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

Lp. 
O
P 

Działanie/Po
ddziałanie 

Załącznik do 
SZOOP RPO 

Wk-P 
Zmiany związane z procesem renegocjacji 

1.  

1 - - 
Zmiana kwoty w wierszu  „Fundusz (nazwa i kwota w EUR)” dla Osi Priorytetowej 1 wynikająca ze zmiany kwot 
alokacji w Działaniach. 

2.  

1 1.2.1, 1.3.1, 
1.4.1,1.4.2, 
1.5.1, 1.5.2, 
1.5.3, 1.6.1, 

1.6.2 

- 15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) – zaktualizowano zgodnie ze zmianami 
wynikającymi z renegocjacji RPO WK-P 2014-2020: 

 

Podziałanie 1.2.1 : 59 954 476 EUR (było:61 855 012 EUR) 

Podziałanie 1.3.1 : 12 023 900 (było: 13 779 433 EUR)  

Podziałanie 1.4.1 : 16 256 513 EUR (było:16 500 000 EUR) ,  

Podziałanie 1.4.2 : 980 963 EUR (było: 1 253 297 EUR)  

Podziałanie 1.4.3 : 24 890 805 EUR (było: 20 162 437 EUR) 

Poddziałanie 1.5.3: 13 011 487EUR (było: 15 326 355 EUR) 

Poddziałanie 1.6.1: 99 366 492  EUR (było: 100 518 723 EUR) 

Poddziałanie 1.6.2:  85 599 597 EUR (było: 78 591 659 EUR) 

 

30.  Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe (EUR): zaktualizowano zgodnie ze zmianami wynikającymi z 
renegocjacji RPO WK-P 2014-2020: 

Podziałanie 1.4.1 : 16 256 513 EUR (było:16 500 000 EUR) 

Poddziałanie 1.6.1: 99 366 492  EUR (było: 100 518 723 EUR) 

 

3.  

1  1.2.1 - 24. Pomoc publiczna i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) Wykreślono : rozporządzenie Ministra 
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-
rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do 
testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz 



pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz 1259)- nie przewiduje się tego rodzaju wsparcia w Podziałaniu  

4.  

1 1.5.1 - 
Dodano cel szczegółowy: Ułatwienie stabilizacji funkcjonowania sektora MŚP w nowych warunkach 
gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19 (Cel szczegółowy 6) 

5.  

1 1.2.1 Załącznik nr 2 Aktualizacja wskaźnika  zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegocjacji RPO WK-P 2014-2020:  

1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)" - 446 przedsiębiorstw  (było:  607 przedsiębiorstw)  

2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)"- 446 przedsiębiorstw  (było:  607 przedsiębiorstw)  

3.  "Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(CI 6)" – 140 955 010 zł 
(było : 173 815 510 zł)  

4. "Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26)" - 202 przedsiębiorstw  (było:  149 
przedsiębiorstw) 

6.  

1 1.3.1 Załącznik nr 2 Aktualizacja wskaźnika zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegocjacji RPO WK-P 2014-2020:  

1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)" - 45 przedsiębiorstw  (było:  55 przedsiębiorstw)  

2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)"- 45 przedsiębiorstw  (było:  55  przedsiębiorstw)  

3.  "Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(CI 6)" – 6 622 611 zł 
(było : 8 801 494 zł)  

7.  

1 1.2.1 Załącznik nr 2 Wykreślono -   nie przewiduje się tego rodzaju wsparcia w Podziałaniu : 

1. Wartość dotacji na B+R w obszarze leczenia COVID-19 (leki) i szczepionek (całkowity koszt publiczny) (CV5) - 231 
487 EUR 

2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 (CV 26) - 1 przedsiębiorstwo 

3. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV 29) - 277 
784 EUR 

4. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-
19 (CV 33) - 1 przedsiębiorstwo 



8.  

1 1.4.1 Załącznik nr 2 Aktualizacja wskaźnika zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegocjacji RPO WK-P 2014-2020:  

"Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)(CI 7)" - 4 306 594 zł 
(było: 4 681 928 zł) 

 

9.  

1 1.4.1  Załącznik nr 2 Dodano wskaźniki:  

1. Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w 
związku z COVID-19 (całkowite koszty publiczne)(CV21) – 4 500 001 zł 

2. Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał 
obrotowy w związku z COVID-19 (CV23)- 45 przedsiębiorstw 

3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 
(CV27)- 45 przedsiębiorstw 

4. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV 29) - 4 
500 001 zł 

5. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-
19 (CV 33)- 45 przedsiębiorstw 

10.  

1 1.4.2  Załącznik nr 2 Aktualizacja wskaźnika zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegocjacji RPO WK-P 2014-2020:  

1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)" - 76 przedsiębiorstw (było: 95 przedsiębiorstw)  

2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)" - 76 przedsiębiorstw (było: 95 przedsiębiorstw) 

3. "Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu" - 
22 szt. (było: 25 szt.) 

11.  

1 1.5.1 Załącznik nr 2 Aktualizacja wskaźnika zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegocjacji RPO WK-P 2014-2020:  

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw ( inne niż dotacje) (CI 7) - 1 920 358 zł 
(było: 3 537 532 zł) 

12.  

1 1.5.1 Załącznik nr 2 Dodano wskaźniki:  

1. Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w 
związku z COVID-19 (całkowite koszty publiczne)(CV21) – 20 000 000 zł 

2. Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał 
obrotowy w związku z COVID-19 (CV23)- 22 przedsiębiorstw 



3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 
(CV27)- 22 przedsiębiorstw 

4. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV 29) – 
33 235 300 zł 

5. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-
19 (CV 33)- 22 przedsiębiorstw 

13.  

1 1.5.2 Załącznik nr 2 
Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe – z 49 przedsiebiorstw na  39 
przedsiębiorstw 

14.  

 1.5.3 Załącznik nr 2 Aktualizacja wskaźnika zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegocjacji RPO WK-P 2014-2020:  

1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)" -358 przedsiębiorstw (było: 388 przedsiębiorstw) 

2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4) – 292  przedsiębiorstw (było: 316 
przedsiębiorstw) 

5.Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) -  18 736 106 zł (było: 
22 184 914 zł) 

7. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe - 29 szt. 

15.  

 1.6.1 Załącznik nr 2 Aktualizacja wskaźnika zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegocjacji RPO WK-P 2014-2020:  

1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)" - 430 przedsiębiorstw (było: 437 przedsiębiorstw) 

2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3)-  430 przedsiębiorstw (było: 
437 przedsiębiorstw) 

3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw ( inne niż dotacje) (CI 7) – 33 369 867 
zł (było:  

43 109 758 zł) 

4.Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28)- 15 
przedsiębiorstw (było: 20 przedsiębiorstw) 

5.Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firm (CI 29)- 52 
przedsiębiorstwa (było: 109 przedsiębiorstw 



16.  

1 1.6.1 Załącznik nr 2 Dodanie szacowanej wartości docelowej dla wskaźników:  

1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 (CV 
27) - 150 przedsiębiorstw  
2. Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy 
w związku z COVID-19 (CV23) - 150 przedsiębiorstw  
3. Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w 
związku z COVID-19 (całkowite koszty publiczne)(CV21) – 100 000 000 zł 
4. Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w walce lub przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19) (CV 
33) – 150 przedsiębiorstw 
5. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV 29) - 
100 000 000 zł 

17.  

1 1.6.2 Załącznik nr 2 Aktualizacja wskaźnika zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegocjacji RPO WK-P 2014-2020:  

1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)" - 4208 przedsiębiorstw (było: 300 przedsiębiorstw) 

2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)" - 4208 przedsiębiorstw (było: 300 przedsiębiorstw) 

3.Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28)- 270 
przedsiębiorstw (było: 300 przedsiębiorstw) 

18.  

1 1.6.2 Załącznik nr 2 Dodanie  szacowanej wartości docelowej dla wskaźników:  

1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 (CV 26) - 3938 przedsiębiorstw 
2.   Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacja) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 
(CV22) - 2000 przedsiębiorstw 
3. Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 
(całkowite koszty publiczne) (CV20) – 57 169 810 zł 
4. Liczbaa podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-
19/Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w walce lub przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19) (CV 
33) - 3938 przedsiębiorstw 
5.  Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV 29) -  
31 554 238 zł 

 



19.  1  

Załącznik nr 7 

Zmiana wartości w załączniku nr 7 zgodnie ze zmianami wynikającymi z  renegocjacji  RPO WK-P 2014-2020. 

20.  3 - 

- 
Zmiana kwoty w wierszu  „Fundusz (nazwa i kwota w EUR)” dla Osi Priorytetowej 3 wynikająca ze zmiany kwot 
alokacji w Działaniach. 

21.  3 3.1 

- Zmiana w opisie działania 3.1 punkt 15  Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) 25 643 785 
29 116 088 

 

22.  3 3.1 

- Zmiana w opisie działania 3.1 punkt 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) 

Projekty  nieobjęte pomocą publiczną – 985% 

Oraz dodano zapis: 

Przewiduje się możliwość dofinansowania projektu środkami  

z budżetu państwa, maksymalnie w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych. Warunki i poziom 
dofinansowania projektu środkami z budżetu państwa oraz maksymalny  

% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu zostanie ustalony na poziomie kryteriów 
wyboru projektów. 

23.  3 3.1 

- Zmiana w opisie działania 3.1 punkt 27 

Projekty objęte pomocą publiczną – minimalny poziom wkładu własnego na poziomie beneficjenta oraz odbiorcy 
końcowego    powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, o których mowa 
w punkcie 24 niniejszej tabeli. 

 

Projekty  nieobjęte pomocą publiczną – 5% 

 

Przewiduje się możliwość dofinansowania projektu środkami  



z budżetu państwa, maksymalnie w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych. Warunki i poziom 
dofinansowania projektu środkami z budżetu państwa oraz maksymalny  

% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu zostanie ustalony na poziomie kryteriów 
wyboru projektów. 

24.  3 3.2 

- Zmiana w opisie działania 3.2 punkt 15  Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) 36 997 646 
25 377 007 

 

25.  3 3.3 

- Zmiana w opisie działania 3.3 punkt 15  Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) 64 405 511 
60 655 424 

 

26.  3 3.3 

- Zmiana w opisie działania 3.3 punkt 26 

Wprowadzono zapis: Przewiduje się możliwość dofinansowania projektu środkami  
z budżetu państwa, maksymalnie w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych. Warunki i poziom 
dofinansowania projektu środkami z budżetu państwa oraz maksymalny  
% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu zostanie ustalony na poziomie kryteriów 
wyboru projektów 

27.  3 3.3 

- Zmiana w opisie działania 3.3 punkt 27 

Wprowadzono zapis:  

W przypadku projektów realizowanych na obszarach rewitalizowanych wstępnie przewiduje się środki z budżetu 
państwa maksymalnie w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania z budżetu państwa 
oraz maksymalny % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu zostanie ustalony na 
poziomie kryteriów wyboru projektów. 

28.  3 3.4 

- Zmiana w opisie działania 3.4 punkt 15  Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) 68 152 749 
69 703 711 

 

29.  3 3.4 

- Zmiana w opisie działania 3.4 punkt 26 

Wprowadzono zapis: Przewiduje się możliwość dofinansowania projektu środkami  
z budżetu państwa, maksymalnie w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych. Warunki i poziom 
dofinansowania projektu środkami z budżetu państwa oraz maksymalny  



% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu zostanie ustalony na poziomie kryteriów 
wyboru projektów 

30.  3 3.4 

- Zmiana w opisie działania 3.4 punkt 27 

Wprowadzono zapis:  

W przypadku projektów realizowanych na obszarach rewitalizowanych wstępnie przewiduje się środki z budżetu 
państwa maksymalnie w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania z budżetu państwa 
oraz maksymalny % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu zostanie ustalony na 
poziomie kryteriów wyboru projektów. 

31.  

3  Załącznik nr 7 Zmiana wartości w załączniku nr 7 zgodnie ze zmianami wynikającymi z  renegocjacji  RPO WK-P 2014-2020: 

Zmiana w zał.nr 7 kategoria interwencji 

010 było 10 367 365 jest 13 839 668 

Zmiana w zał.nr 7 kategoria interwencji 

068 było 34 497 646 jest 22 877 007 

Zmiana w zał.nr 7 kategoria interwencji 

013  było 49 315 180  jest 49 037 396 

014  było 15 090 331  jest  11 618 028 

Zmiana w zał.nr 7 kategoria interwencji 

043  było 44 796 714  jest  46 347 676 

 

32.  

3  3.1 Załącznik nr 2 
Zmiana wartości docelowej wskaźnika: „Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE” 
na 2437 (było: 2979) 

33.  

3 3.2 Załącznik nr 2 

Zmiana wartości docelowej wskaźnika: „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)” na 54 (było: 80) 



34.  3 3.2 

Załącznik nr 2 
Zmiana wartości docelowej wskaźnika: „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)” na 
17 122,60 (było: 31 856) 

35.  

3 3.2 Załącznik nr 2 
Dodanie nowego wskaźnika związanego z COVID-19: „Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym 
(instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV23) (11 szt.) 

36.  

3 3.2 Załącznik nr 2 Dodanie nowego wskaźnika związanego z COVID-19: „Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty 
finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (całkowite koszty publiczne) (CV21) 
(4 629 736 zł) 

37.  4  

- 
Zmiana kwoty w wierszu  „Fundusz (nazwa i kwota w EUR)” dla Osi Priorytetowej 4 wynikająca ze zmiany kwot 
alokacji w Działaniach. 

38.  4 4.1.2 

- Zmiana w opisie poddziałania 4.1.2 punkt 15  Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) 9 670 
212 10 410 969 

 

39.  4 4.2 

- Zmiana w opisie działania 4.2 punkt 15  Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) 14 361 229 
14 824 203 

 

40.  4  

Załącznik nr 7 Zmiana wartości w załączniku nr 7 zgodnie ze zmianami wynikającymi z  renegocjacji  RPO WK-P 2014-2020: 

Zmiana w zał.nr 7 kategoria interwencji 

088 5 700 000 6 440 757 

Zmiana w zał.nr 7 kategoria interwencji 

017  14 361 229 14 824 203 

 



41.  5  

- 
Zmiana kwoty w wierszu  „Fundusz (nazwa i kwota w EUR)” dla Osi Priorytetowej 5 wynikająca ze zmiany kwot 
alokacji w Działaniach. 

42.  5 5.3 

- Zmiana w opisie działania 5.3 punkt 15  Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) 35 379 864 
35 194 675 

 

43.  

5  Załącznik nr 7 Zmiana w zał.nr 7 kategoria interwencji 

026 31 879 864 31 694 675 

44.  

6 - - Zmiana kwoty w wierszu  „Fundusz (nazwa i kwota w EUR)” dla Osi Priorytetowej 6 wynikająca ze zmiany kwot 
alokacji w Działaniach. 

45.  

6 6.1.1 - w pkt 15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) – zmiana alokacji z 135 522 248 na 136 679 
682 zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegocjacji RPO WK-P 2014-2020 

46.  6 6.1.1 

Załącznik nr 7 
W kolumnie „Alokacja w euro  na KI” dla Poddziałania 6.1.1 w kategorii interwencji 053 zmiana kwoty na 
136 679 682 (było: 135 522 248). 

47.  6 
- 
 

- III Indykatywny plan finansowy  

Zmiana wartości zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegocjacji RPO WK-P 2014-2020 (KI 053, KI 050 oraz KI 
055) 

48.  6 - 

- 
w pkt 4. Fundusz (nazwa i kwota w EUR) – zmiana alokacji z 320 108 885 na 326 984 044 zgodnie ze zmianami 
wynikającymi z renegocjacji RPO WK-P 2014-2020 



49.  6 6.1.2 

- 
w pkt 15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) – zmiana alokacji z 37 968 852 na 
41 209 668 zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegocjacji RPO WK-P 2014-2020 

50.  6 6.3.2 

- 
w pkt 15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) – zmiana alokacji z 27 120 870 na 29 597 
779 zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegocjacji RPO WK-P 2014-2020 

51.  6 - 

Załącznik nr 7 
Zmiana wartości w załączniku nr 7 zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegacjami RPO WK-P 2014-2020 (KI 053, 
KI 050, KI 055). 

52.  6 

6.3.1 
6.3.2 
6.4.2 
6.4.3 

Załącznik nr 2 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: 4 484 os. 

Po zmianie: 4 554 os. 

 

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: 16 995 os. 

Po zmianie: 14 558 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: 1 520 os.  



Po zmianie: 1450 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: 1 980 os.  

Po zmianie: 4 417 os. 

53.  

6 6.1.1 Załącznik nr 2 Zmiana wartości docelowej wskaźnika: „Liczba wspartych podmiotów leczniczych” na 61 (było: 59) 

 

Wprowadzono wartości wskaźników zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegocjacji RPO WK-P 2014-2020: 

1. Wartość zakupionego sprzętu medycznego (całkowity koszt publiczny) (CV2) 
2. Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 (CV7) 
3. Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby reagowania kryzysowego (CV11) 
4. Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 (CV12) 

54.  6 6.2/6.4.1 

Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SzOOP(zakładka -wskaźniki produktu) 

W związku z obniżeniem wartości alokacji w ramach PI 9b (z 54 040 680 € na 49 878 265 €) i przesunięciem środków 
na działania zapobiegające, przeciwdziałające i zwalczające COVID-19 w wyniku renegocjacji RPO proporcjonalnie 
obniżono wartość docelową wskaźników: "Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane 
na obszarach miejskich", "Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich", "Liczba wspartych 
obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach" 

 

55.  6 6.5 

Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SzOOP (zakładka -wskaźniki produktu) 

Aktualizacja wskaźnika  zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegocjacji RPO WK-P 2014-2020:  

1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) z 15 przedsiębiorstw  na 9 przedsiebiorstw 
2. Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych z 25 szt. na 14szt.  

 

56.  7 - 

- 
Zmiana kwoty w wierszu  „Fundusz (nazwa i kwota w EUR)” dla Osi Priorytetowej 7 wynikająca ze zmiany kwot 
alokacji w Działaniach. 



57.  7 7.1 

 
Oś 7 

dodanie zwrotu „(w tym aktywizacji osób młodych, poniżej 25 roku życia)” 

58.  7 7.1 

 Oś 7 

4. Fundusz (nazwa i kwota w EUR) EFRR: zmniejszenie z 33 119 976,00 na 32 124 582,00; 

8. dodanie nowego wskaźnika: Liczba młodych osób (poniżej 25 roku życia), korzystających z nowych i/lub 
ulepszonych miejsc aktywności; 

9. dodanie nowego wskaźnika: Liczba nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności dla lokalnej młodzieży; 

10. dodanie nowego typu projektów: 5. Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i 
młodzieży, w tym: 

a. pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny (np. budowa skateparków, siłowni 
zewnętrznych zawierających urządzenia przeznaczone dla dzieci i młodzieży (np. trenowania parkour), 
ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, lodowisk, kręgielni, bezasekuracyjnych parków linowych, placów 
zabaw i/lub centrów rozrywki w tym z elementami dla dzieci z niepełnosprawnością); 

b. pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i zainteresowania (np. studia nagrań dla młodzieżowych 
zespołów czy młodych solistów, doposażenie lokalnych zespołów i/lub orkiestr w niezbędne do występów 
scenicznych stroje czy instrumenty, wyposażenie klubów i/lub kółek zainteresowań w sprzęt i materiały 
dostosowane do profilu prowadzonych w nich zajęć). 

15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR): zmniejszenie z 33 119 976,00 na 32 124 582,00; 

19. Limity i ograniczenia: Typ projektu 4: dodanie zapisu „w ramach działań zapobiegających rozprzestrzenianiu 
się pandemii Covid-19” dodanie Typ projektu 5:  Wsparcie będzie udzielane wyłącznie projektom skierowanym 
do dzieci i młodzieży w ramach rozwijania ich pasji, zainteresowań czy aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Wsparcie nie może być udzielane na: 

- zakup sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć innych niż pozalekcyjne; 

- doposażania lokalnych zespołów i orkiestr, w których dzieci i młodzież do 25 roku życia stanowią mniej niż 50% 
członków; 

- tworzenie miejsc rozwijania pasji lub aktywnego spędzania czasu, do których dzieci i młodzież nie będą miały 
dostępu lub będzie on ograniczony; 

25. maksymalny % poziom dofinansowania UE: dodano Typ projektu 5 – 100%; 



26. maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych: dodano  Typ projektu 5 – 
100%; 

27. minimalny wkład własny: dodano  Typ projektu 5 – niewymagany; 

59.  7 7.1 

 IV. Wymiar terytorialny prowadzonej 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 

Indykatywna alokacja UE (EUR): zmniejszenie z 33 119 976,00 na 32 124 582,00 

60.  7 7.1 

 IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji 

B.2.2 Alokacja i wkład krajowy 

Alokacja UE (EUR): zmniejszenie z 33 119 976 na 32 124 582 

Szacunkowy wkład krajowy (EUR) publiczny: zmniejszenie z 1 461 157 na 1 408 768 

Szacunkowy wkład krajowy (EUR) prywatny: zwiększenie z 282 na 282 000 

Finansowanie ogółem (EUR): zmniejszenie z 34 863 133 na 33 815 350 

61.  7 7.1 

 Indykatywny Plan Finansowy 

Wsparcie UE ogółem: zmniejszenie z 33 119 976,00 na 32 124 582,00 

Wsparcie UE EFRR: zmniejszenie z 33 119 976,00 na 32 124 582,00 

Wkład krajowy ogółem: zmniejszenie z 1 743 157,00 na 1 690 768,00 

Krajowe środki publiczne ogółem: zmniejszenie z 1 461 157,00 na 1 408 768,00 

Krajowe środki publiczne budżet pozostałych jst: zmniejszenie z 1 168 925,60 na 1 116 536,60 

62.  7 7.1 

Załącznik nr 2 Aktualizacja wskaźnika  zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegocjacji RPO WK-P 2014-2020:  

 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: zmniejszenie 
szacowanej wartości docelowej (2023) z 354 na 342 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1): zmniejszenie szacowanej wartości docelowej (2023) z 250 
na 243 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2): zmniejszenie szacowanej wartości docelowej (2023) z 167 na 
162 

Dodanie wskaźnika produktu: Liczba nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności dla lokalnej młodzieży 



Dodanie wskaźnika rezultatu bezpośredniego: Liczba młodych osób (poniżej 25 roku życia), korzystających z 
nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności 

63.  7 7.1 

Załącznik nr 7 Załącznik 7 Tabele przedstawiające zastosowane w ramach działań/poddziałań kategorie interwencji 

Alokacja w euro na PI: zmniejszenie z 33 119 976 na 32 124 582 

Alokacja w euro na Działanie/ Poddziałanie: zmniejszenie z 33 119 976 na 32 124 582 

Alokacja w euro na KI- 097: zmniejszenie z 31 350 985,00 na 30 355 591 

64.  8  

Załącznik nr 2 
Zmiana wartości wskaźników w załączniku nr 2 zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegocjacji RPO WK-P 2014-
2020. 

65.  8  

Załącznik nr 7 

Zmiana wartości w załączniku nr 7 zgodnie ze zmianami wynikającymi z  renegocjacji  RPO WK-P 2014-2020. 

66.  

8 - - Zmiana treści celu szczegółowego nr 1 w wierszu  „ CELE SZCZEGÓŁOWE OSI PRIORYTETOWEJ dla Osi Priorytetowej 
8. 

67.  

8 - - Zmiana kwoty w wierszu  „Fundusz (nazwa i kwota w EUR)” dla Osi Priorytetowej 8 wynikająca ze zmiany kwot 
alokacji w Działaniach. 

68.  8 
8.4.1, 8.4.2, 
8.6.1, 8.6.2   

- Zmiana  wartości w wierszu: „Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR)” w zakresie Działania 
8.3 oraz Poddziałań 8.4.1, 8.4.2, 8.6.1, 8.6.2  zgodnie ze zmianami wynikającymi z  renegocjacji  RPO WK-P 2014-
2020. 

69.  8 - 

- 
Zmiana wartości w tabeli „Indykatywny plan Finansowy” zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegocjacji  RPO 
WK-P 2014-2020. 



70.  8 
8.1 
8.2 

8.2.1 

- 
Dodanie w wierszu: „Cel szczegółowy działania”/„Cel szczegółowy poddziałania zapisu: „oraz poprawa sytuacji 
zawodowej osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy”. 

71.  8 - 

 

Aktualizacja publikatorów. 

72.  8 
8.1 

 

 Dodanie w wiersz: „ Limity i ograniczenia w realizacji projektów” zapisu: „ Działania związane z łagodzeniem 
skutków „COVID-19”, tj. dofinansowanie do wynagrodzenia lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
(STW) będą realizowane na zasadach ustalonych przepisami krajowymi w zakresie COVID-19.” 

73.  8 8.6.2 

Załącznik nr 2 Usunięcie z wiersza: „Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego” wskaźnika: 

 Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie  

 

74.  

9 - - Zmiana kwoty w wierszu  „Fundusz (nazwa i kwota w EUR)” dla Osi Priorytetowej 9. 

75.  

9 9.1.1, 9.1.2, 
9.2.1, 9.3.1, 
9.3.2, 9.4.1. 

 Zmiana kwoty w wierszu „ Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR)” dla Poddziałań: 9.1.1, 
9.1.2, 9.2.1, 9.3.1, 9.3.2, 9.4.1. 

76.  

9 9.3.1 - Dodanie w wierszu: „ Limity i ograniczenia w realizacji projektów” zapisu: 

Działania wskazane w typie 4 przewidziane w projekcie będą miały charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób 
znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.  Tym 
samym mają na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii i ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych 
zakażeniem. Przewidziane działania, ze względu na ograniczony do warunków pandemii COVID-19 zakres czasowy, 
nie przyczynią się do wzrostu liczby osób objętych opieką instytucjonalną ani do trwałego wzrostu zdolności 
instytucjonalnych podmiotów świadczących usługi opieki całodobowej. 

Działania te będą, co do zasady, zgodne z ideą deinstytucjonalizacji usług i stopniowego przechodzenia od usług 
świadczonych przez instytucje do usług o charakterze środowiskowym. 



Interwencja w PI 9iv w zakresie usług zdrowotnych dla typu 4. będzie podlegała uzgodnieniom z właściwym 
wojewodą oraz Komitet Sterujący ds. Zdrowia będzie informowany o podejmowanych w tym obszarze działaniach. 

77.  

9 9.3.2  Dodanie w wierszu: „ Limity i ograniczenia w realizacji projektów” zapisu: 

Działania wskazane w typie 6 przewidziane w projekcie będą miały charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób 
znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.  Tym 
samym mają na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii i ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych 
zakażeniem.  Przewidziane działania, ze względu na ograniczony do warunków pandemii COVID-19 zakres czasowy, 
nie przyczynią się do wzrostu liczby osób objętych opieką instytucjonalną ani do trwałego wzrostu zdolności 
instytucjonalnych podmiotów świadczących usługi opieki całodobowej.  

Działania te będą, co do zasady, zgodne z ideą deinstytucjonalizacji usług społecznych i stopniowego 
przechodzenia od usług opiekuńczych świadczonych przez instytucje do usług o charakterze środowiskowym. 

78.  

9 9.3.2  Dodanie w wierszu „Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia” dla typu projektu nr 6 następującego zapisu: 

 osoby dotknięte skutkami wystąpienia COVID-19, 

 organizacje pozarządowe (w przypadku realizacji projektu grantowego). 

79.  

9 OP 9  
9.4.1 
9.4.2 

 Korekta nazwy celu szczegółowego 5 w wierszu „Cele szczegółowe osi priorytetowej” oraz  w wierszu „Cele 
szczegółowe poddziałania zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegocjacji RPO WK-P: 

 

Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej oraz 
wsparcie związane z łagodzeniem skutków COVID-19 (Cel szczegółowy 5) 

80.  

9 - - Zmiana wartości w tabeli „Indykatywny plan Finansowy” zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegocjacji  RPO 
WK-P 2014-2020.  

81.  

9 9.1.1, 9.1.2 - Dokonanie zmiany wartości dla Poddziałań: 9.1.1, 9.1.2 w tabeli „Alokacja UE przeznaczona na ZIT wojewódzki”. 



82.  9 - - Dokonanie zmiany wartości dla osi 9 w tabeli: „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”. 

83.  9 - Załącznik nr 2 Zmiana wartości w załączniku nr 2 zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegacjami RPO WK-P 2014-2020. 

84.  9 - Załącznik nr 7 Zmiana wartości w załączniku nr 7 zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegacjami RPO WK-P 2014-2020. 

85.  1
0 

- - Zmiana kwoty w wierszu  „Fundusz (nazwa i kwota w EUR)” dla Osi Priorytetowej 10. 

86.  1
0 

10.1.1, 
10.1.2, 
10.1.3, 
10.2.2, 
10.2.3, 
10.4.2 

- Zmiana kwoty w wierszu „ Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR)” dla Poddziałań: 10.1.1, 
10.1.2, 10.1.3, 10.2.2, 10.2.3 i 10.4.2. 

87.  1
0 

10.2.2 - Zmiana przypisu wskazanego przy typie projektu nr 8 w pkt. 10 Typy projektów (przypis nr 144) 

88.  1
0 

- - Zmiana wartości w tabeli „Indykatywny plan Finansowy” zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegocjacji  RPO 
WK-P 2014-2020.  

89.  1
0 

10.1.1, 
10.1.2, 
10.1.3 

- Dokonanie zmiany wartości dla Poddziałań: 10.1.1, 10.1.2 i 10.1.3 w tabeli „Alokacja UE przeznaczona na ZIT 
wojewódzki”. 



90.  - - - Dokonanie zmiany wartości dla osi 10 w tabeli: „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”. 

91.  1
0 

- Załącznik nr 2 Zmiana wartości w załączniku nr 2 zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegacjami RPO WK-P 2014-2020. 

92.  1
0 

- Załącznik nr 7 Zmiana wartości w załączniku nr 7 zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegacjami RPO WK-P 2014-2020. 

93.  1
1 

11.1 - 3. Fundusz (nazwa i kwota w EUR) EFS: zmniejszenie z 29 572 121,00 na 28 646 173,00 

15. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR): zmniejszenie z 29 572 121,00 na 28 646 173,00 

94.  1
1 

11.1  IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji 

B.2.2 Alokacja i wkład krajowy 

Alokacja UE (EUR): zmniejszenie z 29 572 121 na 28 646 173 

Szacunkowy wkład krajowy (EUR) publiczny: zmniejszenie z 1 478 607 na 1 429 873 

Finansowanie ogółem (EUR): zwiększenie z 31 28 549 na 30 153 867 

95.  1
1 

11.1 - Indykatywny Plan Finansowy 

Wsparcie UE ogółem: zmniejszenie z 29 572 121,00,00 na 28 646 173,00 

Wsparcie UE EFS: zmniejszenie z 29 572 121,00,00 na 28 646 173,00 

Wkład krajowy ogółem: zmniejszenie z 1 556 428,00 na 1 507 694,00 

Krajowe środki publiczne ogółem: zmniejszenie z 1 478 607,00 na 1 429 873,00 

Krajowe środki publiczne budżet pozostałych jst: zmniejszenie z 1 478 607,00 na 1 429 873,00 

Finansowanie ogółem: zmniejszenie z 31 128 549,00 na 30 153 867,00 

96.  1
1 

11.1 Załącznik nr 7 Zmiana wartości w załączniku nr 7 zgodnie ze zmianami wynikającymi z renegacjami RPO WK-P 2014-2020: 

Alokacja w euro na PI: zmniejszenie z 29 572 121,00 na 28 646 173,00 

Alokacja w euro na Działanie/ Poddziałanie: zmniejszenie z 29 572 121,00 na 28 646 173,00 



Alokacja w euro na KI- 114: zmniejszenie z 29 572 121,00 na 28 646 173,00 

97.  4 4.1.2 Załącznik 7 Dodanie w dodatkowych kodów: 
- Obszar realizacji – dodanie kodu 01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia; 
- Rodzaj działalności gospodarczej – dodanie kodów 18 Administracja publiczna i 24 Inne niewyszczególnione 
usługi. 

Konieczność zmiany wynika z przyjętych w styczniu br. kryteriów dla Poddziałania 4.1.2 rozszerzających zakres 
typów projektów i beneficjentów o działania realizowane przez Policję i dostosowania do tych zmian słowników w 
GWD i następnie w SL. 

98.    

Zmiany SZOOP RPO wK-P związane z bieżącym planowaniem konkursów. 

 

1.  1 1.2 Załącznik nr 1 

Zmiana techniczna związana z usunięciem Poddziałania 1.2.2 z SZOOP  RPO WK-P. 

2.  6 6.5 

Załącznik nr 3 

Dodano kryteria wyboru projektów dla Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, schemat: 
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz 
kultury oraz infrastruktury uzdrowiskowej – tryb pozakonkursowy RPO WK-P, przyjęte uchwałą Nr 3/2021 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020 z dnia 12 stycznia 2021 r. 

3.  4 4.1.2 Załącznik nr 3 Dodano kryteria wyboru projektów dla Podziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-
ekologicznego i służb ratowniczych  zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i 
jednostek organizacyjnych Policji przyjęte uchwałą KM RPO WK-P nr 2/2021 z  12 stycznia 2021r. 



 

4.  6 6.5 Załącznik nr 5 

W ramach Działania 6.5 dodano do wykazu projektów zidentyfikowanych następujące  projekty strategiczne do 
realizacji w trybie pozakonkursowym: 

1. „Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-estradowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku 
Kinoteatru Grunwald”, 

2. „Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka”, 
3. „Modernizacja elementów Prezydenckiego Pomnika Historii - Zabytkowej Warzelni soli i dawnej Pijalni Wód 

Mineralnych tzw. Kursaal w Ciechocinku”. 


