Wykaz zmian SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
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Zmiany
W Poddziałaniu 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu w:
Pkt 25 - dopuszczono dla projektów nieobjętych pomocą publiczną dla typu 1,3-7 jako maksymalny %
poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 90%.
Pkt 26 - dopuszczono dla projektów nieobjętych pomocą publiczną, dla typu 1,3-7 i 2 jako
maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł
przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 100%.
Pkt 27 - w konsekwencji dopuszczono minimalny wkład własny beneficjenta, dla projektów
nieobjętych pomocą publiczną, dla typ 1,3-7 i 2, jako % wydatków kwalifikowalnych na poziomie 0%.
W Zał. 2 dodano wskaźnik produktu pn. „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
niefinansowe (CI4)”.
W wyniku błędu technicznego wskaźnik jest ujęty w SzOOP, natomiast nie został ujęty w Zał. 2.
Zachodzi zatem konieczność uspójnienia dokumentów.
Zaktualizowano informacje dla projektu pn. „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.
L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną” w zakresie: daty identyfikacji z 30.11.2018 na
30.04.2021; szacowanej całkowitej wartość projektu z 44 722 496,69 na 42 327 388, 00; szacowanej
wartości kosztów kwalifikowalnych z 44 722 496,69 na 42 327 388,00; szacowanego wkładu UE z 38
014 122,18 na 35 610 031,52; przewidywanego w dniu identyfikacji terminu złożenia
wniosku o dofinansowanie z 07.2020 na 06.2021; przewidywanego w dniu identyfikacji terminu
rozpoczęcia realizacji projektu z 05.2020 na 06.2021; przewidywanego w dniu identyfikacji terminu
zakończenia realizacji projektu z 07.2021 na 12.2022. Ponadto, dokonano zmian w planowanych do
osiągnięcia wartościach wskaźnika: Liczba ulepszonych usług zdrowotnych w wyniku realizacji
projektu z 8 szt. na 12 szt.; Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej z 36 306 044,28
(PLN) na
41 889 588,0(PLN); Liczba zakupionej aparatury medycznej z 8 szt. na 12 szt. Usunięto wskaźnik
rezultatu Liczba osób korzystających z wybudowanych nowych obiektów ochrony zdrowia oraz
dodano wskaźnik Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 1 szt.

