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

 

 
 

OP  Działanie/Poddziałanie Zmiana SzOOP 

1 2 2.1 

Pkt 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) – podwyższenie maksymalnego % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu z 85% do 95% w związku z zaangażowaniem środków z budżetu państwa. 

2 2 2.1 
Pkt 27. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – obniżenie minimalnego poziomu 
wkładu własnego beneficjenta z 15% do 5% w związku z zaangażowaniem środków z budżetu państwa. 
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8.1 
9.3.1, 9.3.2 

10.2.2 

Stosowne skorygowanie nazwy wskaźnika z „Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane 
z epidemią COVID-19” na „Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią 
COVID-19” 
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Załącznik nr 2 

Stosowne skorygowanie nazwy wskaźnika z „Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane 
z epidemią COVID-19” na „Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią 
COVID-19”dla Działania/Poddziałania  8.1, 9.3.1, 9.3.2, 10.2.2 oraz  wskaźnika horyzontalnego. 
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1 Jeśli na moment przyznania wsparcia przedmiotowy program zostanie notyfikowany. 

5 3 3.2 

Pkt.7 cel szczegółowy działania – dodanie nowego celu:  Ułatwienie stabilizacji funkcjonowania sektora MŚP w nowych 
warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19 (Cel szczegółowy 6). 

Pkt 10 Dodano typ wsparcia związany z możliwością finansowania kapitału obrotowego: „ 8. W związku z wpływem 
epidemii COVID-19 na sytuację społeczno-gospodarczą możliwe jest tymczasowe wsparcie kapitału obrotowego 
przedsiębiorstw w powiązaniu z realizacją projektu inwestycyjnego, przy czym kapitał obrotowy może stanowić nie 
więcej niż 50% wartości pożyczki inwestycyjnej. Powyższe ma na celu umożliwienie funkcjonowania przedsiębiorstw w 
warunkach kryzysu w dziedzinie zdrowia publicznego”.  

Pkt 24 dodano:  W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie:   

Na podstawie Komunikatu 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  rozporządzenia 
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.)1.  W przypadku pożyczek na kapitał obrotowy, pomoc planujemy udzielać zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia … maja 2020 roku w sprawie udzielania pomocy w 
uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu 
wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu 
wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dziennik Urzędowy nr ….) lub jako pomoc 
de minimis.” 

Pkt 32 dodano:  Możliwa tymczasowe oferowanie  pożyczki obrotowej w powiązaniu z inwestycją na wsparcie 
przedsiębiorstw w związku z wpływem epidemii COVID-19 na sytuację społeczno-gospodarczą, przy czym kapitał 
obrotowy stanowi nie więcej niż 50% wartości pożyczki iwnestycyjnej. 

6 1 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1 
Pkt.7 cel szczegółowy działania – dodanie nowego celu:  Ułatwienie stabilizacji funkcjonowania sektora MŚP w nowych 
warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19 (Cel szczegółowy 6). 
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7 n/d 

V.  Wykaz 
najważniejszych 

dokumentów 
służących realizacji 

Programu 
Operacyjnego 

Usunięto z wykazu  rozporządzeń krajowych i UE oraz krajowych ustaw:  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki 
Regionalnej z dnia…… 2020 r. 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. ….), które odnosi się do warunków wsparcia ze środków wycofanych z IIF, a środki te nie podlegają 
warunkom realizacji RPO. 

8 4 Załącznik nr 3 Dodanie kryteriów 4.1.2 


