalny % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu zostanie ustalony na poziomie kryteriów 
wyboru projektów. 
 
Po zmianie: 

 

Projekty  nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

 

Usunięto zapisy dot. pomocy publicznej, 
która nie znajduje zastosowania w 
przypadku infrastruktury przedszkolnej, 
a także zapisy dotyczące udziału 
środków z budżetu państwa. 
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102 6 6.4.2 

w pkt 27  Minimalny wkład własny beneficjenta jako % 
wydatków kwalifikowalnych usunięto następujący zapis: 
 
Przed zmianą: 
Projekty objęte pomocą publiczną – minimalny poziom wkładu 
własnego na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy końcowego 
(jeśli dotyczy) powinien być ustalony zgodnie z wymogami 
właściwych programów pomocowych, o których mowa w 
punkcie 24 niniejszej tabeli.  
  
Projekty  nieobjęte pomocą publiczną – 15%.  
W przypadku projektów realizowanych na obszarach 
rewitalizowanych wstępnie przewiduje się środki z budżetu 
państwa. Minimalny poziom wkładu własnego  jako %  
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu zostanie 
ustalony na poziomie kryteriów wyboru projektów. 
 
Po zmianie: 
 

Projekty  nieobjęte pomocą publiczną – 15%. 

 

Usunięto zapisy dot. pomocy publicznej, 
która nie znajduje zastosowania w 
przypadku infrastruktury przedszkolnej, 
a także zapisy dotyczące udziału 
środków z budżetu państwa. 
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103 6 6.4.3 
Pkt 10. Typy projektów – wprowadzona zmiana polega na 
połączeniu wskazanych wcześniej dwóch typów projektów w 
jeden oraz usunięciu zapisów dot. e-edukacji.  

Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 10a. Usunięcie zapisu dot. e-edukacji 
jest konsekwencją przeniesienia alokacji 
z KI 080 (Usługi i aplikacje w zakresie 
włączenia cyfrowego, e-dostępności, e-
uczenia się i e-edukacji, umiejętności 
cyfrowe) do KI 050 (Infrastruktura 
edukacyjna na potrzeby kształcenia i 
szkolenia zawodowego oraz kształcenia 
osób dorosłych) oraz do KI 052 
(infrastruktura na potrzeby wczesnej 
edukacji elementarnej i opieki nad 
dzieckiem). 
Działania polegające na wyposażeniu w 
sprzęt informatyczny nadal mogą 
stanowić element projektu z zakresu 
infrastruktury przedszkolnej czy też 
infrastruktury kształcenia zawodowego. 

104 6 6.4.3 

Pkt 11. Typ beneficjenta – typ beneficjenta pn.  
Osoby fizyczne i prawne będące organami prowadzącymi szkoły 
i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i 
ustawiczne uzupełniono o następujący zapis: 
 
(w tym przedsiębiorcy*) 
 
 
*Wyłącznie w kontekście praktycznej nauki zawodu. 

Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 10a. 

105 6 6.4.3 

Pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli 
dotyczy) – dodano nowy warunek w następującym brzmieniu 
(pkt 5): 

4. W zakresie kształcenia zawodowego realizowane będą 
wyłącznie inwestycje służące praktycznej nauce zawodu. 

 

Uzupełnienie zapisów zgodnie z RPO w 
zakresie PI 10a. 
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106 6 6.4.3 

Pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli 
dotyczy) – warunek, o którym mowa w pkt 5 (aktualnie pkt 6) 
zmieniono w następujący sposób:  
 

5. (6.) Możliwość wsparcia działań w zakresie 
wyposażenia/ doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt i 
materiały dydaktyczne będzie uzależniona od diagnozy 
zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu 
działania. Działania te będą zgodne ze standardem 
wyposażenia określonym w Wytycznych w zakresie 
zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS 
na lata 2014-2020 w obszarze edukacji. Zakup 
wyposażenia dokonywany będzie zgodnie z podstawą 
programową kształcenia w zawodach dla danego 
zawodu. Przykładowy katalog wyposażenia szkolnych 
pracowni lub warsztatów szkolnych został opracowany 
przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony 
internetowej administrowanej przez MEN. 

 
 

 

107 6 6.4.3 

Pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli 
dotyczy) – warunek, o którym mowa w pkt 6 (aktualnie pkt 7) 
zmieniono w następujący sposób:  
 

6. Działania infrastrukturalne w obszarze kształcenia 
zawodowego, finansowane ze środków EFRR, mają 
charakter pomocniczy w stosunku do działań EFS. 

7. Wsparcie infrastrukturalne finansowane z EFRR możliwe 
jest jako uzupełnienie działań realizowanych z EFS lub gdy 
jest niezbędne do osiągnięcia celów odnoszących się do CT 
10. 

 

Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
PI 10a. Wprowadzono zapis 
proponowany przez MIiR, uzgodniony z 
KE. 
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108 6 6.5 
Wprowadzono Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego 
regionu  
 

Zgodnie z RPO (po zamianach) 
wprowadzono nowy PI 8b 

109 6 
6.1.2 
6.3.1 
6.4.2 

Pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów; pkt 10. Typy 
projektów – aktualizacja przywołanych aktów prawnych. 

Aktualizacja aktów prawnych – zmiana 
techniczna. 

110 7 7.1 
Zmniejszono alokację na Działanie z 39 768 991 euro do 35 719 
976 euro.  

Zmiana spowodowana zmianami RPO 
WK-P. Dostosowanie do zmniejszonej 
alokacji na KI 097 wchodzącej w skład PI 
9d. 

111 7 7.1 Zwiększono maksymalny poziom dofinansowania z 85% do 95%. Dostosowanie do zmian RPO WK-P. 

112 8 
Oś 8, 8.2, 

8.2.2 

Zmiana celu szczegółowego 2 na: poprawa sytuacji zawodowej 
osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz 
pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich 
pracujących 

Dostosowanie nazwy do nowego 
brzmienia Celu szczegółowego 2 
zmienionego w ramach Osi 8 (PI 8i) w 
RPO w związku z objęciem wsparciem 
nowych grup docelowych.  

113 8 Oś 8 
FUNDUSZ (NAZWA I KWOTA W EUR), EFS,  zmiana kwoty z 183 
554 649 na 183 006 261. 

Zmiana wartości kwoty wkładu UE w 
RPO. 

114 8 
8.1, 8.2.1, 

8.2.2 

Zmiana nazwy dotychczasowego wskaźnika rezultatu 
odnoszącego się do uzyskania kwalifikacji na:  Liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu 

Zachowanie spójności ze wskaźnikiem 
rezultatu określonym w RPO (po 
zmianach). 

115 8 8.1 
W opisie grupy docelowej wykreślenie fragmentu wskazującego 
na zakwalifikowanie bezrobotnych do pierwszej lub drugiej 
kategorii oddalenia od rynku pracy. 

Zachowanie zgodności z brzmieniem 
RPO (po zmianach). 

116  Sekcja IV 
Zmieniono indykatywną alokację przeznaczoną na projekty 
rewitalizacyjne. 

Dostosowanie do zmian RPO WK-P. 
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117 8 8.1 

W pkt.  19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów: 
- doprecyzowanie w pkt. 2, iż Przedsięwzięcia w zakresie 
aktywizacji zawodowej uwzględniają minimalny poziom 
efektywności zatrudnieniowej mierzony zgodnie z metodologią 
nie uwzględniającą umów cywilno-prawnych  określoną w 
wytycznych horyzontalnych w obszarze rynku pracy; 
- dodanie pkt. 4. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nie 
mogą stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych 
wsparciem w projektach. Grupa bezrobotnych mężczyzn w 
wieku 30-49 lat może korzystać z wszystkich  form wsparcia 
przewidzianych w ramach Działania z zastrzeżeniem, że 
udzielenie wsparcia ma prowadzić do podwyższenia lub nabycia 
nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania kwalifikacji 
lub kompetencji uczestników projektów lub do rozpoczęcia 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

Zmiana wynika z zapisów RPO (po 
zmianach). 

118 8 8.2.1 

W pkt.  8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego dodanie 
wskaźnika pn. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej. 

Wprowadzenie wskaźnika na potrzeby 
monitorowania wsparcia, które zostało 
przewidziane dla osób odchodzących z 
rolnictwa i ich rodzin. 

119 8 8.2.1 

W pkt.  9. Lista wskaźników produktu dodanie wskaźników pn. 
Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie, oraz pn.  Liczba osób 
pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku 
pracy objętych wsparciem w programie. 

Wprowadzenie wskaźników na potrzeby 
monitorowania wsparcia, które zostało 
przewidziane dla osób odchodzących z 
rolnictwa i ich rodzin oraz imigrantów i 
reemigrantów. 
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120 8 8.2.1 

W pkt.  10. Typy projektów: 
- wykreślenie zapisu:  Wsparcie kompleksowej aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 
29 roku życia, poprzez: 
- dodanie następujących typów: 

5. Wsparcie działań z zakresu reorientacji zawodowej 
rolników i rybaków oraz członków ich rodzin: 
a) działania obejmujące formy wsparcia określone w pkt. 

1-4a, 
b) wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie 

działalności  gospodarczej oraz doradztwo i szkolenia 
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności 
gospodarczej, wsparcie pomostowe. 

Wprowadzenie nowych typów 
projektów wynika z zapisów RPO (po 
zmianach). 

121 8 8.2.1 

W pkt.  11. Typ beneficjenta doprecyzowanie:   
W przypadku typów projektu od 1 do 4a i 5: 
• instytucje rynku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy: 
- publiczne służby zatrudnienia, 
- agencje zatrudnienia,  
- instytucje szkoleniowe, 
- instytucje dialogu społecznego,  
- instytucje partnerstwa lokalnego. 

Zmiana związana jest z wprowadzeniem 
dodatkowych typów projektu. 
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122 8 8.2.1 

W pkt. 12 dodanie nowych grup docelowych: 
1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, 
w szczególności:  
- osoby powyżej 50 roku życia, 
- kobiety, 
- osoby z niepełnosprawnościami, 
- osoby długotrwale bezrobotne, 
- osoby o niskich kwalifikacjach. 
2. reemigranci, 
3. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), 
4. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny. 
 
W przypisie 57 doprecyzowanie, iż „dotyczy również osób 
określonych w pkt. 2-4”. 

Wprowadzenie zmiany w związku z 
objęciem wsparciem  w RPO nowych 
grup docelowych. 

123 8 8.2.1 
W pkt. 15 zmiana kwoty UE (EUR) z 15 010 821,60 na 10 410 
304,60. 

Zmniejszenie alokacji w Poddziałaniu 
8.2.1 o 4 600 517 EUR i przesunięcie 
środków na realizację wsparcia w 
ramach Poddziałania 8.2.2 (2 600 000 
EUR) oraz w ramach Poddziałania 8.5.2 
(2 000 517 EUR) w związku ze zmianami 
w ramach RPO.   
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124 8 8.2.1 

W pkt.  19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów: 
- doprecyzowanie w pkt. 2, iż Przedsięwzięcia w zakresie 
aktywizacji zawodowej uwzględniają minimalny poziom 
efektywności zatrudnieniowej mierzony zgodnie z metodologią 
nie uwzględniającą umów cywilno-prawnych  określoną w 
wytycznych horyzontalnych w obszarze rynku pracy; 
- dodanie pkt. 7-10: 
7. Osoby zaliczające się do grup docelowych wymienionych w 
pkt. 2-4 nie będą stanowiły więcej niż 40% ogółu uczestników 
projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.1. 
Wsparcie tych  grup docelowych  powinno wynikać z oceny 
sytuacji społeczno-gospodarczej. 
8. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nie mogą stanowić 
więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w 
projektach. Grupa bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat 
może korzystać z wszystkich  form wsparcia przewidzianych w 
ramach Poddziałania z zastrzeżeniem, że udzielenie wsparcia 
ma prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji 
czy kompetencji lub utrzymania kwalifikacji lub kompetencji 
uczestników projektów lub do rozpoczęcia prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
9. W przypadku  znalezienia przez osoby zamierzające odejść z 
rolnictwa oraz rybactwa oraz członków ich rodzin zatrudnienia 
poza sektorem rolniczym lub prowadzenia własnej pozarolniczej 
działalności gospodarczej niezbędne będzie przejście 
reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych 
rolników (KRUS) do ogólnego systemu  ubezpieczeń społecznych 
(ZUS). 
10.  W celu zagwarantowania kompleksowego wsparcia w 
wejściu na rynek pracy w projektach realizowanych w ramach 
Poddziałania 8.2.1 możliwe jest zastosowanie wsparcia 
towarzyszącego o charakterze aktywnej integracji oferowanego 
w Poddziałaniu 9.2.1.  

Zmiana wynika z zapisów RPO (po 
zmianach). 
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125 8 8.2.2 
Zmiana nazwy poddziałania na: Wsparcie osób pracujących 
znajdujących się w niekorzystanej sytuacji na rynku pracy 

Zmiana niezbędna w związku ze zmianą  
dotychczasowego zakresu wsparcia, 
celu szczegółowego 2, czy samej grupy 
docelowej. 

126 8 8.2.2 

W pkt.  8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego 
wykreślenie wskaźnika pn. Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 
programu (CR04) i dodanie wskaźnika pn. Liczba utworzonych 
miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej. 

Przypisanie adekwatnych wskaźników 
na potrzeby monitorowania wsparcia, 
które zostało przewidziane dla osób 
zatrudnionych na umowach 
krótkoterminowych oraz pracujących w 
ramach umów cywilno-prawnych oraz 
ubogich pracujących. 

127 8 8.2.2 

W pkt.  9. Lista wskaźników produktu wykreślenie wskaźnika pn. 
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, 
objętych wsparciem w programie (CO01), oraz dodanie 
wskaźników pn. Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki 
na podjęcie działalności gospodarczej w programie, oraz pn.  
Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w programie. 

Wprowadzenie  adekwatnych 
wskaźników na potrzeby 
monitorowania wsparcia, które zostało 
przewidziane dla osób  zatrudnionych 
na umowach krótkoterminowych oraz 
pracujących w ramach umów cywilno-
prawnych oraz ubogich pracujących. 
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128 8 8.2.2 

W pkt. 10  Typy projektów zmiana na: 
Wsparcie służące poprawie sytuacji na rynku pracy osób 
zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz 
pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich 
pracujących, obejmujące: 

1.  Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem i wdrożeniem 
Indywidualnych Planów Działań. 

2.  Działania z zakresu pośrednictwa pracy świadczone na rzecz 
uczestników projektu. 

3.  Działania ukierunkowane na rozwijanie 
kompetencji/umiejętności/kwalifikacji zawodowych 
poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych 
kursów, finansowanie studiów podyplomowych, studiów 
uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji poprzez 
finansowanie nauki na studiach niestacjonarnych). 

4.  Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej oraz doradztwo i szkolenia 
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych 
do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, 
wsparcie pomostowe. 

 
* wraz z przypisem 61: „W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy.” 

Zmiana związana jest z wprowadzeniem 
nowego zakresu wsparcia dla nowej 
grupy docelowej w ramach RPO (po 
zmianach). 

129 8 8.2.2 

W pkt. 12 zmiana grupy docelowej na: 

• osoby ubogie pracujące 

• osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych 
oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych 

Wprowadzenie zmiany w związku z 
objęciem wsparciem  w RPO nowych 
grup docelowych. 

130 8 8.2.2 W pkt. 15 zmiana kwoty UE (EUR) z 1 500 000 na 4 100 000. 

Zwiększenie alokacji w Poddziałaniu 
8.2.2 o 2 600 000 EUR (przesunięcie z  
Poddziałania 8.2.1)  w związku ze 
zmianami w ramach RPO.   



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

 

131 8 8.2.2 

W pkt.  19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów: 
- przeredagowanie pkt. 2 na: Przedsięwzięcia w zakresie 
poprawy sytuacji osób na rynku pracy uwzględniają minimalny 
poziom efektywności zawodowej mierzony zgodnie z 
metodologią określoną w wytycznych horyzontalnych w 
obszarze rynku pracy; 
- wykreślenie pkt. 3 odnoszącego się do osób zamierzających 
odejść z rolnictwa (…) i zastąpienie go nowym w brzmieniu: 
3. Wsparcie grupy docelowej powinno wynikać z oceny sytuacji 
społeczno-gospodarczej. 

Zmiana wynika z zapisów RPO (po 
zmianach). 

132 8 8.3 W pkt. 15 zmiana kwoty UE (EUR) z 11 452 360 na 10 903 972. 

Zmniejszenie alokacji w Działaniu 8.3 o 
548 388 EUR w związku ze zmianami w 
ramach RPO (przesunięcie środków na 
Pomoc Techniczną). 

133 8 
8.4.1, 
8.4.2 

Zmiana nazwy dotychczasowego wskaźnika rezultatu 
odnoszącego się do powrotu na rynek pracy na:   Liczba osób, 
które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej 
urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, 
po opuszczeniu programu 

Zachowanie spójności ze wskaźnikiem 
rezultatu określonym w RPO (po 
zmianach). 

134 8 8.4.1 

W pkt. 10. Typy projektów doprecyzowano typ 1b): 
1. Wspieranie aktywizacji osób opiekujących się dziećmi w 

wieku do lat 3 w powrocie na rynek pracy poprzez 
finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. voucher), 
obejmujące: 
a) pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w 

żłobku lub klubie dziecięcym lub wynagrodzenia 
dziennego opiekuna, 

b) pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek 
na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę 
nad dzieckiem, które opłaca rodzic zgodnie z umową o 
świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3, 

Doprecyzowanie typu wsparcia do 
brzmienia wynikającego z Wytycznych  
zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020. 
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135 8 
8.4.1, 
8.4.3 

W pkt. 12. zmiana opisu grup docelowych na: 

• osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające 
poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad 
dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę 
zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają 
na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

• osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 

• opiekunowie dzienni/ kandydaci na dziennych opiekunów 

• nianie/ kandydaci na nianie 

Wprowadzenie zmiany w związku ze 
zmianami w RPO oraz w Wytycznych  
zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020. 

136 8 
8.4.1, 
8.4.2, 
8.4.3 

W pkt.  19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów:  
- w pkt. 2 zaktualizowano publikatory wskazane do ustawy i 
rozporządzeń. 

Aktualizacja publikatorów – zmiana 
techniczna. 

137 8 8.5.2 W pkt. 15 zmiana kwoty UE (EUR) z 2 869 551 na 4 870 068. 

Zwiększenie alokacji w Poddziałaniu 
8.5.2 o 2 000 517 EUR (przesunięcie z  
Poddziałania 8.2.1)  w związku ze 
zmianami w ramach RPO.   

138 8 
8.6.1, 
8.6.2 

W pkt. 12 zmiana grupy docelowej na: 

• osoby w wieku aktywności zawodowej 

• pracodawcy 

Zmiana wynika z zapisów RPO (po 
zmianach). 

139 9 9 
FUNDUSZ (NAZWA I KWOTA W EUR) zmiana kwoty z 124 
636 401 na 122 665 273. 

Zmiana wartości kwoty wkładu UE w 
RPO. 

140 9 9.1.1 
Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) 
5 260 000 

Zmiana kwoty dofinansowania  z 6 000 
000euro na 5 260 000euro, 
przeniesienie kwoty 740 000 euro na 
9.1.2 

141 9 9.1.2 
Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) 
2 633 413   

Zmiana kwoty dofinansowania  z 1 893 
413euro na 2 633 413  euro, 
przeniesienie kwoty 740 000 euro z 
9.1.1 
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142 9 
9.1.1. 

oraz 9.2.1 

Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego: dodanie wyrażenia 
lub nabyły kompetencje do wskaźnika Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje opuszczeniu programu. 

Zgoda Komisji na wprowadzenia w 
niniejszym wskaźniku także odniesienia 
się do kompetencji. 

143 9 
9.1.1. 
oraz 9.2.1 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia: usunięcie 
zapisów dotyczących „w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z 
ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
znajdują się w trzeciej grupie osób - tzw. oddalonych od rynku 
pracy (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez powiatowe 
urzędy pracy)” 

Zgodnie z Umowa partnerstwa 
zrezygnowano z wskazania iż wsparcie 
w 9i skierowane jest do osób z III 
profilu. 

144 9 
9.1.1. 
oraz 9.2.1 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:  
-w punkcie 8a usunięto zapis „ w szczególności w ramach 
Programu Aktywizacja i Integracja;” 
-w punkcie 9b usunięto zapis „ które określa zasady współpracy 
w zakresie realizacji usług aktywnej integracji o charakterze 
zawodowym lub” 
-w punkcie 9 dodano podpunkt e: „ przez podmioty wybrane na 
zasadach dotyczących udzielania zamówień określonych w 
Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS 
oraz FS na lata 2014-2020” 

Uspójnienie zapisów dotyczących 
projektów OPS/PCPR z Wytycznymi w 
obszarze włączenia społecznego 

145 9 
9.1.1. 

oraz 9.2.1 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz 
przyjmowanie protestów: wprowadzono tryb pozakonkursowy 

Wprowadzenie zmian zgodnie z Umową 
partnerstwa oraz uspójnienie zapisów 
dotyczących projektów OPS/PCPR z 
Wytycznymi w obszarze włączenia 
społecznego 

146 9 9.2.1 
Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) 
30 334 341 

Zmiana kwoty dofinansowania  z 34 594 
341euro na 30 334 341 euro, 
przeniesienie kwoty 4 260 000euro na 
9.3.2 

147 9 9.2.2 

Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego: dodanie wyrażenia 
lub nabyły kompetencje do wskaźnika Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje opuszczeniu programu. 

Zgoda Komisji na wprowadzenia w 
niniejszym wskaźniku także odniesienia 
się do kompetencji. 
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148 9 9.3.1 

Typy projektów: 
Dodano 2 typ projektu  
Działania na rzecz wsparcia deinstytucjonalizacji opieki 
medycznej nad osobami zależnymi, poprzez rozwój 
alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi w 
zakresie: 
a) wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki 
medycznej w formach zdeinstytucjonalizowanych, w tym 
Dziennych Domów Opieki Medycznej zgodnie ze standardami 
wypracowanymi w ramach PO WER,  
b) długoterminowej medycznej opieki domowej nad osoba 
niesamodzielną, w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej, 
c) zapewniania opieki medycznej nad osobami 
niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów będących 
członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki w 
dziennych formach 
d) uzupełniająco do typu a, b, c: 
i. wsparcie dla opiekunów, w szczególności członków rodzin w 
postaci wsparcia psychologicznego lub szkolenia w zakresie 
opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi, 
ii. wdrożenie na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu 
koordynacji realizacji usług medycznych kierowanych do osób 
niesamodzielnych 
iii. przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego 
połączonego z doradztwem w doborze sprzętu i jego 
wykorzystania oraz treningami z zakresu jego samoobsługi i 
przygotowanie warunków do opieki domowej, 
iv. teleopiekę medyczną wykorzystywaną na potrzeby 
doradztwa medycznego oraz bezpośredniej pomocy personelu 
medycznego na wezwanie w szczególnej sytuacji, 
v. szkolenia oraz prowadzenie doradztwa w zakresie 
dostosowania podmiotów leczniczych do potrzeb osób 
niesamodzielnych, 
vi. wsparcie funkcjonowania zespołów środowiskowych na 
poziomie podstawowej opieki zdrowotnej lub psychiatrycznej. 

Wprowadzenie w obszarze zdrowia 
drugiego typu działań, który jest 
związany z wprowadzonymi w 
Wytycznych w obszarze zdrowia 
możliwością realizacji działań z zakresu 
deinstytucjionlaizacji opieki medycznej 
w tym DDOM.  
Uspójnienie zapisów z wprowadzony 
zmianami  w RPO. 
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149 9 9.3.1 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia: 
-wprowadzenie grup docelowych w podziale na typy projektów 
-dodanie w typie projektów nr 2 nowych grup uczestników: 
 -osoby niesamodzielne 
-opiekunowie osób niesamodzielnych, w szczególności 
członkowie rodzin 
-podmioty lub osoby świadczące usługi z zakresu opieki 
długoterminowej 

Wprowadzenie w obszarze zdrowia 
drugiego typu działań, który jest 
związany z wprowadzonymi w 
Wytycznych w obszarze zdrowia 
możliwością realizacji działań z zakresu 
deinstytucjionlaizacji opieki medycznej 
w tym DDOM.  
Uspójnienie zapisów z wprowadzony 
zmianami  w RPO. 

150 9 9.3.1 
Limity i ograniczenia: 
dopisano Standardu Dziennych Domów Opieki Medycznej 
przyjętych uchwałą przez Komitet Sterujący 

 

151 9 9.3.2 
Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) 
45 707 030 

Zmiana kwoty dofinansowania  z 41 
447 030 euro na 45 707 030euro, 
przeniesienie kwoty 4 260 000euro z 
9.2.1 

152 9 9.4.1 
Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) 
17 506 211 

Zmiana kwoty dofinansowania  z 19 477 
339 euro na 17 506 211euro, 
zmniejszanie kwoty 1 971 128euro  

153 9 9.4.1 

Typy projektów 
w 1 a) Wsparcie służące tworzeniu nowych podmiotów 
ekonomii społecznej  obejmujące: 
oraz dodanie przypisu z treścią: 

Wsparcie zgodne z zakresem wskazanym w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 

Zmiana zapisów z przedsiębiorstw 
społecznych na podmiotów ekonomii 
społecznej – dostosowanie zapisów do 
Wytycznych 
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154 9 9.4.1 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów,  
-pkt 7  Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu 
stanowi sześćdziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w 
rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
-pkt 14. Udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego 
(dotacji) jest możliwe wyłącznie na tworzenie nowych miejsc 
pracy dla: 
-osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z 
wyłączeniem osób niepełnoletnich 
-osób długotrwale bezrobotnych 
-osób ubogich pracujących 
-osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i 
młodzieżowe ośrodki socjoterapii 
-osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla 
nieletnich 

Dostosowanie do treści wytycznych w 
obszarze włączenia społecznego. 

155 9 9.4.1 

W przypisie 108 doprecyzowano zapis  
Zakres i intensywność wsparcia pomostowego oraz okres jego 
świadczenia, a także jego wysokość, w przypadku wsparcia 
finansowego, są dostosowane do indywidualnych potrzeb 
przedsiębiorstwa społecznego. Wsparcie pomostowe w formie 
finansowej jest świadczone przez okres  nie dłuższy niż 6 
miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska 
pracy, o ile termin utworzenia miejsca pracy jest późniejszy niż 
termin przyznania dotacji, może być przedłużone nie dłużej 
jednak niż do 12 miesięcy, z  zachowaniem zasad trwałości, o 
których  mowa w Wytycznych w obszarze włączenia 
społecznego 

Dostosowanie do treści wytycznych w 
obszarze włączenia społecznego. 

156 9 9.4.1 
Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)   Maksymalna 
wartość projektu: 15 000 000 

Zwiększono maksymalną wartość 
projektu, ponieważ planowana realizacji 
projektów OWES na dłuższy okres co 
generuje wyższe koszty. 
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157 9 9.4.2 

Typy projektów 
Wsparcie działań z zakresu koordynacji i monitorowania rozwoju sektora ekonomii 
społecznej w regionie obejmujące: 
a) tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w 
szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, 
umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat podejmowanych 
działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i 
metodach pracy itp., a także agregowanie informacji na temat działalności OWES i 
wyników ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych 
działań w regionie. Wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu 
terytorialnego; 
b) tworzenie lub dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć regionalnych sieci PES 
(klastry, franczyzy) oraz włączanie PES w istniejące na poziomie regionalnym organizacje 
branżowe (sieci, klastry); 
c) tworzenie regionalnych sieci kooperacji PES o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, 
ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz 
wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług; 
d) inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, PES, w tym o 
charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań podejmowanych 
przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in. 
w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, a także współpracy ww. 
podmiotów z innymi podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku 
pracy, przedsiębiorstwa m.in. w celu zwiększenia liczby staży i praktyk w PES, czy też w 
typowych przedsiębiorstwach;  
e) budowanie powiązań pomiędzy systemem edukacji, nauką, biznesem i ekonomią 
społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana 
informacji, udział we wspólnych konkursach i wydarzeniach z organizacjami 
pracodawców i przedsiębiorców, szkół, w tym szkół wyższych i instytutów naukowych) 
w celu nawiązania stałej współpracy;  
f) organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności PES jako dostawców 
produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez PES 
na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, finansowanie udziału PS i PES 
w targach i wystawach regionalnych o charakterze gospodarczym, sprzedaż produktów i 
usług PES za pomocą jednego regionalnego portalu lub portali branżowych); 
g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, 
w szczególności PES, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii 
społecznej lub lokalnych planów udziału PES w rozwoju usług społecznych (spotkania, 
wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), uwzględniania aspektów społecznych 
w zamówieniach publicznych, zlecania zadań PES; 
h) wspieranie realizacji przez PES usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES w 
tym zakresie;  
i) zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, o 
którym mowa w KPRES i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy 
kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w 
regionie;  
j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego 
programu rozwoju ekonomii społecznej; 
k) reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym 
oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach 
związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz 
innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach 
których jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społecznej; 
l) ewaluacja działań OWES; 
m) weryfikacja statusu PS na zasadach określonych w załączniku 3 do Wytycznych  i 
prowadzenie spisu PS. 

Dostosowanie do treści wytycznych w 
obszarze włączenia społecznego. 
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158 10  

Cele szczegółowe osi priorytetowej: 

Cel szczegółowy 2: rozwijanie u uczniów kompetencji 
kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na 
rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, 
umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym 
język polski dla cudzoziemców i osób powracających do 
Polski oraz ich rodzin, TIK, umiejętność rozumienia, 
kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne 
myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia 
się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście 
środowiska pracy), doradztwo edukacyjno-zawodowe, 
rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, 
szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 
rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku 
poprzez staże zawodowe 
Cel szczegółowy 3: Zwiększenie szans na zatrudnienie 
uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w 
szczególności poprzez podniesienie efektywności 
kształcenia zawodowego, jak również poprzez rozwijanie u 
uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności 
matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania 
się językami obcymi, w tym język polski dla cudzoziemców 
i osób powracających do Polski oraz ich rodzin, TIK, 
umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, 
przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie 
problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy 
zespołowej w kontekście środowiska pracy) 

Dostosowanie zapisów do RPO WK-P 
2014-2020. Stosownych zmian 
dokonano we wszystkich miejscach 
Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020. 
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159 10 
10.1.1 i 
10.2.1 

Pkt. 10. Typy projektów dodano 5 typ projektu: 
Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego 
do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja 
dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 
dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu 
przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z 
niepełnosprawności; 
 
dodano przypis dot. nowego typu wsparcia: Każde z działań w 
typie 5 może być realizowane samodzielnie, niezależnie od 
działań z zakresu tworzenia nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego;  
 
zaktualizowano przypisy dot. typów projektów nr 3 i 4: 
-  Realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym 
do działań realizowanych w konkretnym OWP, o którym mowa 
w typach projektu 1 lub 2.    
-  Realizacja działań z zakresu doskonalenia kompetencji lub 
kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego stanowi uzupełnienie działań z 
zakresu tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego 
i/lub dostosowania istniejących miejsc wychowania 
przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub 
realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej 
umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w 
wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu 
wynikającego z niepełnosprawności. 

Dostosowanie zapisów do RPO WK-P 
2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. 

160 10 
10.1.1 i 
10.2.1 

Pkt. 12 Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: usunięto 
grupę w postaci innych pracowników pedagogicznych. 

Z uwagi na fakt, iż wskazana grupa 
mieści się w kategorii nauczycieli 
ośrodków wychowania przedszkolnego, 
IZ RPO WK-P w celu uproszczenia 
zapisów zdecydowała o jej usunięciu. 
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161 10 
10.1.1 i 
10.2.1 

Pkt. 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów: 
- zaktualizowano pkt. 2:  Wnioskodawca musi zapewnić, że 
utworzone w ramach projektu miejsca wychowania 
przedszkolnego będą funkcjonować przez okres co najmniej 2 
lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w 
umowie o dofinansowanie projektu; 
- zaktualizowano pkt. 3: zapewnienie działalności bieżącej nowo 
utworzonych lub dostosowanych do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami miejsc wychowania przedszkolnego jest 
możliwe przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 
- zaktualizowano pkt. 4: finansowanie realizacji dodatkowych 
zajęć w ośrodkach wychowania przedszkolnego jest możliwe 
przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy; 
- usunięto pkt. 6: wsparcie w zakresie 
doposażenia/wyposażenia ośrodków wychowania 
przedszkolnego nie może stanowić odrębnego typu wsparcia; 
- zapisy pkt. 7 przeniesiono do pkt. 12: 
Wyposażenie/doposażenie ośrodków wychowania 
przedszkolnego będzie uzależnione od diagnozy 
zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu działania; 
- zaktualizowano pkt. 10: kwota  wydatków na realizację zajęć 
dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w 
zakresie stwierdzonych deficytów może stanowić nie więcej niż 
30% kosztów bezpośrednich projektu; 
- zaktualizowano pkt. 12: realizacja wsparcia na rzecz ośrodków 
wychowania przedszkolnego zostanie każdorazowo 
poprzedzona diagnozą. Diagnoza powinna być przygotowana i 
przeprowadzona przez OWP, organ prowadzący OWP lub inny 
podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym 
lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący 
bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji. Podmiot 
przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość 
skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy 
OWP tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. W 
przypadku zaplanowania w projekcie wsparcia w postaci 
wyposażenia/doposażenia OWP zapotrzebowanie na 
przedmiotowe wsparcie musi wynikać z przeprowadzonej 
diagnozy. Wnioski z diagnozy powinny stanowić element 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Dostosowanie zapisów do Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020.  
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162 10 
10.1.1 i 
10.2.1 

Pkt. 20 Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu 
(%): 
odwołano się również do Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

Uzupełniono zapisy o odwołanie się do 
przedmiotowych Wytycznych z uwagi 
na fakt, iż zawierają one warunki jakie 
muszą zostać spełnione aby realizować 
tzw. inwestycje infrastrukturalne. 

163 10 
10.1.1 i 
10.2.1 

Pkt. 21  Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych 
środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych, dodano 
zapis: (włączając cross-financing). 

Zapis dodano w celu uspójnienia 
zapisów między poszczególnymi 
częściami SzOOP w zakresie osi 10. 

164 10 

10.1.1, 
10.1.2, 
10.1.3, 
10.2.1, 
10.2.2, 
10.2.3, 
10.3.1, 
10.3.2, 
10.4.1, 
10.4.2 

Pkt. 23 Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków i planowany zakres systemu zaliczek: 
usunięto skrót MR przy nazwach Wytycznych. 

Z uwagi na zmianę nazwy Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju, zdecydowano 
o usunięciu skrótu w celu uproszczenia 
zapisów. 

165 10 

10.1.1, 
10.1.2, 
10.1.3, 
10.2.1, 
10.2.2, 
10.2.3, 
10.3.1, 
10.3.2, 
10.4.1, 
10.4.2 

Pkt. 24 Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj 
i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna): 
uaktualniono publikatory przy wskazanych aktach prawnych. 

Dostosowanie zapisów do 
obowiązujących aktów prawnych. 
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166 10 
10.1.2 i 
10.2.2 

Pkt. 8 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego, dokonano 
aktualizacji następujących wskaźników: 

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub 
umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu 

- Liczba szkół i placówek systemu oświaty, które wykorzystują 
sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi 
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi  

Wskaźniki dot. kompetencji kluczowych 
zaktualizowano z uwagi na konieczność dostosowania 
do zapisów RPO WK-P 2014-2020. 
Wskaźniki odwołujące się do specjalnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych, zaktualizowano poprzez 
dodanie słowa „rozwojowymi” z uwagi na konieczność 
ich dostosowania do innych części SzOOP oraz 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

167 10 
10.1.2 i 
10.2.2 

Pkt. 9 Lista wskaźników produktu, dokonano aktualizacji 
następujących wskaźników: 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w 
programie 

- Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych lub 
doposażonych w ramach programu w sprzęt niezbędny do 
pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi oraz uczniami młodszymi 

- Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi i uczniów młodszych objętych pracą indywidualną 

168 10 
10.1.2 i 
10.2.2 

Pkt. 10 Typy projektów: 
- przy typie nr 5 dodano przypis: W ramach działań z zakresu 
tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na 
metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych realizowane mogą być wyłącznie 
kompleksowe projekty zakładające wsparcie w zakresie 
wszystkich wskazanych elementów w typie 5 i 6b lub wyłącznie 
elementów wskazanych w typie 5b i 6b; 
- zaktualizowano typ nr 7 - Realizacja wysokiej jakości staży dla 
uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego we współpracy z  
podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie 
kompetencji lub kwalifikacji opiekunów stażystów u podmiotów 
przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji 
staży. 

Typ 5 - Dostosowanie zapisów do 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
 
Typ 7 -  Dostosowanie zapisów do RPO 
WK-P 2014-2020. 



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

 

169 10 
10.1.2 i 
10.2.2 

Pkt. 12 Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: 
- usunięto następujące grupy: uczniowie i wychowankowie szkół 
i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe, ośrodki wychowania przedszkolnego, szkoły i 
placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe, 
pracownicy pedagogiczni ośrodków wychowania 
przedszkolnego, nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i 
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe; 
- dodano grupę: opiekunowie stażysty u podmiotów 
przyjmujących na staż; 
- zaktualizowano zapisy dot. szkół prowadzących kształcenie 
ogólne usuwając zapisy dot. typów szkół; 
- doprecyzowano grupę rodziców uczniów poprzez wskazanie 
na specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. 

Dostosowanie zapisów do RPO WK-P 
2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. 
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170 10 
10.1.2 i 
10.2.2 

Pkt. 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów: 
- zaktualizowano pkt. 3:  Zapewnia się preferencję dla wsparcia 
uczniów i szkół posiadających największe lub specjalne potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne; 
- zaktualizowano pkt. 5:  Wartość wydatków na zakup środków 
trwałych i w ramach cross-financingu nie przekracza wartości 
procentowej określonej w pkt. 21 SzOOP, w przypadku cross-
financingu zapewniona zostanie trwałość projektu;  
- usunięto pkt. 6 zapisy przenosząc do pkt. 12, który brzmi: Realizacja 
wsparcia dokonywana jest na podstawie indywidualnie 
zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu 
oświaty. W przypadku zaplanowania w projekcie wsparcia w postaci 
wyposażenia/doposażenia szkół lub placówek zapotrzebowanie na 
przedmiotowe wsparcie musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy. 
- zaktualizowano pkt. 7:  Zapewnia się, że wyposażenie/doposażenie 
szkół odpowiada potrzebom konkretnej jednostki oświatowej. 
Przykładowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni został 
opracowany przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony 
internetowej administrowanej przez MEN; 
- zaktualizowano pkt. 8: 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); 
- zaktualizowano pkt. 9: Zapewnia się preferencję dla szkół lub 
placówek systemu oświaty, które wykorzystują e-podręczniki bądź e-
zasoby/ e-materiały dydaktyczne stworzone dzięki środkom EFS w 
latach 2007-2013 i 2014-2020.  
- zaktualizowano pkt. 10:  W przypadku wsparcia w ramach 
doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie 
stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających 
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji 
kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy zapewnia się preferencję projektów, w ramach których 
prowadzone będą szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania w 
nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów 
dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 
2014-2020. 
 

Dostosowanie zapisów do Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020.  
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- zaktualizowano pkt. 11:  W przypadku wsparcia  z zakresu 
tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na 
metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych istnieje możliwość realizacji 
kompleksowych projektów zawierających wszystkie następujące 
elementy:  
1) jeżeli projekt obejmuje wyposażenie/doposażenie pracowni 
szkolnych to równocześnie musi obejmować również wsparcie 
w postaci kształtowania i rozwijania kompetencji uczniów oraz 
doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli; 
2) w przypadku gdy projekt nie obejmuje 
wyposażenia/doposażenia pracowni szkolnych to musi 
obejmować wsparcie w zakresie kształtowania i rozwijania 
kompetencji uczniów oraz doskonalenia kompetencji lub 
kwalifikacji nauczycieli. 

Dodano następujące punkty: 

- pkt. 13: W związku  z trwającą reformą edukacji, a co za tym 
idzie zmianami dotyczącymi szkół gimnazjalnych, w przypadku 
projektów finansowanych w ramach poddziałania 10.1.2 
skierowanych do szkół gimnazjalnych, które zostaną 
zlikwidowane w związku z reformą, wsparcie będzie skierowane 
jedynie do uczniów tych szkół; 

- pkt. 14:  Realizując programy wspomagające szkołę lub 
placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z 
uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi należy mieć na uwadze, iż: - w przypadku 
obejmowania wsparciem uczniów z klas IV-VIII szkoły 
podstawowej należy zaplanować realizację kompleksowego 
projektu obejmującego co najmniej działania wskazane w 
typach projektów: 2a, 2b oraz 6a; 
- w przypadku obejmowania wsparciem uczniów z 
niepełnosprawnościami należy zaplanować realizację 
kompleksowego projektu obejmującego co najmniej działania 
wskazane w typach projektów: 2a, 2b oraz 6a, przy czym należy 
mieć na uwadze, iż projekt może być skierowany do uczniów 
klas I-VIII szkoły podstawowej; 
- w przypadku realizacji projektów obejmujących jedynie 
wsparcie wskazane w typie projektów: 2b lub 6a bez znaczenia 
pozostaje etap edukacyjny, na którym znajduje się uczeń. 
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171 10 
10.1.3 i 
10.2.3 

Pkt. 8 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego, dodano 
następujący wskaźnik: 
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub 
umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu 

Dostosowanie zapisów do RPO WK-P 
2014-2020. 

172 10 
10.1.3 i 
10.2.3 

Pkt. 9 Lista wskaźników produktu, dodano następujący 
wskaźnik: 
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w 
programie 
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173 10 
10.1.3 i 
10.2.3 

Pkt. 10 Typy projektów, dokonano zmiany w następujących 
typach projektów: 
- nr 1 c) ii -  organizowanie kursów przygotowawczych do 
egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia; 
- nr 1 d) - realizację wsparcia nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 
ukierunkowanego na doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji, 
związanych z nauczanym zawodem; 
- nr 1 h) - włączenie pracodawców w system egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe; 
- nr 2 -  Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych 
dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego we 
współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym 
doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów 
praktykantów i stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w 
zakresie niezbędnym do realizacji staży i praktyk zawodowych 
oraz realizacja kompleksowych programów kształcenia 
organizowanych w miejscu pracy; 
- nr 3 - Kształtowanie u uczniów szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz realizacja 
wsparcia nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 
ukierunkowanego na doskonalenie stosowania metod oraz 
form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów 
kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy. 
 
Przy typie projektu nr 3 dodano również przypis: 
Wsparcie  w postaci doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji 
związanych ze stosowaniem metod oraz form organizacyjnych 
sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych 
oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 
może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań 
realizowanych w danej szkole/placówce na rzecz wsparcia 
kształcenia zawodowego wskazanych w typach 1c) i lub vi lub 
1d) lub 1j) 

Dostosowanie zapisów do RPO WK-P 
2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. 
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174 10 
10.1.3 i 
10.2.3 

Pkt. 12 Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia, 
dokonano zmian następujących grup: 

- uczniowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe 

- opiekunowie praktyk lub staży u podmiotów przyjmujących na 
staż 

- nauczyciele, w tym nauczyciele kształcenia zawodowego 

Dostosowanie zapisów do Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. Z uwagi na 
fakt, iż pracownicy pedagogiczni 
zaliczani są do grupy nauczycieli, 
usunięto zapisy dot. tej grupy. 
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175 10 
10.1.3 i 
10.2.3 

Pkt. 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów: 
- zaktualizowano pkt. 3 -  Zapewnia się preferencję dla wsparcia uczniów i 
szkół posiadających największe lub specjalne potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne; 
- zapisy pkt. 4 przeniesiono do pkt. 17, który brzmi: Realizacja  wsparcia 
dokonywana jest na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 
zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty. W przypadku 
zaplanowania w projekcie wsparcia w postaci wyposażenia/doposażenia szkół 
lub placówek zapotrzebowanie na przedmiotowe wsparcie musi wynikać z 
przeprowadzonej diagnozy; 
- zaktualizowano pkt. 5 –  Wartość wydatków na zakup środków trwałych i w 
ramach cross-financingu nie przekracza wartości procentowej określonej w 
pkt. 21 SzOOP, w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość 
projektu;  
- zaktualizowano pkt. 6 - Zapewnia się, że wyposażenie/doposażenie szkół i 
placówek kształcenia zawodowego odpowiada potrzebom konkretnej 
jednostki oświatowej i jest zgodne z podstawą programową kształcenia w 
zawodach dla danego zawodu. Przykładowy katalog wyposażenia szkolnych 
pracowni lub warsztatów szkolnych został opracowany przez MEN i jest 
udostępniany za pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez 
MEN; 

- zaktualizowano pkt. 7 - 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 lub kompetencji oraz z zapotrzebowaniem rynku 
pracy; 

- zaktualizowano pkt. 8 - Realizacja różnych form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego lub instruktorów 
praktycznej nauki zawodu w zakresie tematyki związanej z nauczanym 
zawodem 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; 

 

Dostosowanie zapisów do Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020.  
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Dodano następujące punkty: 

- pkt. 12 - W związku  z trwającą reformą edukacji, a co za tym 
idzie zmianami dotyczącymi Zasadniczych Szkół Zawodowych, w 
przypadku projektów finansowanych w ramach poddziałania 
10.1.3 skierowanych do Zasadniczych Szkół Zawodowych, które 
zostaną zlikwidowane w związku z reformą lub przekształcane w 
szkoły z innym profilem, niż ten sprzed reformy, wsparcie 
będzie skierowane jedynie do uczniów tych szkół;  

- pkt. 13 - Wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji 
kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów i nauczycieli 
może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań 
realizowanych na rzecz kształcenia zawodowego; 

- pkt. 14 - Zapewnia się preferencję realizacji działań na rzecz 
kształcenia w miejscu pracy bądź realizacji programów 
stażowych, umożliwiających nabywanie kompetencji 
zawodowych w rzeczywistym środowisku pracy. Działania 
związane z wyposażeniem przyszkolnych pracowni 
zawodowych/warsztatów stażowych będą mogły być 
realizowane w przypadku gdy nie będzie możliwe 
zorganizowanie kształcenia w miejscu pracy lub programów 
stażowych; 

- pkt. 15 - Zapewnia się preferencję dla szkół lub placówek 
systemu oświaty, które wykorzystują e-podręczniki bądź e-
zasoby/ e-materiały dydaktyczne stworzone dzięki środkom EFS 
w latach 2007-2013 i 2014-2020; 

- pkt. 16 - Zapewnia się preferencję projektów, w ramach 
których prowadzone będą szkolenia dla nauczycieli z 
wykorzystania w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-
materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w 
latach 2007-2013 i 2014-2020. 
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177 10 
10.3.1 i 
10.3.2 

Pkt. 11 Typ beneficjenta, dokonano zmiany beneficjenta na: 
Województwo Kujawsko-Pomorskie 

Z uwagi na fakt, iż wyodrębniona 
komórka IZ RPO realizująca zadania w 
zakresie polityki oświatowej jest 
realizatorem projektu, natomiast 
Wnioskodawcą musi być Województwo 
Kujawsko-Pomorskie, zdecydowano o 
zmianie zapisów w niniejszym miejscu. 

178 10 10.4.1 

Pkt. 10 Typy projektów, dokonano aktualizacji przypisu 
wskazanego przy typie nr 2: Standard wymagań dla kompetencji 
cyfrowych, które powinni osiągnąć uczestnicy projektu będzie 
zgodny z załącznikiem nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 

Z uwagi na fakt, iż wskazany standard 
wymagań Wytyczne w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020 nie 
stanowią już załącznika do Regulaminu 
konkursu zdecydowano o 
przeformułowaniu przedmiotowego 
przypisu. 

179 10 10.4.1 

Pkt. 11 Typ beneficjenta, dokonano zróżnicowania beneficjenta 
w zależności od trybu wyboru projektów: 

Tryb konkursowy - wszystkie podmioty z wyłączeniem osób 
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych). 

Tryb pozakonkursowy – Województwo Kujawsko-Pomorskie 

Z uwagi na wprowadzenie w ramach 
renegocjacji RPO WK-P 2014-2020 trybu 
pozakonkursowego w odniesieniu do 
działań związanych z realizacją 
projektów z zakresu ICT oraz języków 
obcych skierowanych do osób 
dorosłych, dokonano zmian 
wynikających z konieczności 
dostosowania zapisów do zmienionego 
RPO WK-P 2014-2020. 
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180 10 10.4.1 

Pkt. 12 Grupa docelowa, zmiana zapisów: 
-  Osoby dorosłe w wieku 18-65 lat (…) 
 
Zmiany dokonano również w przypisie odnoszącym się do grupy 
docelowej: Do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku 
powyżej 65 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. 

Dostosowanie zapisów do RPO WK-P 
2014-2020. 

181 10 10.4.1 
Pkt. 18  Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków 
oraz przyjmowanie protestów: dodano tryb pozakonkursowy. 

Dostosowanie zapisów do RPO WK-P 
2014-2020. 

182 10 10.4.1 

Pkt. 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów: 
- dokonano zmiany zapisów pkt. 2: W przypadku kompetencji – 
będą dawać możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego 
nabycie kompetencji, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o 
dofinansowanie projektu lub regulaminie konkursu etapami, o 
których mowa w Wytycznych w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 
2014-2020. 

Dostosowanie zapisów do Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. 

183 10 10.4.1 

Pkt. 21  Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych 
środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych, dodano 
następujący przypis: 
Wskazana dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych 
środków trwałych nie dotyczy wydatków poniesionych na zakup 
środków trwałych o wartości jednostkowej mniejszej niż 3500 
PLN netto. 

Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne, 
IZ RPO WK-P 2014-2020 podjęła decyzję 
o doprecyzowaniu w jaki sposób należy 
rozumieć wskazany limit 0%. 
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184 10 10.4.1 

Pkt. 23 Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków i planowany zakres systemu zaliczek, dodano zapisy 
odnoszące się do Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Z uwagi na fakt, iż w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020 znajdują się 
zasady stosowania stawek 
jednostkowych zdecydowano o 
zaktualizowanie zapisów w tym 
zakresie. 

185 10 10.4.2 

Pkt. 10 Typy projektów: 
Dokonano aktualizacji przypisu wskazanego przy typie projektu 
nr 2:  Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 sierpnia 2017 roku w 
sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. 
U. z 2017 poz. 1632). 

Dostosowanie zapisów do 
obowiązujących przepisów prawa 
krajowego. 

186 10 10.4.2 

Pkt. 11 Typ beneficjenta, dokonano zróżnicowania beneficjenta 
w zależności od trybu wyboru projektów: 

Tryb konkursowy - wszystkie podmioty z wyłączeniem osób 
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych). 

Tryb pozakonkursowy – Samorząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego 

Z uwagi na wprowadzenie w ramach 
renegocjacji RPO WK-P 2014-2020 trybu 
pozakonkursowego w odniesieniu do 
działań związanych z realizacją 
projektów z podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych osób dorosłych, dokonano 
zmian wynikających z konieczności 
dostosowania zapisów do zmienionego 
RPO WK-P 2014-2020. 

187 10 10.4.2 

Pkt. 12 Grupa docelowa, zmiana zapisów: 
-  Osoby dorosłe w wieku 18-65 lat (…) 
 
Zmiany dokonano również w przypisie odnoszącym się do grupy 
docelowej: Do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku 
powyżej 65 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. 

Dostosowanie zapisów do RPO WK-P 
2014-2020. 
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188 10 10.4.2 

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

Dostosowanie zapisów do RPO WK-P 
2014-2020. 

189 11 11.1 Fundusz (nazwa i kwota w EUR): 32 081 712 
Zmniejszenie  kwoty dofinansowania z 
36 254 560 euro na 32 081 712euro 

190 11 11.1 
Kategoria(e) regionu(ów)  wraz z przypisaniem kwot UE (EUR)32 
081 712 

Zmniejszenie  kwoty dofinansowania z 
36 254 560 euro na 32 081 712euro 

191 11 11.1 

Pkt. 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów: 
1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9vi będą tam 
gdzie jest to możliwe zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020 w tym będą zakładały efektywność społeczną 
i efektywność zatrudnieniową. 
 
-Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95% 
 
-Maksymalny  % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne 
współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł 
przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)- 95% 
 
-Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych – 5% 

Dostosowanie do zapisów RPO WK-P 
2014-2020 
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192 11 11.1 

Pkt.12 Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia 
Usunięto typ 5 i 6 w tirecie 1, 2 i 5, 8 pozostawiono brzmienie: 
• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym z obszarów:  
-wiejskich oraz miast do 20 tys. mieszkańców pełniących rolę 
centrów społeczno-gospodarczych w regionie objętych 
Lokalnymi Strategiami Rozwoju – typ projektu nr 1, 2, 3, 7 
- miast powyżej 20 tys. mieszkańców objętych Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju – typ projektu nr 1, 2, 3, 7; 
• otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to 
niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym) w tym osoby pełniące obowiązki 
opiekuńcze) – typ projektu nr 1, 2, 3, 7; 
• organizacje pozarządowe – typ projektu nr 4; 
• podmioty ekonomii społecznej - typ projektu nr 3 
• jednostki samorządu terytorialnego - typ projektu nr 3 
• wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne, działające 
lub deklarujące działanie na obszarze objętym LSR - dla typu 
projektu 5, 6; 
• LGD – typ projektu nr 5 i 6 

Doprecyzowano grupę docelową. 

193 12 - 

Pkt 4. Fundusz (nazwa i kwota w EUR)  - zwiększono alokację na 
OP 12 z 59 931 546 euro na 66 623 910 euro. 
 
 

Zgodnie z RPO po zmianach zwiększono 
alokację w OP 12 do 3,5% wartości RPO, 
tj. o 6 692 364 euro, w tym: 
 
- 548 388 euro przeniesiono z PI 8iii 
- 1 971 128 euro przeniesiono z PI 9v 
- 4 172 848 euro przeniesiono z PI 9vi 
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194 12 12.1 
Pkt 15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE 
(EUR) – zwiększono alokację w działaniu 12.1 z 51 541 129 euro 
na 61 623 910 euro. 

Zgodnie z RPO po zmianach w zakresie 
OP 12 
- zwiększoną w ramach OP 12 alokację  
o 6 692 364 euro przypisano do 
działania 12.1 
- dodatkowo do działania 12.1 
przeniesiono 3 390 417 euro z działania 
12.2 
 

195 12 12.2 
Pkt 15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE 
(EUR) – zmniejszono alokację w działaniu 12.2 z 8 390 417 euro 
do 5 000 000 euro 

Pomniejszoną kwotę, tj. 3 390 417 euro 
przeniesiono z działania 12.2 do 
działania 12.1. 

196  

III. 
Indykaty
wny plan 
finansowy 
(wydatki 
kwalifiko
wane w 
EUR) 

Zmiany w tabeli indykatywnej w zakresie osi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 11 i 12 

Dostosowanie do przesunięć kwot 
wskazanych zgodnie ze zmianami RPO 
WK-P 2014-2020 

197  

IV. 
Wymiar 
terytorial
ny 
prowadzo
nej 
interwenc
ji 

A.1.1 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu 
terytorialnego – aktualizacja opisu dla planowanego wsparcia 
rewitalizacji w ramach RPO WK-P. 
 
A.1.2 Indykatywna alokacja UE planowana na projekty 
rewitalizacyjne – aktualizacja tabeli 

Opis dostosowano do zmian 
wprowadzonych w RPO WK-P w 
zakresie PI 9b oraz zaktualizowano 
tabelę pn.  Indykatywna alokacja UE 
planowana na projekty rewitalizacyjne 
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198  

IV. 
Wymiar 
terytorial
ny 
prowadzo
nej 
interwenc
ji 

A.2.2 Alokacja UE przeznaczona na ZIT wojewódzki 

9.1.1 – 5 260 000 

9.1.2 – 2 633 413 

 

 

Uspójnienie zapisów  w SZOOP pod 
kątem przesunięcia środków z 9i na 9iv 

199  

IV. 
Wymiar 

terytorial
ny 

prowadzo
nej 

interwenc
ji 

A.3.2 Indykatywna alokacja UE planowana na projekty 
realizowane na obszarach wiejskich  

lub projekty, których ostatecznymi odbiorcami są 
podmioty/osoby z obszarów wiejskich lub realizowana 
infrastruktura obejmuje obszary wiejskie 

1 WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI  
I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU -102 735 062 

3 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA 
NISKOEMISYJNA W REGIONIE - 90 112 005 

4 REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU - 61 060 735 

6 SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO I KONKURENCYJNE KADRY - 
56 166 729 

7 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ - 35 719 

976 

9 SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO - 28 187 972 

11 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ – 
19 442 355 

Uspójnienie zapisów  w SZOOP pod 
kątem przesunięcia środków  zgodnie ze 
zmianami RPO WK-P 2014-2020 
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200  

V. Wykaz 
najważnie

jszych 
dokumen

tów 
służących 
realizacji 

Programu 
Operacyjn

ego  

Dokonano aktualizacji aktów prawnych i dokumentów  
Dostosowanie do zmian  i aktualizacji 
aktów prawnych  
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201  
Słownicze

k 

Doprecyzowano  i/lub wprowadzono nowe następujące 
definicje: 
- Baza Usług Rozwojowych (BUR) 
- Dzieci w wieku przedszkolnym 
- Imigranci 
- Instruktor praktycznej nauki zawodu 
- Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne 
na rynku pracy 
- Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) 
- Osoba w wieku aktywności zawodowej 
- Osoba zwolniona 
- Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 
- Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny 
- Osoby o niskich kwalifikacjach 
- Osoby pracujące 
- Osoba uboga pracująca 
- Osoby z niepełnosprawnościami 
- Ośrodek wychowania przedszkolnego 
- Otoczenie  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym  
- Outplacement 
- Placówka systemu oświaty 
- Placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie ogólne 
- Placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie zawodowe 
- Podejście popytowe 
- Podmiotowy System Finansowania (PSF) 
- Pracownik 
- Pracownik o niskich kwalifikacjach 
- Pracownik przewidziany do zwolnienia 
- Pracownik zagrożony zwolnieniem  
- Przedmioty przyrodnicze 
- Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu 
- Reemigranci 
- Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
- Staż 
- Szkoła 
-  Środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 
- Uczeń młodszy 
- Usługa rozwojowa 

Dostosowanie do treści wytycznych w 
obszarze włączenia społecznego oraz  
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020, 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze przystosowania 
przedsiębiorców i pracowników do 
zmian na lata 2014-2020 oraz 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 
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Załącznik 
7 Tabele 
przedsta
wiające 

zastosow
ane w 

ramach 
działań/p
oddziałań 
kategorie 
interwenc

ji 

Zmiany  

9.1.1 – 5 260 000 

9.1.2 – 2 633 413 

9.2.1 - 30 334 341 

9.3.2 - 45 707 030 

9.4.1 - 17 506 211 

11.1 - 32 081 712 

 

 

Dostosowanie do przesunięć kwot 
wskazanych zgodnie ze zmianami RPO 
WK-P 2014-2020 
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Załącznik 

nr 2 

W ramach osi 8: 

Zmodyfikowano nazwy następujących wskaźników (8.1, 8.2.1, 
8.2.2 i 8.4.1, 8.4.2): 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu 

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały 
zatrudnienie, po opuszczeniu programu  

Wykreślono następujące wskaźniki (8.2.2, 8.3): 

-  Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, 
objętych wsparciem w programie (CO01) 

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

Dodano następujące wskaźniki (8.2.1 i 8.2.2): 

-  Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie 

-  Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS 
środków na podjęcie działalności gospodarczej 

-  Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w programie 

Dokonano zmiany wartości docelowej przy wskaźnikach (8.1, 
8.2.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.2): 

- Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, 
objętych wsparciem w programie (CO01)  

- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w 
programie (CO03) 

-  Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 
programie 

-Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 
programie (CO16) 

- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w 
programie 

- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

-  Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność 
na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (CO05) 

-  Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz 
osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy 
objętych wsparciem w programie 

- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub 
kontynuowały zatrudnieni 

Dostosowanie do nowych zapisów w 
RPO WK-P 2014-2020, zmian 
wprowadzonych w SzOOP oraz zmiany 
Wytycznych monitorowania postępu 
rzeczowego  realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020.  
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22.  
Zał 2,  
oś 11 

Zmiana w wartości docelowej wskaźnika produktu 
Dostosowanie do wartości wskaźników 
zgodnie ze zmianami w RPO WK-P 2014-
2020 

23.  

Zał 2,  
oś 9, 
9.1.1, 
9.2.1, 
9.2.2 

Dodanie do wskaźnika produktu  Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu zapisów dotyczących 
nabycia kompetencji  

 

Dostosowanie do zapisów w RPO WK-P 
2014-2020 oraz zmiany Wytycznych 
monitorowania postępu rzeczowego 
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24.  
Załącznik 

nr 2 

W ramach osi 10: 

Zmodyfikowano nazwy następujących wskaźników (10.1.2 i 10.2.2): 

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub 
umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu 

- Liczba szkół i placówek systemu oświaty, które wykorzystują sprzęt 
niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi  

- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie 

- Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych lub 
doposażonych w ramach programu w sprzęt niezbędny do pracy z 
uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 
uczniami młodszymi 

- Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi i uczniów młodszych objętych pracą indywidualną 

-  Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie 
uzyskiwania/podnoszenia kwalifikacji w zakresie doradztwa 
zawodowego 

Dodano następujące wskaźniki (10.1.3 i 10.2.3): 

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub 
umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu 

-  Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie 

Dokonano zmiany wartości celu pośredniego oraz szacowanej 
wartości docelowej przy następujących wskaźnikach: 

-  Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w 
programie 

-  Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie 

-  Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 

-  Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie 

-  Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie 

-  Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w 
programie 

Dostosowanie do zapisów w RPO WK-P 
2014-2020 oraz zmiany Wytycznych 
monitorowania postępu rzeczowego, a 
także  Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020, a 
także zaktualizowanego Porozumienia z 
ZIT. 
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25.  
Załącznik 

nr 7 
Dostosowano alokacje w poszczególnych działaniach i 
kategoriach interwencji. 

Dostosowanie do przesunięć kwot 
wskazanych zgodnie ze zmianami RPO 
WK-P 2014-2020. 

26.     

27.     

28.     

29.     


