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

L.p.

OP

Działanie
/Poddział
anie

Propozycja zmiany SzOOP
Pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów

1

1

1.4.1

Projekt zakłada preferencję w zakresie warunków wsparcia dla
mikroprzedsiębiorstw o okresie działalności nie dłuższym niż 36
miesiące.

Pkt 10. Typy projektów
2

1

1.4.3

Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej np.: centra biznesowe,
centra demonstracyjne, inkubatory przedsiębiorczości, biura typu coworking space, fab labs, czy też living labs.

Uzasadnienie
Biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo wdrażania
instrumentów finansowych i brak złożonego wniosku o
płatność rozliczający I transzę. Instytucja Zarządzająca
wzięła pod uwagę zapisy oceny ex-ante, które wskazują ,
że
najtrudniej jest utrzymać się na rynku
mikroprzedsiębiorstwom (w tym start- upom)
działającym do 36 miesięcy
Wskazano
inkubatory
przedsiębiorczości
jako
przykładową forma infrastruktury biznesowej. Usługi
inkubacji są wciąż potrzebne na rynku, młode firmy bez
doświadczenia
potrzebują
wsparcia
nie
tylko
infrastrukturalnego, lecz także merytorycznego eksperckiego.

Pkt. 8 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego
3

1

1.4.3

4

1

Załącznik
nr 2
1.4.3

5

1

1.4.3

Dodanie wskaźników rezultatu bezpośredniego ma na
Dodanie wskaźników rezultatu oraz „Wskaźnik wykorzystania nowej celu przygotowanie do naboru wniosków w ramach
infrastruktury biznesowej”
pomocy zwrotnej
„Wskaźnik wykorzystania nowego terenu inwestycyjnego”
Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań –
dodanie wskaźników rezultatu: „Wskaźnik wykorzystania nowej Dodanie wskaźników rezultatu bezpośredniego ma na
infrastruktury biznesowej” i
celu przygotowanie do naboru wniosków w ramach
pomocy zwrotnej
„Wskaźnik wykorzystania nowego terenu inwestycyjnego”
Pkt 25, 26 i 27, Rozdział III Indykatywny Plan Finansowy, Sekcja A.1 –
Zamiar szerszego wsparcie projektów realizowanych na
dodano zapisy umożliwiające zwiększenie dofinansowania projektów
obszarach rewitalizacji, zgodnie z zapisami SZOOP,
środkami
pochodzącymi
głównie w zakresie uzbrajania terenów inwestycyjnych.
z budżetu państwa oraz określono alokację pochodzącą
z budżetu państwa.
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Pkt 15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR)
6

1

1.5.2
1.5.3

1

1.6.1
1.6.2

1.5.2: 16 581 648 euro
1.5.3: 15 487 931 euro
Pkt 15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR)

7

1.6.1: 102 004 536 euro
1.6.2: 62 556 807 euro

Przesunięto wolne środki w wysokości 93,8 tys. euro na
Poddziałanie 1.5.3. Nie planuje się już konkursów w
ramach 1.5.2 promocja gospodarcza, dlatego przesunięto
wolne środki na działania związane z internacjonalizacją
MŚP
Przesunięto wolne środki w wysokości 1,5 mln euro na
Poddziałanie 1.6.2 Nie planuje się już dodatkowej
kontraktacji w ramach instrumentu finansowego dlatego
przesunięto wolne środki na działania związane z
wprowadzaniem innowacji na rynek przez MŚP

Pkt.8 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego
8

1

1.6.2

9

5

5.3

Załącznik
nr 2
10
Działanie
5.3

Dodanie wskaźnika rezultatu bezpośredniego celem
Dodano wskaźnik „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych monitowania wskaźnika w kontekście pomocy zwrotnej
produktów/ usług”
Pkt 8 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego – dodanie wskaźnika Dodanie wskaźnika rezultatu bezpośredniego oraz
„Liczba wspartych projektów w fazie przygotowawczej”
wskaźników produktu ma na celu przygotowanie do
naboru wniosków dotyczących projektów polegających
Pkt 9 Lista wskaźników produktu – dodanie wskaźników: „Liczba tylko na przygotowaniu dokumentacji przedprojektowej i
dokumentacji przedprojektowych, Liczba dokumentacji technicznych”
technicznej dla projektów kolejowych.
Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań –
dodanie „Liczba wspartych projektów w fazie przygotowawczej” dla Dodanie wskaźnika rezultatu bezpośredniego oraz
działania 5.3
wskaźników produktu ma na celu przygotowanie do
naboru wniosków dotyczących projektów polegających
Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań – dodanie tylko na przygotowaniu dokumentacji przedprojektowej i
wskaźników: „Liczba
dokumentacji przedprojektowych, Liczba technicznej dla projektów kolejowych.
dokumentacji technicznych” dla działania 5.3
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7

7.1

III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowane w EUR) –
uwzględnienie w krajowych środkach publicznych wkładu z budżetu
państwa

W pkt. 10 typy projektów przeformułowanie brzmienia 2 typu projektu
na następujące:
„2. wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej udzielane jako stawka jednostkowa,”.

12

8

8.3

13

8

8.4.1

W pkt. 15 zmiana kwoty UE (EUR) z 28 420 263 na 21 020 263.

14

8

8.4.2

W pkt. 15 zmiana kwoty UE (EUR) z 8 600 000 na 16 000 000.

Dodanie w krajowych środkach publicznych wkładu z
budżetu państwa, przewidzianego w ramach realizacji
Typu projektów 1 - Działania infrastrukturalne
przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej
miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego
danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób
zamieszkujących obszary problemowe w życiu
społecznym i gospodarczym
Konieczność rozliczania wsparcia w formie bezzwrotnych
dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej jako
stawki jednostkowej ma charakter horyzontalny i wynika
z ustaleń MIiR z KE w ramach pakietu działań
naprawczych w związku z niekwalifikowalnością VAT.
Przesunięcie kwoty 7 400 000 EUR z Poddziałania 8.4.1 na
Poddziałanie 8.4.2 ma na celu zabezpieczenie
odpowiedniego poziomu środków pozwalającego na
realizację wsparcia związanego z tworzeniem nowych
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach poddziałania
stricte temu dedykowanemu wraz z zapewnieniem
osiągnięcia wartości docelowej wskaźników wymaganych
w RPO w tym obszarze.
jw.
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8.6.1

16

8

8.6.2
III.
Indykaty
wny plan
finansow
y
(wydatki
kwalifiko
wane w
EUR)
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18

8

Załącznik
nr 2
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3

Załącznik
nr 5
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21

4

Załącznik
nr 5
Załącznik
nr 5

W pkt. 15 zmiana kwoty UE (EUR) z 1 438 198 na 4 438 198.

W pkt. 15 zmiana kwoty UE (EUR) z 27 325 761 na 24 325 761.

Przesunięcie kwoty 3 000 000 EUR z Poddziałania 8.6.2 na
Poddziałanie 8.6.1 ma na celu zabezpieczenie
odpowiedniego poziomu środków pozwalającego na
realizację wsparcia związanego z
opracowaniem i
wdrożeniem
programów
ukierunkowanych
na
eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu
pracy, co wynika z potrzeb regionalnego rynku i pozwoli
na skierowanie wsparcia w planowanym konkursie do
większego grona odbiorców, a w konsekwencji do
zwiększenia kontraktacji w obszarze zdrowia.
jw.

Dostosowanie do przesunięć kwot wskazanych zgodnie ze
zmianami w ramach Poddziałania 8.4.1 i 8.4.2 oraz 8.6.1 i
8.6.2. W przypadku Działania 8.3 zmiana związana jest z
Zmiany w tabeli indykatywnej w zakresie Działania 8.3, Poddziałania
planowanym w tym roku naborem i koniecznością
8.4.1 i 8.4.2 oraz 8.6.1 i 8.6.2.
zapewnienia również środków budżetu państwa na
finansowanie wsparcia w postaci środków na rozp.
działalności gospodarczej.
Zmiana w wartości docelowej wskaźnika produktu „Liczba utworzonych
miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach Poddziałania
8.4.1 i 8.4.2.
Zmiana
przewidywanej
daty
złożenia
wniosku
o dofinansowanie dla projektu „Budowa parkingu „Park & Ride” w
Szubinie” w Poddziałaniu 3.5.2 z 10.2017 na 07.2019.
Dodanie projektu „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę
2019” w działaniu 4.4
Dodanie projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami województwa
kujawsko-pomorskiego w 2019 roku” w działaniu 4.4

Dostosowanie wartości wskaźników wynikające ze
zmiany dostępnej alokacji w ramach Poddziałania 8.4.1 i
8.4.2.
Aktualizacja danych.
Aktualizacja załącznika po identyfikacji projektu.
Aktualizacja załącznika po identyfikacji projektu.
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Załącznik
7 Tabele
przedsta
wiające
zastosow
ane w
ramach
działań/p
oddziałań
kategorie
interwen
cji

Zmiany w alokacji:
8.4.1 – 21 020 263
8.4.2 – 16 000 000
8.6.1 – 4 438 198
8.6.2 – 24 325 761

Dostosowanie do przesunięć kwot wskazanych zgodnie ze
zmianami w ramach Poddziałania 8.4.1 i 8.4.2 oraz 8.6.1 i
8.6.2.

Załącznik
nr 9

Aktualizacja Podręcznika dla Lokalnych Grup Działania w zakresie
realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w
województwie kujawsko-pomorskim (ze środków RPO WK-P) część 2 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Dostosowanie zapisów zawartych w Załączniku nr 9 do
zmian w przepisach prawa, regulaminie organizacyjnym
Urzędu oraz ustaleń pomiędzy IZ RPO WK-P oraz LGD z
terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

