Wykaz zmian SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
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Zmiany SzOOP wynikające z procesu renegocjacji
15 Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) – zmniejszenie alokacji w ramach działania 1.1
o 2,8 mln euro.
Przed zmianą: 33 396 373
Po zmianie: 31 096 373
15 Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) – zmniejszenie alokacji w ramach działania
1.2.1 o 10,7 mln euro.
Przed zmianą: 89 217 774
Po zmianie: 78 517 774
Wykreślenie całego Poddziałania
15 Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) – zmniejszenie alokacji w ramach działania
1.4.2 o 3,7 mln euro.
Przed zmianą: 5 031 529
Po zmianie: 1 318 645
18. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów- wprowadzenie trybu pozakonkursowego w zakresie wsparcia instytucji
otoczenia biznesu z mniejszych ośrodków i obszarów strategicznej interwencji (głównie obszaru Włocławka)
zgodnie z wynikami inicjatywy i zaleceniami „Catching-up Regions 3".
10. Typy projektów : wprowadzono nowy typ projektu:
„Projekty na rzecz przygotowania inwestycji poprzez dofinansowanie
w ramach projektów przygotowawczych m.in. dokumentacji projektowej, przetargowej, planistycznej dla
inwestycji infrastrukturalnych, które będą możliwe do zrealizowania ze środków tego programu lub programów
operacyjnych polityki spójności realizowanych w okresie programowania następującym bezpośrednio po roku
2020 (projekty przygotowawcze).”
15 Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) – zwiększenie alokacji w ramach działania 1.4.3
o 3,7 mln euro.
Przed zmianą: 22 246 789
Po zmianie: 25 959 673
W związku z dodaniem możliwości sfinansowania dokumentacji dodano wskaźnik
8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego
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Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego
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10.

1

1

1.4.3

1.4.3

Poddziałanie 1.4.3 Dodano wskaźnik:
Liczba wspartych projektów w fazie przygotowawczej
W związku z dodaniem możliwości sfinansowania dokumentacji dodano wskaźnik
9. Lista wskaźników produktu
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu
Poddziałanie 1.4.3 Dodano wskaźnik:
Liczba dokumentacji przedprojektowych
W związku z dodaniem możliwości sfinansowania dokumentacji dodano wskaźnik
9. Lista wskaźników produktu
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu
Poddziałanie 1.4.3 Dodano wskaźnik:
Liczba dokumentacji technicznych

11.

1

1.4.3

12.

1

1.5.2

13.

1

1.1

14.

1

1.2

A.1.2 Indykatywna alokacja UE planowana na projekty rewitalizacyjne
Zmiana na kwotę: 22 246 789 euro
Zmiana sumy ze względu na zmianę części składowej.
15 Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) – zwiększenie alokacji w ramach działania 1.5.2
o 4,7 mln euro.
Przed zmianą: 16 581 648
Po zmianie: 21 281 648
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu
Działanie 1.1
Wskaźnik Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i
rozwoju (CI27) został przedstawiony w PLN (RPO ujmuje wskaźnik w walucie euro)
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu
Poddziałanie 1.2.1
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)
Przed zmianą: 115
Po zmianie: 607
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Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)
Przed zmianą: 115
Po zmianie: 607
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)
Przed zmianą: 384 078 543 zł
Po zmianie: 173 815 510 zł
Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)
Przed zmianą: 1022
Po zmianie: 202
Poddziałanie 1.2.2 – wykreślenie poddziałania i wyzerowanie wskaźnika.
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu
Poddziałanie 1.3.1
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)
Przed zmianą: 19
Po zmianie: 55

15.

1

1.3

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)
Przed zmianą: 19
Po zmianie: 55
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)
Przed zmianą: 43 049 554 zł
Po zmianie: 8 801 494 zł

16.

1

1.4

Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)
Przed zmianą: 115
Po zmianie: 19
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu
Poddziałanie 1.4.1
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Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)
Przed zmianą: 513
Po zmianie: 536
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)
Przed zmianą: 513
Po zmianie: 536
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7)
Przed zmianą: 1 278 200 zł
Po zmianie: 4 681 928 zł
Poddziałanie 1.4.2
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)
Przed zmianą: 513
Po zmianie: 95
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)
Przed zmianą: 513
Po zmianie: 95
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4)- wykreślenie wskaźnika
Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu
Przed zmianą: 83
Po zmianie: 25
Poddziałanie 1.4.3
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)
Przed zmianą: 90
Po zmianie: 6
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)
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Przed zmianą: 90
Po zmianie: 6
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4)- wykreślenie wskaźnika
Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych
Przed zmianą: 280
Po zmianie: 50
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu
Poddziałanie 1.5.1
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7)
Przed zmianą: 5 659 499 zł
Po zmianie: 3 537 532 zł
Poddziałanie 1.5.2
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)
Przed zmianą: 1202
Po zmianie: 185

17.

1

1.5

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)
Przed zmianą: 99
Po zmianie: 69
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4)- wyzerowanie wskaźnika
Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe
Przed zmianą: 48
Po zmianie: 49
Poddziałanie 1.5.3
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)
Przed zmianą: 358
Po zmianie: 388
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Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)
Przed zmianą: 158
Po zmianie: 188
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4)
Przed zmianą: 200
Po zmianie: 316
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)
Przed zmianą: 14 427 814 zł
Po zmianie: 22 184 914 zł
Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe
Przed zmianą: 53
Po zmianie: 52
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu
Poddziałanie 1.6.1
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7)
Przed zmianą: 50 473 500 zł
Po zmianie: 43 109 758 zł

18.

1

1.6

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy
Przed zmianą: 136
Po zmianie: 109
Poddziałanie 1.6.2
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28)
Przed zmianą: 129
Po zmianie: 300

19.

2

2.1

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R- wyzerowanie wskaźnika
4 Fundusz (nazwa i kwota w EUR) – zmiana alokacji
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20.

2

2.1

Przed zmianą: 50 169 580
Po zmianie: 55 169 580
10. Typy projektów – dodano typ projektu nr 4 w następującym brzmieniu:
Działania na rzecz przygotowania inwestycji poprzez dofinansowanie w ramach projektów przygotowawczych
m.in. dokumentacji projektowej, przetargowej, planistycznej dla inwestycji infrastrukturalnych, które będą
możliwe do zrealizowania ze środków tego programu lub programów operacyjnych polityki spójności
realizowanych w okresie programowania następującym bezpośrednio po roku 2020 (projekty przygotowawcze).
15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) – zmiana alokacji

21.

2

2.1

22.
23.

2
2

2.1
2.1

24.

2

2.1 oraz 2.2

Przed zmianą: 45 238 886
Po zmianie: 50 238 886
Część III SZOOP Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowane w EUR)
Załącznik 7 do SZOOP Tabele przedstawiające zastosowane w ramach działań/poddziałań kategorie interwencji
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
Przed zmianą: 25 084 790
Po zmianie: 27 584 790
W związku z dodaniem możliwości sfinansowania dokumentacji projektowej i przedprojektowej dodano
wskaźniki:
Wskaźnik rezultatu:
Liczba wspartych projektów w fazie przygotowawczej

25.

2

2.1
Wskaźniki produktu:
Liczba dokumentacji przedprojektowych
Liczba dokumentacji technicznych

26.

4

4.2

Zmiana dokonana również w załączniku nr 2 do SzOOP.
19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)
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W pkt. 1 zmieniono zapis na „Wsparcie w zakresie instalacji do przetwarzania odpadów zostanie skierowane na
realizację działań uwzględnionych
w uzgodnionym przez ministra właściwego ds. środowiska planie inwestycyjnym dotyczącym gospodarki
odpadami komunalnymi, stanowiącym załącznik do WPGO dla województwa kujawsko-pomorskiego.
27.

4

4.2

28.

4

4.2

29.

4

4.3

30.

4

4.3

31.

4

4.3

32.

4

4.4

33.

4

4.4

34.

4

4.4

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań
Wskaźnik rezultatu Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI17) Zmniejszenie z
100 000 ton/rok do 2 600 ton/rok
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań
Wskaźnik produktu
Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zmniejszenie z 75 sztuk do 37 sztuk
15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) zwiększenie alokacji z 26 600 000 do 29
790 000 euro
Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań
Wskaźnik rezultatu Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19)
zmniejszenie z 139 152 RLM do 59 000 RLM
Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań
i poddziałań
Wskaźnik rezultatu Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI18)
zwiększenie z 3245 osób
do 27 976 osób"
19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)
W pkt. 8 zmieniono zapis na „Maksymalna alokacja przeznaczona na wsparcie wydarzeń kulturalnych wynosi
5,7 mln euro.”
Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań
i poddziałań
Wskaźnik rezultatu Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem w miejscach należących do
dziedzictwa kulturalnego
i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI9) (odwiedziny/ rok) zwiększenie z 655 766 do 1 294
256
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań
Wskaźnik produktu
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem (szt.) zwiększenie z 90 do 475
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35.

4

4.4

36.

4

4.1.1

37.

4

4.1.2

38.

4

4.1.2

39.

4

4.1.1

40.

4

4.1.2

41.

4

4.5

42.

4

4.5

43.

4

4.6.1

44.

4

4.6.2

45.

4

4.6.2

46.

4

4.6.3

47.

4

4.6.3

Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań
Wskaźnik produktu
Liczba instytucji kultury objętych wsparciem (szt.) zwiększenie z 7 do 11
15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) zmniejszenie alokacji z 8 270 212 do 3 970 212
euro
15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) zwiększenie alokacji z 4 200 000 do 5 700 000
euro
19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)
8. Maksymalna alokacja przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć z zakresu systemów ratownictwa, usuwania
skutków katastrof oraz doposażenia jednostek ratowniczych wynosi 5,7 mln euro.
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań
Wskaźnik produktu Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej (CI20) 1 047
477 osób zmniejszenie do 4000 osób
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań
Wskaźnik produktu Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji
ratowniczych i usuwania skutków katastrof 125 sztuk zwiększenie do 466 sztuk
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Wskaźnik produktu Powierzchnia siedlisk
wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (CI23) 2191 ha zwiększenie do 5164,50 ha
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań
Wskaźnik produktu Liczba wspartych form ochrony przyrody 42 sztuki zwiększenie do 72 sztuk
Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań
Wskaźnik rezultatu Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19)
zwiększenie z 16 600 RLM do 22 000 RLM
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań
Wskaźnik produktu
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem (szt.) zwiększenie z 21 do 25
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań
Wskaźnik produktu
Liczba instytucji kultury objętych wsparciem (szt.) zwiększenie z 2 do 7
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Wskaźnik produktu Powierzchnia siedlisk
wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (CI23) 704 ha zmniejszenie do 0,50 ha
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań
Wskaźnik produktu Liczba wspartych form ochrony przyrody 13 sztuk zwiększenie do 26 sztuk
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48.

6

6.1.2

49.

6

6.1.2

50.

6

6.1.2

15 Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) – przesunięcie 2 mln euro z infrastruktury
żłobkowej (KI 053) na infrastrukturę zdrowotną (Poddziałanie 6.1.1, KI 053)
Przed zmianą: 41 042 084
Po zmianie: 39 042 084
Część III SZOOP Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowane w EUR)
Załącznik 7 do SZOOP Tabele przedstawiające zastosowane w ramach działań/poddziałań kategorie interwencji
Alokacja w euro na działanie/poddziałanie
Przed zmianą: 40 042 084
Po zmianie: 39 042 084
Alokacja w euro na KI:
Przed zmianą: KI 053 – 18 826 302
Po zmianie: KI 053 – 16 826 302

51.

52.

6

6

6.3.1, 6.3.2

6.3.1, 6.3.2,
6.4.2, 6.4.3

Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań
Zmiana wartości wskaźnika produktu pn. Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych
systemu oświaty
Poddziałanie 6.3.1
Przed zmianą: 52 szt.
Po zmianie: 59 szt.
Poddziałanie 6.3.2
Przed zmianą: 29 szt.
Po zmianie: 103 szt.
Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań
Zmiana wartości wskaźnika rezultatu bezpośredniego pn. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie
opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI 35) Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej, Liczba
miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego
Poddziałanie 6.3.1
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI 35),
Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej
Przed zmianą: 1 560
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Po zmianie: 4 484
Poddziałanie 6.3.2
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI 35),
Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego
Przed zmianą: 870 os.
Po zmianie: 16 995 os.
Poddziałanie 6.4.2
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI 35),
Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej
Przed zmianą: 600 os.
Po zmianie: 1 520 os.
Poddziałanie 6.4.3
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI 35),
Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego
Przed zmianą: 360 os.
Po zmianie: 1 980 os.

53.

54.

6

6

6.5

6.5

15 Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) – zwiększenie alokacji w ramach działania 6.5 o
19,9 mln euro.
Przed zmianą: 25 000 000
Po zmianie: 44 900 000
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu dla działania
Zmiana wartości wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)
Przed zmianą: 2
Po zmianie : 15
Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych

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

55.

6

6.5

56.

6

6.5

Przed zmianą: 5
Po zmianie : 25
10. Typy projektów : wprowadzono nowy typ projektu:
„ Projekty na rzecz przygotowania inwestycji poprzez dofinansowanie w ramach projektów przygotowawczych
m.in. dokumentacji projektowej, przetargowej, planistycznej dla inwestycji infrastrukturalnych, które będą
możliwe do zrealizowania ze środków tego programu lub programów operacyjnych polityki spójności
realizowanych w okresie programowania następującym bezpośrednio po roku 2020 (projekty
przygotowawcze)”
W związku z dodaniem możliwości sfinansowania dokumentacji dodano wskaźnik
8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego
Załącznik 2 Tabela rezultatu bezpośredniego
Działanie 6.5 Dodano wskaźnik:
Liczba wspartych projektów w fazie przygotowawczej
W związku z dodaniem możliwości sfinansowania dokumentacji dodano wskaźnik

57.

6

6.5

9. Lista wskaźników produktu
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu
Działanie 6.5 Dodano wskaźnik:
Liczba dokumentacji przedprojektowych
W związku z dodaniem możliwości sfinansowania dokumentacji dodano wskaźnik

58.

59.
60.
61.
62.

6

8
8
8
8

6.5

8
8.1 i 8.2.1
8.1
8.1, 8.2.1,

9. Lista wskaźników produktu
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu
Działanie 6.5 Dodano wskaźnik:
Liczba dokumentacji technicznych
Zmiana kwoty alokacji UE na Oś Priorytetową 8: „Fundusz (nazwa i kwota w EUR): EFS 179 366 261”.
Zmiana wartości wskaźników rezultatu
Zmiana kwoty: „Kategoria regionu wraz z przypisaniem kwot UE (EUR): słabiej rozwinięty 73 343 286,40”
Dodanie do zakresu wsparcia obejmującego działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych:
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8.2.2
63.

8

8.3

64.
65.

8
8

8.4.2
8.5.1

66.

8

8.6.2

67.

8

8.6.2

68.

8

8.6.2

69.
70.

8
9

71.

9

8.6.2
9
9.1.1, 9.1.2,
9.2.1, 9.2.2,
9.3.2

72.

9

9

73.

9

9.1.1

74.

9

9.1.1

75.
76.

9
9

9.1.2
9.2.1

77.

9

9.2.1

78.

9

9.3.1

79.

9

9.3.1

„m.in.” szkoleń zawodowych (…).
9.
Lista wskaźników produktu
12.
Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia
15.
Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR)
Tabela III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowane w EUR)
Zmiana kwoty: „Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR): słabiej rozwinięty 18 000 000”
Zmiana kwoty: „Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR): słabiej rozwinięty 9 894 408”
15 Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR)
Przed zmianą: 24 325 761
Po zmianie: 16 985 761
Część III SZOOP Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowane w EUR)
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań
Zmiana wartości wskaźnika produktu pn. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu
widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców
Przed zmianą 15 szt.
Po zmianie 3 szt.
Załącznik 7 do SZOOP Tabele przedstawiające zastosowane w ramach działań/poddziałań kategorie interwencji
Zmiana kwoty alokacji UE na Oś Priorytetową 9: „Fundusz (nazwa i kwota w EUR): EFS 124 814 864”.
Zmiany wartości wskaźników produktu i rezultatu.
Przy opisie osi priorytetowej 9. dokonano zmiany wyrazu „zależnymi” na: „osobami potrzebującymi wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu”
Zmiana kwoty: „Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR): słabiej rozwinięty 3 219 500”
Rozszerzenie typu projektu nr 1 poprzez dodanie do instrumentów aktywizacji: instrumentu aktywizacji
zdrowotnej.
Zmiana kwoty: „Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR): słabiej rozwinięty 4 673 913 ”
Zmiana kwoty: „Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR): słabiej rozwinięty 22 115 768”
Rozszerzenie typu projektu nr 1 poprzez dodanie do instrumentów aktywizacji: instrumentu aktywizacji
zdrowotnej.
10. Typy projektów – w typie projektu nr 2 zmiana sformułowania osoby zależne na osoby potrzebujące
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
10. Typy projektów - dodanie typy projektu nr 3:
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80.

9

9.3.1

81.

9

9.3.2

82.

9

9.3.2

83.

9

9.3.2

84.
85.

9
9

9.4.1
9.4.2

86.

9

9.1.1 i 9.1.2

87.

8,9,10

-

88.
89.
90.

10
10
-

10.4.1
-

91.

3

3.1

92.

3

3.1

93.

3

3.1

94.

3

3.2

95.

3

3.3

3. Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki nadwagi, otyłości i chorób
cywilizacyjnych wśród dzieci i młodzieży.
12. Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia – zmiana związana z określeniem grupy docelowej dla
nowego (dodanego) typu projektu nr 3
Zmiana kwoty: „Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR): słabiej rozwinięty 66 543 805”
26. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
(środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi
przez właściwą instytucję) - dokonano zmiany wyrazu „zależnymi” na: „osobami potrzebującymi wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu”
27. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych - dokonano zmiany wyrazu
„zależnymi” na: „osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”
Zmiana kwoty: „Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR): słabiej rozwinięty 14 238 762”
Zmiana kwoty: „Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR): słabiej rozwinięty 1 005 838 ”
Zmiana kwot w tabeli: A.2.2 Alokacja UE przeznaczona na ZIT wojewódzki w części IV Wymiar terytorialny
prowadzonej interwencji
Zmiany kwot 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
Zmiana kwoty alokacji UE na Oś Priorytetową 10: „Fundusz (nazwa i kwota w EUR): EFS 129 079 539”
Zmiana kwoty: „Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR): słabiej rozwinięty 17 093 236”
Zmiany w indykatywnym planie finansowym (wydatki kwalifikowane w EUR)
15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR),
zmniejszenie alokacji z 30 718 118 euro na 26 718 118 euro
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań,
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE, zwiększenie wartości wskaźnika z 134
szt. na 2979 szt.
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań,
Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł
energii, zmniejszenie wartości wskaźnika z 190,44 km na 107,76 km
15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR),
zmniejszenie alokacji z 38 397 646 euro na 36 997 646 euro
15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR),
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96.

3

3.5.1

97.

3

-

98.

6

6.1.1

99.

6

6.1.1

100.

6

6.1.1

101.

6

6.1.1

102.

5

5.1

103.

5

5.1

104.

5

5.1

105.

5

5.1

106.

5

5.3

107.

5

5.3

108.
109.

5
5

5.3
5.3

110.

5

5.3

111.

3

3.4

112.

3

3.4

113.

3

3.4

114.

3

3.4

115.

12

nd

zwiększenie alokacji z 64 350 120 euro na 64 850 120
15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR),
zmniejszenie alokacji z 36 093 600 euro na 33 669 600 euro
Aktualizacja wartości alokacji
III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR)
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań, Liczba wspartych podmiotów leczniczych,
zwiększenie wartości wskaźnika z 38 szt. na 59 szt.
Załącznik 7 Tabele przedstawiające zestawienie w ramach działań/poddziałań kategorie interwencji
Załącznik nr 7 Tabele przedstawiające zestawienie w ramach działań/poddziałań kategorie interwencji
15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) zwiększenie alokacji z 101 742 654,00 euro do
110 542 654,00 euro
III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR)
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań, Całkowita długość przebudowanych lub
zmodernizowanych dróg z 184,6 km na 160 km.
Załącznik 7 Tabele przedstawiające zestawienie w ramach działań/poddziałań kategorie interwencji
15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) zwiększenie alokacji z 155 119 297 euro do
165 429 297 euro
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań, Całkowita długość przebudowanych lub
zmodernizowanych linii kolejowych z 26,86 km na 17,69 km
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań, Liczba wspartych dworców kolejowych z 16
szt. na 6 szt.
III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR)
Załącznik 7 Tabele przedstawiające zestawienie w ramach działań/poddziałań kategorie interwencji
15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) zmniejszenie alokacji z 50 853 781 euro do
35 553 781 euro
III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR)
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań, Liczba zakupionych jednostek taboru
pasażerskiego w publicznym transporcie komunikacji miejskiej z 35 szt. na 19 szt.
Załącznik 7 Tabele przedstawiające zestawienie w ramach działań/poddziałań kategorie interwencji
15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) zwiększenie alokacji z 64 278 869 euro do
69 578 869 euro
4. Fundusz (nazwa i kwota w EUR) – zwiększenie alokacji w OP 12
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116.

12

12.1

117.
118.

12
12

12.1
12.1

119.

12

12.1

120.

12

12.1
Wykaz
najważniejszy
ch
dokumentów
służących
realizacji
Programu
Operacyjnego

121.

122.

Słowniczek

123.

Słowniczek

124.

7

7.1

125.

7

7.1

Przed zmianą: 66 623 910
Po zmianie: 72 623 910
15 Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) – zwiększenie alokacji w Działaniu 12.1
Przed zmianą 62 623 910
Po zmianie 68 623 910
Dodanie wskaźnika: Liczba projektów objętych wsparciem
III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR)
Dodanie wskaźnika: Liczba projektów objętych wsparciem w Załączniku 2 Tabela wskaźników produktu dla
działań i poddziałań
Załącznik 7 Tabele przedstawiające zestawienie w ramach działań/poddziałań kategorie interwencji
Zaktualizowanie przywoływanego rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych.

Dostosowanie definicji „usługi rozwojowej” do definicji zawartej w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania
przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020.
Dostosowanie definicji „instruktora praktycznej nauki zawodu”, „nauczyciela”, „nauczyciela kształcenia
zawodowego” do definicji zawartej w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
4 Fundusz (nazwa i kwota w EUR) – zmiana alokacji
Przed zmianą: 35 719 976
Po zmianie: 33 119 976
15 Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) – zmiana alokacji
Przed zmianą: 35 719 976
Po zmianie: 33 119 976
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19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)
Typ projektu 1 (wprowadzono dodatkowy zapis)
126.

7

7.1
Ponadto drogi te muszą umożliwiać ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do
11,5 t.

127.

7

7.1

Część III SZOOP Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowane w EUR)
Załącznik 2 Tabela wskaźników produktu
Działanie 7.1
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach
Przed zmianą: 384
Po zmianie: 354

128.

7

7.1

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)
Przed zmianą: 270
Po zmianie: 250
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)
Przed zmianą: 180
Po zmianie: 167

B.2.2 Alokacja i wkład krajowy

129.

7

7.1

Alokacja UE (EUR)
Przed zmianą: 35 719 976
Po zmianie: 33 119 976
Szacunkowy wkład krajowy (EUR)
Publiczny
Przed zmianą: 1 597 999
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Po zmianie: 1 461 157
Prywatny
Przed zmianą: 282 000
Po zmianie: 282
Finansowanie ogółem (EUR)
Przed zmianą: 37 599 975
Po zmianie: 34 863 133
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
130.

7

7.1

131.

7

7.1

132.

11

11.1

133.

11

11.1

134.

11

11.1

135.

11

11.1

Indykatywna alokacja UE (EUR)
Przed zmianą: 35 719 976
Po zmianie: 33 119 976
Załącznik 7 do SZOOP Tabele przedstawiające zastosowane w ramach działań/poddziałań kategorie interwencji
4 Fundusz (nazwa i kwota w EUR) – zmiana alokacji
Przed zmianą: 32 081 712
Po zmianie: 29 572 121
15 Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) – zmiana alokacji
Przed zmianą: 32 081 712
Po zmianie: 29 572 121
Część III SZOOP Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowane w EUR)
B.2.2 Alokacja i wkład krajowy
Alokacja UE (EUR)
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Przed zmianą: 32 081 712
Po zmianie: 29 572 121
Szacunkowy wkład krajowy (EUR)
Publiczny
Przed zmianą: 1 435 235
Po zmianie: 1 478 607
Szacunkowy wkład krajowy (EUR)
Prywatny
Przed zmianą: 253 277
Po zmianie: 77 821
Finansowanie ogółem (EUR)
Przed zmianą: 33 770 224
Po zmianie: 31 128 549
136.

11

11.1

137.

3

3.4

138.

3

3.4

Załącznik 7 do SZOOP Tabele przedstawiające zastosowane w ramach działań/poddziałań kategorie interwencji
10. Typy projektów : wprowadzono nowy typ projektu:
„Działania na rzecz przygotowania inwestycji poprzez dofinansowanie w ramach projektów przygotowawczych
m.in. dokumentacji projektowej, przetargowej, planistycznej dla inwestycji infrastrukturalnych, które będą
możliwe do zrealizowania ze środków tego programu lub programów operacyjnych polityki spójności
realizowanych w okresie programowania następującym bezpośrednio po roku 2020 (projekty
przygotowawcze).”
W związku z dodaniem możliwości sfinansowania dokumentacji projektowej i przedprojektowej dodano
wskaźniki:
Wskaźnik rezultatu:
Liczba wspartych projektów w fazie przygotowawczej
Wskaźniki produktu:
Liczba dokumentacji przedprojektowych

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

Liczba dokumentacji technicznych

139.

3

3.5.2

140.

3

3.5.1

141.

6

6.2

142.

6

6.4.1

143.

6

6.1.1

144.

6

6.1.1

145.

6

6.1.1

146.

2,3,4,
5,6,8,
10

-

Zmiana dokonana również w załączniku nr 2 do SzOOP.
Tabela A.2.2 Alokacja UE przeznaczona na ZIT wojewódzki
Zmiana Alokacja UE przeznaczonej na ZIT (EUR) z 54 756 706 na 57 180 706
Tabela A.2.2 Alokacja UE przeznaczona na ZIT wojewódzki
Zmiana Alokacja UE przeznaczonej na ZIT (EUR) z 33 669 600 na 36 093 600
19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów
W punkcie 7 wprowadzono dodatkowy zapis:
Jednocześnie wszystkie inwestycje drogowe muszą prowadzić do dostosowania dróg lokalnych (gminnych,
powiatowych) do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.
19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów
W punkcie 7 wprowadzono dodatkowy zapis:
Jednocześnie wszystkie inwestycje drogowe muszą prowadzić do dostosowania dróg lokalnych (gminnych,
powiatowych) do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.
10. Typy projektów – dodano typ projektu nr 4 w następującym brzmieniu: Ponadto, wsparcie będą mogły
uzyskać działania na rzecz przygotowania inwestycji poprzez dofinansowanie w ramach projektów
przygotowawczych m.in. dokumentacji projektowej, przetargowej, planistycznej dla inwestycji
infrastrukturalnych, które będą możliwe do zrealizowania ze środków tego programu lub programów
operacyjnych polityki spójności realizowanych w okresie programowania następującym bezpośrednio po roku
2020 (projekty przygotowawcze).
W treści SZOOP oraz w Załączniku 2 Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań
Dodano wskaźniki:
9. Liczba dokumentacji przedprojektowych
10. Liczba dokumentacji technicznych
W treści SZOOP oraz w Załączniku 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań
Dodano wskaźnik:
7. Liczba wspartych projektów w fazie przygotowawczej
Zmiany kwot 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

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

25. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu
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6

6.5

25. Maksymalny
% poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi
przez właściwą instytucję)
Projekty na rzecz przygotowania inwestycji poprzez dofinansowanie w ramach projektów przygotowawczych –
95%

148.
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6.5

27. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych
Projekty na rzecz przygotowania inwestycji poprzez dofinansowanie w ramach projektów przygotowawczych –
5%
5. Fundusz (nazwa i kwota w EUR)

149.

1

1

Zmiana alokacji
Przed zmianą 404 623 387 euro
Po zmianie 379 723 387 euro

150.

Część
III

151.

5

Część III. Indykatywny plan finansowy
Część III

Z powodu licznych zmian w alokacjach dokonano podmiany Indykatywnego planu finansowego,
uwzględniającego wszystkie zmiany
19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów

5.1

Dodano punkt 7. Drogi muszą umożliwiać ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
do 11,5 t.
Część VI. Słowniczek

152.

Słowniczek

Dodanie definicji komplementarności:
„Komplementarność oznacza wzajemne uzupełnianie się/dopełnianie projektów, które pozwala na osiągnięcie
wspólnego lub takiego samego celu, który nie zostałby osiągnięty lub osiągnięty byłby w mniejszym stopniu

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

w przypadku niewystępowania komplementarności. Dopuszcza się na poziomie weryfikacji
komplementarności jej następujące warianty: rodzaj: przestrzenna/geograficzna, rzeczowa/przedmiotowa,
funkcjonalna; zasięg programowo-funduszowy: międzyprogramowa / międzyfunduszowa –
wewnątrzprogramowa / wewnątrzfunduszowa; zasięg czasowy: międzyokresowa, jednookresowa.
Wnioskodawcy są zobowiązani do jednoznacznego i szczegółowego wykazania deklarowanych powiązań oraz
ewentualnej wzajemnej niezbędności realizowanych działań. W przypadku niespełnienia tego warunku osoba
oceniająca może nie uwzględnić deklaracji wnioskodawcy o występowaniu w przypadku jego projektu zjawiska
komplementarności”.
153.

8

8.2.1

Instytucja Zarządzająca ROPO WK-P 2014-2020 dokonała zmiany w opisie Poddziałania 8.2.1 wskazując zarówno
w typach projektów, jak również w Limitach i ograniczeniach w realizacji projektów, że: Wsparcie w postaci
zatrudnienia subsydiowanego realizowane może być wyłącznie w ramach projektów powiatowych urzędów
pracy.

154.

1

1.5.2

Część III SZOOP Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowane w EUR) – wskazano udział środków
pochodzących z Kontraktu Terytorialnego w kolumnie pn. budżet państwa
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156.

1

1.5.2

157.

4

4.1.2

Część III SZOOP Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowane w EUR) - wskazano udział środków
pochodzących z Kontraktu Terytorialnego w kolumnie pn. budżet państwa
26. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
(środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi
przez właściwą instytucję)
27. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych.
Dodano zapis: „Przewiduje się możliwość dofinansowania projektu środkami z budżetu państwa, maksymalnie
w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych. Warunki oraz poziom dofinansowania projektu środkami z
budżetu państwa oraz maksymalny % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
zostanie ustalony na poziomie kryteriów wyboru projektów.”
26. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
(środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi
przez właściwą instytucję)
27. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych.
Dodano zapis: „Przewiduje się możliwość dofinansowania projektu środkami z budżetu państwa, maksymalnie
w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych. Warunki oraz poziom dofinansowania projektu środkami z
budżetu państwa oraz maksymalny % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Wykaz zmian SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
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L.p.
1.
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4

4.1.2

OP

Działanie/
Poddziałanie

9

-

-

Załącznik 3

Załącznik 3

zostanie ustalony na poziomie kryteriów wyboru projektów.”
Część III SZOOP Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowane w EUR) - wskazano udział środków
pochodzących z Kontraktu Terytorialnego w kolumnie pn. budżet państwa

Zmiany SzOOP wynikające z procesu przygotowywania konkursów
Dodanie dwóch zestawów kryteriów w zakresie Poddziałania 9.3.2 do Planu Działań na rok 2020
Dokonano aktualizacji informacji „Wykorzystanie kryteriów w konkursach”
Uzupełniono Załącznik 3.Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych o nowe lub
zmienione kryteria dla następujących działań i poddziałań:
1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: Wsparcie rozwoju sfery B+R w
przedsiębiorstwach,
1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, schemat: Profesjonalizacja IOB – tryb
pozakonkursowy,
1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, schemat:
infrastruktury biznesowej,

Tworzenie i rozwój

3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja
energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej,
4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury , schemat: Wsparcie wojewódzkich instytucji kultury,
6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne
domy dziecka,
4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury , schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2020.

