
Wykaz  zmian SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

Lp. OP 

Dział
anie/
Podd
ziałan
ie 

Zmiany 

1 10 - 

Indykatywny Plan finansowy 

Przesunięcie 176.475 euro z Poddziałania 10.2.2 na 10.3.1 oraz 76.434 euro z 
Poddziałania 10.2.3 na 10.3.2. W wyniku powyższych zmian dokonano 
przesunięć w pozycjach dotyczących wkładu własnego w tym budżetu państwa. 

2 10 
10.2.
2 

Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR): 
Zmiana wartości z 24 484 172 na 24 307 697,00 euro 

3 10 
10.2.
3 

Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR): 
Zmiana wartości z 31 659 004 na 31 582 570 euro 

4 10 
10.3.
1 

Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR): 
Zmiana wartości z 4 955 478 na 5 131 953 euro 

5 10 
10.3.
2 

Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR): 
Zmiana wartości z 1 873 793 na 1 950 227 euro. 

6 10 - 

Załącznik 7 Tabele przedstawiające zastosowane w ramach działań/poddziałań 
kategorie interwencji 
Przesunięcie 176.475 euro z Poddziałania 10.2.2 na 10.3.1 oraz 76.434 euro z 
Poddziałania 10.2.3 na 10.3.2. W wyniku powyższych zmian dokonano przesunięć 
w pozycjach dotyczących wkładu własnego w tym budżetu państwa. 

7 8 8.5.1 

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań 
wskaźnik: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, objętych wsparciem w programie (CO05) - wartość docelowa 2023: z 
10 199 na 7 809 
 
wskaźnik: Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - wartość 
docelowa 2023: z 1 371 na 993 
 
wskaźnik: Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 
programie - wartość docelowa 2023: z 3 740 na 2 244 
 
wskaźnik: Liczba mikro-małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami 
rozwojowymi w programie - wartość docelowa 2023: z 2 434 na 1 864 
 



Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego  dla działań i 
poddziałań  
 
Wskaźnik: Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały 
swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie - - wartość docelowa 2023: z 1 
703 na 1 304 

8 1 1.4.3 

10. Typ projektów, pkt 5: 
Doprecyzowano brzmienie typu projektu z punktu 5.  
Brzmienie po zmianie: 
„Projekty przygotowawcze m.in. dokumentacji koncepcyjnej,   projektowej, 
przetargowej, planistycznej dla przedsięwzięć, które będą możliwe do 
zrealizowania ze środków tego programu lub programów operacyjnych polityki 
spójności realizowanych w okresie programowania następującym bezpośrednio 
po roku 2020.” 

9 1 1.4.3 

18. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów 

Dodano możliwość zastosowania trybu pozakonkursowego dla projektów 
przygotowawczych m.in. dokumentacji koncepcyjnej, projektowej, przetargowej, 
planistycznej dla przedsięwzięć, które będą możliwe do zrealizowania ze środków 
tego programu lub programów operacyjnych polityki spójności realizowanych w 
okresie programowania następującym bezpośrednio po roku 2020 . 

 

10 1 1.5.2 

18. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protest 
Doprecyzowaniu uległ zapis odnośnie trybu pozakonkursowego i uzyskał 
brzmienie: 
„Zastosowanie trybu pozakonkursowego dla projektów internacjonalizacji, w tym 
w zakresie wsparcia dla centrów obsługi inwestorów i eksporterów 
obejmującego przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych w zakresie 
prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej oraz w zakresie działań 
ukierunkowanych na przyciąganie nowych inwestycji na teren regionu tak 
krajowych jak i zagranicznych oraz promowania informacji o możliwościach oraz 
warunkach inwestowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

Tryb pozakonkursowy możliwy również  w przypadku realizacji kompleksowych 
projektów z zakresu promocji gospodarczej regionu.” 

 

  

11 
1, 
9, 
10 

1.2.1 
1.6.2 
9.3.1 
9.3.2 
10.2.
2 

18. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu  
Uspójnienie zapisów dot. trybu nadzwyczajnego zgodnie ze specustawą 
funduszową. 

12 12 12.1 

W załączniku nr 3 kryteria wyboru projektów dodaje się kryteria w ramach 
poddziałania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, Schemat: 
Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla inwestycji w 
infrastrukturę szpitali wojewódzkich. 

13 6 6.5 

10. Typ projektów, pkt 6: 
Doprecyzowano brzmienie typu projektu z punktu 6.  
Brzmienie po zmianie: 
„Projekty przygotowawcze m.in. dokumentacji koncepcyjnej,   projektowej, 
przetargowej, planistycznej dla przedsięwzięć, które będą możliwe do 
zrealizowania ze środków tego programu lub programów operacyjnych polityki 



 

spójności realizowanych w okresie programowania następującym bezpośrednio 
po roku 2020.” 

14 6 6.5 

18. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów 

Dodano możliwość zastosowania trybu pozakonkursowego dla projektów 
przygotowawczych m.in. dokumentacji koncepcyjnej, projektowej, przetargowej, 
planistycznej dla przedsięwzięć, które będą możliwe do zrealizowania ze środków 
tego programu lub programów operacyjnych polityki spójności realizowanych w 
okresie programowania następującym bezpośrednio po roku 2020 . 

 


