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L.p. OP  
Działanie
/Poddział

anie 
Propozycja zmiany SzOOP Uzasadnienie 

1. - - Aktualizacja publikatorów aktów prawnych. 
W związku ze zmianami w zakresie publikatorów aktów 
prawnych niezbędna jest aktualizacja zapisów SZOOP. 

2. 8 8.2.1 
1. Zmiana w opisie typów projektów. 
2. Zmiana alokacji. 

1. Zmiany wynikające ze zmian Wytycznych 
obszarowych. 

2. Zmiana alokacji związana ze zmianą sytuacji na rynku 
pracy i przesunięciem środków na działania związane 
z poprawą sytuacji zawodowej osób zatrudnionych 
na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w 
ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich 
pracujących. 

3. 8 8.2.2 

1. Zmiana w opisie typów projektów. 

2. Zmiana w opisie grupy docelowej. 
3. Zmiana alokacji. 

1. Zmiany wynikające ze zmian Wytycznych 
obszarowych. 

2. Poszerzenie grupy docelowej poprzez dodanie: 
„których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% 
wysokości minimalnego wynagrodzenia”. Zmiana 
wynikająca ze zmiany Wytycznych obszarowych. 

3. Zmiana alokacji wynikająca ze zmian na rynku pracy. 

4. 8 8.3 1. Zmiana w opisie grupy docelowej 
1. W celu zachowania przejrzystości przeformułowano 
zapis odnoszący się do objęcia wsparciem jako grupy 
docelowej osób powyżej 29 roku życia. 

5. 8 
8.4.1, 
8.4.2, 
8.4.3 

Poprawa literówki w nazwie wskaźnika „Liczba osób, które powróciły 
na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 
dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu”. 

Zmiana na ma celu ujednolicenie nazwy wskaźnika 
określonego w SzOOP. 

5. 8 8.5.2 

1. Zmiana w opisie typów projektów. 
2. Dodanie w Limitach i ograniczeniach w realizacji projektów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

1. Zmiany wynikające ze zmian Wytycznych 
obszarowych. 

2. Zmiany wynikające ze zmian Wytycznych 
obszarowych. 



 
 

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

 

6. 9 9.1.1 

1. Zmiana w opisie grupy docelowej 
2. Dodanie w Limitach i ograniczeniach w realizacji projektów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

1. Zmiany wynikające ze zmian Wytycznych 
obszarowych. 

2. Zmiany wynikające ze zmian Wytycznych 
obszarowych. 

7. 9 9.1.2 
1. Zmiana w opisie typów projektów. 
2. Zmiana w opisie grupy docelowej. 

1. Zmiany wynikające ze zmian Wytycznych 
obszarowych. 

2. Usunięcie z grupy docelowej: osób ze środowisk 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym,  w szczególności z obszarów 
zdegradowanych, w tym objętych rewitalizacją  
wynika z dotychczasowego doświadczenia, iż 
Wnioskodawcy wybierają tylko pozostałe dwie grupy. 
W związku z tym IZ RPO WK-P 2014-2020 nie widzi 
powodu do utrzymania tej grupy docelowej. 

8. 9 9.2.1 

1. Zmiana w opisie grupy docelowej. 
2. Dodanie w Limitach i ograniczeniach w realizacji projektów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

1. Zmiany wynikające ze zmian Wytycznych 
obszarowych. 

2. Zmiany wynikające ze zmian Wytycznych 
obszarowych. 

9. 9. 9.3.1 
1. Zmiana w opisie typów projektów. 
2. Zmiana w opisie grupy docelowej. 
3. Zmiana alokacji. 

1. Zmiany wynikające ze zmian Wytycznych 
obszarowych. 

2. Zmiany wynikające ze zmian Wytycznych 
obszarowych. 

3. Zmiana alokacji wynika z trudności realizacji 
programów zdrowotnych, w tym z negatywnych ocen 
programów polityki zdrowotnej np.. „Zdrowe 
dziecko-zdrowa rodzina”. Równocześnie w ramach 
usług opiekuńczych, na cele które zaplanowano 
przesunięcie środków, istnieje ogromna potrzeba 
kierowania wsparcia. 
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10 9. 9.3.2 
1. Zmiana w opisie typów projektów. 
2. Zmiana w opisie grupy docelowej. 
3. Zmiana alokacji. 

1. Zmiany wynikające ze zmian Wytycznych 
obszarowych. 

2. Usunięcie z grupy docelowej: osób ze środowisk 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym,  w szczególności z obszarów 
zdegradowanych, w tym objętych rewitalizacją  
wynika z dotychczasowego doświadczenia, iż 
Wnioskodawcy wybierają tylko pozostałe dwie grupy. 
W związku z tym IZ RPO WK-P 2014-2020 nie widzi 
powodu do utrzymania tej grupy docelowej. 

3. Zmiana wynika z dużego potencjału absorpcyjnego w 
konkursach na usługi społeczne. Wymagane jest 
podjęcie szerokich działań w celu poprawy dostępu 
do wsparcia na rzecz poprawy dostępu do usług 
opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, 
świadczonymi w lokalnej społeczności.  

11 9 9.4.1 
Dokonanie zmian w opisie w  Limitach i ograniczeniach w realizacji 
projektów. 

Zmiany wynikające ze zmian Wytycznych obszarowych. 

12 10 
10.1.2, 
10.2.2 
10.1.3 

Dostosowanie typów wsparcia do projektu zmiany Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Usunięto zapis w treści typów wsparcia dotyczący 
doradztwa edukacyjno-zawodowego i pozostawiono 
doradztwo zawodowe. 
 

13 10 10.4.2 
Zmiana w zakresie doprecyzowania typów projektu, w tym usunięcie 
ograniczenia realizacji typu projektu nr 2 jedynie w powiązaniu z typem 
projektu nr 1. 

Doprecyzowania typów projektu służą dostosowaniu do 
przepisów rozporządzenia w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych poprzez 
niepowielanie treści ww. rozporządzenia. 
 
Usunięcie ograniczenia realizacji typu projektu nr 2 
jedynie w powiązaniu z typem projektu nr 1 umożliwia 
realizację wsparcia w formule podażowej. 

14 - - 
Dokonanie zmian w Indykatywnym planie finansowym (wydatki 
kwalifikowane w EUR). 

Zmiany wynikające z przesunięć środków w ramach osi 2, 
8 i 9. 

15 - - Zmiana definicji:  Imigranci Zmiana wynikające ze zmian Wytycznych obszarowych. 
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16 - - 
Zmiana w definicji:  Opieka instytucjonalna poprzez uaktualnienie  
publikatorów aktów prawnych 

Zmiana wynikające ze zmian Wytycznych obszarowych. 

17 - - Zmiana definicji:  Osoba uboga pracująca Zmiana wynikające ze zmian Wytycznych obszarowych. 

18 - - 
Zmiana definicji:  Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym Zmiana wynikające ze zmian Wytycznych obszarowych. 

19 - - 
Usunięto z przypisu określającego limit środków trwałych zapis: „o 
wartości jednostkowej równej  i wyższej niż 3500 PLN netto” w związku 
z planowaną zmianą Wytycznych kwalifikowalności. 

Zmiana wynikająca z planowanej zmiany Wytycznych 
kwalifikowalności. 

20 - - Zmiana w załączniku  nr 2 Zmiany wynikające z przesunięć środków w ramach osi 8. 

21 - - 
Zmiana w załączniku  nr 7 Tabele przedstawiające zastosowane w 
ramach działań/poddziałań kategorie interwencji. 

Zmiany wynikające z przesunięć środków w ramach osi 2, 
8 i 9. 
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1
 Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności). 

22 9 
9.1.2 i 
9.3.2 

Przeformułowanie typu projektu nr 1 w brzmieniu: „Wsparcie na rzecz 
poprawy dostępu do usług opiekuńczych dla osób potrzebujących 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich 
świadczonych w lokalnej społeczności obejmujące: 

a) tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki1 w tym: 
i. dziennych domów pobytu, 

ii. środowiskowych domów samopomocy, 
iii. klubów samopomocy, 
iv. mieszkań chronionych i wspomaganych, 
v. innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i 

całodobową; 

b) rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych w tym: 
i. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 

miejscu zamieszkania, , 
ii. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, 

pomoc sąsiedzka, inne formy samopomocy, 
c) usługi asystenckie 
d) rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, 

np. teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług 
opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, 
aktywizację środowisk lokalnych w celu tworzenia 
społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy 
wykorzystaniu nowych technologii; 

e)  uzupełniająco do typu a, b, c, d: (…)”. 
 
 

Zmiana wynika z konieczności rozdzielnia usług 
opiekuńczych i asystenckich zgodnie z Wytycznymi w 
obszarze włączenia społecznego. 
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23 10 
10.1.1 i 
10.2.1 
 

Usunięto w ramach wiersza nr 19. Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów zapis o wymogu, iż: 
-  Kwota wydatków na realizację zajęć dodatkowych 
wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych 
deficytów może stanowić nie więcej niż 30% kosztów bezpośrednich 
projektu . 

Zmiana wynika z konieczności dostosowania do 
propozycji zmian Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. 

24 10 
10.1.2 i  
10.2.2 

Usunięto w ramach wiersza nr 19. Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów zapis o wymogu, iż: 
-  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 (10.2.2) 
skierowanych do szkół gimnazjalnych, które zostaną zlikwidowane 
w związku z reformą, wsparcie będzie skierowane jedynie do 
uczniów tych szkół. 
Ponadto w zakresie Poddziałania 10.1.2 (pkt. 6, 7 i 8) oraz 10.2.2 
(pkt. 7, 8 i 9) dodatkowo usunięto zapisy w  części dotyczącej: 
Limity i ograniczenia, co do  usystematyzowania zapisów w 
Wytycznych m.in. sformułowania o biegu terminu od złożeniu 
wniosku o dofinansowanie projektu, jak i usunięcia zapisów w 
zakresie e-zasobów i materiałów dydaktycznych usuwając 
sformułowanie dydaktycznych. 

Zmiana wynika z konieczności dostosowania zapisów 
SzOOP z aktualną sytuacją zakończenia procesu 
zmian w systemie edukacji, tj. likwidacją gimnazjów.  
Wprowadzenie zmian polega na dostosowaniu 
zapisów do wymagań wynikających z  Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. 
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25 10 
10.1.3 i 
10.2.3 

1. Wprowadzenie, w obrębie typów projektów, doprecyzowań 
formalnych lub merytorycznych. 
2. Doprecyzowanie grupy docelowej odnoszącej się do uczniów 
szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe o „słuchaczy”. 
3. Dostosowanie zapisów w ramach pola „Limity i ograniczenia…”. 

1.  Dostosowania w obrębie typów projektów 
wynikają ze zmiany Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020 lub z konieczności doprecyzowania 
sformułowań. 
2. W placówkach systemu oświaty kształcenie 
dotyczy często słuchaczy, a nie uczniów. 
3.  Dostosowania  w ramach pola „Limity i 
ograniczenia…” wynikają ze zmiany Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020 lub z konieczności 
doprecyzowania sformułowań. 

26 2 2.1 

Pkt 15 Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) – 
zwiększenie alokacji w ramach działania 2.1 o 69 306 euro: 
- przed zmianą – 45 169 580 euro 
- po zmianie – 45 238 886 euro 

Proponowana zmiana polega na przesunięciu 69 306 euro 
z działania 2.2 na działanie 2.1. Przesunięcie jest związane 
z faktem, iż w ramach działania 2.2 podpisana już jest 
umowa i nie planujemy ogłaszania kolejnych naborów, 
natomiast dostrzegamy znaczne potrzeby występujące w 
ramach działania 2.1 związane z projektem dot. e-
zdrowia.  

27 2 2.2 

Pkt 15 Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) – 
zmniejszenie alokacji w ramach poddziałania o kwotę 69 306 euro: 
- przed zmianą – 5 000 000 euro 
- po zmianie – 4 930 694 euro 

Proponowana zmiana polega na przesunięciu 69 306 euro 
z działania 2.2 na działanie 2.1. Przesunięcie jest związane 
z faktem, iż w ramach działania 2.2 podpisana już jest 
umowa i nie planujemy ogłaszania kolejnych naborów, 
natomiast dostrzegamy znaczne potrzeby występujące w 
ramach działania 2.1 związane z projektem dot. e-
zdrowia. 
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28 - - 
Zmiana w załączniku nr 4 Ramowe Plany Działań  

 

 Planu Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi 8. Zmiana 

dotyczy kryteriów ogólnych oraz kryteriów dla 

Działania 8.3 (konkurs A1), Poddziałania 8.5.2 

(konkurs A1). 

 Planu Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi 9. Zmiana 

dotyczy kryteriów ogólnych oraz kryteriów dla  

Poddziałania 9.1.1 (konkurs A2), 9.1.2 (konkurs A2), 

9.2.1 (konkurs A2), 9.3.2 (konkurs A1); 

 Planu Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi 10. Zmiana 

dotyczy kryteriów ogólnych oraz kryteriów dla 

Poddziałania 10.1.2 (konkurs A2), 10.1.3 (konkurs A1), 

10.2.1 (konkurs A2), 10.2.1 (konkurs A3), 10.4.2 

(konkurs A1). 


