
 
 

 

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

 
 

OP  
Działanie/Poddzi

ałanie 
Propozycja zmiany SzOOP 

1  Str. 6 Uzupełniono publikator specustawy funduszowej  

2 1 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1 

W pkt 24  W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie, dodano: 

Komunikacie KE – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej 
epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1 z późń. zm. ) oraz  rozporządzeniu Ministra 
Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 670), w tym innych właściwych programów pomocowych notyfikowanych na podst. art. 107 (3) (b) TFUE, 
implementującym postanowienia Komunikatu KE Tymczasowe ramy prawne dotyczące środków pomocy państwa w celu 
wspierania gospodarki w obecnym okresie wybuchu COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1 z 
późń. zm.)-  jeśli na moment przyznania wsparcia przedmiotowy program zostanie notyfikowany. 

3 1 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1 

W pkt 25 i 26 dodano możliwość dofinansowania przedsiębiorstw do 100% w związku z instrumentami finansowymi na 
rzecz przeciwdziałania COVID-19 (pożyczkami obrotowymi). Zmiana dot. braku konieczności wniesienia wkładu własnego 
do instrumentu finansowego przez MFF lub PF w części wspierania kapitału obrotowego w związku z przeciwdziałaniem 
covid-19  

Projekty objęte programami pomocowymi notyfikowanymi na podst. art. 107 (3) (b) TFUE, implementującymi 
postanowienia Komunikatu KE Tymczasowe ramy prawne dotyczące środków pomocy państwa w celu wspierania 
gospodarki w obecnym okresie wybuchu COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1 z późń. zm.) lub 
pomocą de minimis – 100%.  

 

4 1 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1 

W pkt 27 dodano, że minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych może wynosić 0%.  w 
związku z instrumentami finansowymi na rzecz przeciwdziałania COVID-19 (pożyczkami obrotowymi). Zmiana dot. braku 
konieczności wniesienia wkładu własnego do instrumentu finansowego przez MFF lub PF w części wspierania kapitału 
obrotowego w związku z przeciwdziałaniem covid-19.  

Projekty objęte programami pomocowymi notyfikowanymi na podst. art. 107 (3) (b) TFUE, implementującymi 
postanowienia Komunikatu KE Tymczasowe ramy prawne dotyczące środków pomocy państwa w celu wspierania 
gospodarki w obecnym okresie wybuchu COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1 z późń. zm.) i 
pomocą de minismis – 0%.  

 



 
 

 

5 1 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1 
W pkt. 32 wskazano, że możliwa jest tymczasowa zmiana parametrów pożyczek inwestycyjnych w związku pandemią 
COVID-19 lub oferowaniem pożyczki obrotowej na wsparcia przedsiębiorstw w związku z wpływem epidemii COVID-19 na 
sytuację społeczno-gospodarczą 

6 1 1.6.1 

W pkt 32 dodano:  

Pożyczka płynnościowa 

Wartość produktu finansowego – 1 mln zł (Dopuszcza się zwiększenie wartości pożyczki do 5 mln zł przy spełnieniu 
dodatkowych warunków wskazanych w metryce produktu.  
Jednocześnie maksymalna wysokość wsparcia będzie określona indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy według jednego 
z poniższych kryteriów: 
• Dwukrotność wartości rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni dostępny rok (dla firm istniejących krócej – 
prognozowana wysokość płac), lub 
• 25% wartości całkowitego obrotu w 2019, lub 
• Zadeklarowana i zweryfikowana przez pośrednika kwota wystarczająca na zabezpieczenie płynności na kolejne 18 
miesięcy.     

 

Maksymalny okres spłaty – do 6 lat,  

Odbiorcy: MŚP 

 

7 1 1.6.2 
W pkt. 24 dodano rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania 
pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania 
polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz 773). 

8 1 1.6.2 W pkt. 10 dodano nowy typ projektu:  Wsparcia MŚP w zakresie finansowania kapitału obrotowego. 

9 1 1.6.2 

Zmiany w pkt. 25-27 w przypadku udzielenia wsparcia  w ramach rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 
dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. 
U. poz 773) i pomocy de minismis dopuszczono max. poziom dofinansowania 100% i poziom wkładu własnego – 0%. 

10 6 6.1.1 
W pkt. 26. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, dodano 
zapis: „Projekty polegające na zapobieganiu i zwalczaniu „COVID-19” – 100%”, jako konsekwencję wprowadzonych 
wcześniej zmian w pkt. 25 i 27, dotyczących poziomu dofinansowania w projektach COVID -19. 



 
 

 

11  Sekcja V 

W V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji Programu Operacyjnego dodano: 
• rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z 
instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki 
w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 670); 
• rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w 
formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej 
gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz 773); 
• rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających 
ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. 
poz. ….)  

12  Załącznik 2 

Do wskaźników produktu dodano wskaźniki horyzontalne, wynikające z pisma MFiPR: 

 Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

 Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

 Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19  

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 

13 
1 1.6.2 Usunięto w limitach i ograniczeniach zapis, że wsparcie dotacyjne ograniczone jest wyłącznie do inwestycji obarczonych 

dużym ryzykiem biznesowym. 

14  Załącznik 3 

Dodanie kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w 
zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat: projekt grantowy  
polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19-tryb nadzwyczajny Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

15 
8 8.1 dodano wskaźników „Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19” dla danego Poddziałania. 

16 
8 8.6.1 Zmiana kwoty: Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR):  słabiej rozwinięty z  3 278 751na  

2 559 894,00 euro. 

17 
8 8.6.2 Zmiana kwoty: Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR):  słabiej rozwinięty z  6 086 958 na  

6 805 815,00 euro. 

18 
9 9.3.1 Zmiana kwoty: Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR):  słabiej rozwinięty z  16 301 642 na  

16 551 642 euro. 



 
 

 

                                                           
1
 Typ projektów związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 

19 
9 9.3.2 Zmiana kwoty: Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR):  słabiej rozwinięty z  76 120 838 na  

75 870 838 euro. 

20 

9 9.4.1 Dodanie nowego typu projektów:  2. Wsparcie w zakresie podejmowania działań polegających na przeciwdziałaniu 
upadłości PS oraz PES przekształcanych w PS i utrzymaniu miejsc pracy zagrożonych w następstwie wystąpienia COVID-19. 
Uzasadnienia: Zgodnie z pismem MFiPR z 22 kwietnia br. (nr DZF-VI.7610.28.2020.ŁM) w zakresie działań podejmowanych 
w projektach OWES w rama 9iv w RPO dają możliwość poszerzenia typów projektów. 

21 
9 9.4.1 Dodanie zapisu  - Limity i ograniczenia w realizacji projektów :  W przypadku działań związanych z zapobieganiem i 

zwalczaniem „COVID-19” (typ projektu nr 2) przewiduje się możliwość zastosowania odstępstw od wyżej wskazanych 
limitów i ograniczeń. 

22 10 10.2.2 
Dodanie nowego typu projektów:  8. Realizacja działań wspierających szkoły i placówki systemu oświaty w wykorzystaniu 
metod i technik kształcenia na odległość (w tym umożliwiającej realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego)1. 

23 10 10.2.2 

Dodanie grupy docelowej zgodnie z możliwością realizacji typu projektów nr 8 : 

 szkoły oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne 

 uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne 

 szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne (w zakresie realizacji podstawy programowej 
przedmiotów ogólnych) 

 uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne (w zakresie realizacji 
podstawy programowej przedmiotów ogólnych) 

 

24 10 10.2.2 
Dodanie zapisu  - Limity i ograniczenia w realizacji projektów :  W przypadku działań związanych z zapobieganiem 
i zwalczaniem „COVID-19” (typ projektu nr 8) przewiduje się możliwość zastosowania odstępstw od wyżej wskazanych 
limitów i ograniczeń. 



 
 

 

25 

 Załącznik 7 W 8.6.1 - zmiana kwoty: Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR):  słabiej rozwinięty z  3 278 751na  
2 559 894,00 euro. 
W 8.6.2 - zmiana kwoty: Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR):  słabiej rozwinięty z  6 086 958 na  
6 805 815,00 euro. 
W 9.3.1 - zmiana kwoty: Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR):  słabiej rozwinięty z  16 301 642 na  
16 551 642 euro. 
W 9.3.2 - zmiana kwoty: Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR):  słabiej rozwinięty z  76 120 838 na  
75 870 838 euro. 
Zmiany dostosowują zapisy SZOOP do zmian dokonanych w RPO WK_P 2014-2020. 
Przypisano alokację w wysokości  97 096 394 EUR. W związku z tym  dokonano zmian we wszystkich wymaganych 

miejscach, tj: 

1. Dokonano zmiany w Indykatywnym Planie Finansowym. 

2. Załączniku nr 7. 

3. W Kategoriach regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) w zakresie Poddziałania 9.3.2 (z 75 870 838 EUR 

na 75 870 839 EUR) oraz 9.4.1 (z 14 238 762 EUR na 14 238 761 EUR). 

26 

10 10.2.2 W polu „ Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków 
oraz przyjmowanie protestów” wprowadzono zapis „ Tryb pozakonkursowy (tryb nadzwyczajny) - w przypadku typu 
projektu nr 8”. 

27 

8 - Dokonano korekty zapisów w SZOOP w zakresie: typu wsparcia (10), grupy docelowej (12),  pomoc publiczna (24) o 

informację o wsparciu przedsiębiorców i organizacji pozarządowych realizowanym w ramach art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze 

ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw. Wskaźniki będą monitorowane jako horyzontalne. 

28 

10 10.2.2 Dodanie nowych wskaźników produktu: 

- Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

- Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19 



 
 

 

 

29 

 Załącznik  2 Do wskaźników produktu dla 8.1, 9.3.1, 9.3.2 dodano wskaźniki, wynikające z ustaleń z MFiPR: 

- Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

- Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

-Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19 

oraz dla 10.2.2 

- Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

- Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19 

 


