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

Lp. OP 
Działanie/Po

ddziałanie 
Załącznik do 

SZOOP RPO Wk-P 
Zmiany 

1.  9 9.3.1/9.3.2 - 

15.  Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR): 
Pdz. 9.3.1 Zmiana kwoty z 19 090 775,00 euro na 19 609 180,00 euro 
Pdz. 9.3.2 Zmiana kwoty z 84 342 561,00 euro na 83 824 156,00 euro 
 
Przesunięcie 518 405 euro z Pdz. 9.3.2 na 9.3.1 w celu realizacji niezbędnych działań, tj. 
zwiększenia poziomu wartości projektu „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 
poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych”. 
Zmiana wpływa również na przesunięcie 62 273 euro budżetu państwa w ww. 
poddziałaniach. 

2.  9 9.3.1/9.3.2 - 

III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowane w EUR): 
Pdz. 9.3.1 Zmiana kwoty z 19 090 775,00 euro na 19 609 180,00 euro 
Pdz. 9.3.2 Zmiana kwoty z 84 342 561,00 euro na 83 824 156,00 euro 
 
Przesunięcie 518 405 euro z Pdz. 9.3.2 na 9.3.1 w celu realizacji niezbędnych działań, tj. 
zwiększenia poziomu wartości projektu „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 
poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych”.  

3.  9 9.3.1/9.3.2 Załącznik nr 7 

Pdz. 9.3.1 Zmiana kwoty z 19 090 775,00 euro na 19 609 180,00 euro 
Pdz. 9.3.2 Zmiana kwoty z 84 342 561,00 euro na 83 824 156,00 euro 
 
Przesunięcie 518 405 euro z Pdz. 9.3.2 na 9.3.1 w celu realizacji niezbędnych działań, tj. 
zwiększenia poziomu wartości projektu „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 
poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych”.  

4.  1 1.4.3 Załącznik nr 5 
Identyfikacja projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej dla Kujawsko-

Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego”   

5.  6 6.5 Załącznik nr 5 
Identyfikacja projektu pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
potrzeby  utworzenia „Młyna Energii” w Grudziądzu” 



 

6.  11 11.1 - 

Wprowadzono nowy typ projektów: 
4. Pilotaż nowych typów projektów na perspektywę 2021-2027 obejmujący działania na 

rzecz wyłonienia najciekawszych i najlepszych pomysłów związanych z rozwojem 
społecznym w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców (nie realizowanych przez daną 
LGD w ramach wdrażania swojej strategii na perspektywę 2014-2020), w oparciu o 
potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem. 

 
Jako konsekwencje wprowadzenia nowego typu projektów wprowadzono: 
- nowy wskaźnik rezultatu: Liczba przetestowanych typów projektów; 
- nowy wskaźnik produktu: Liczba mieszkańców objętych projektem pilotażowym; 
- typy projektów: wskazanie, że nowy typ będzie realizowany w formule pośredniej, 
- typy beneficjentów: wskazanie, że nowy typ będzie wyłącznie dla miejskich LGD; 
- grupa docelowa: wskazanie, że nowy typ projektów będzie skierowany do wszystkich 

mieszkańców obszaru LSR; 
- w trybach wyboru projektów: dodanie formuły pośredniej (po raz pierwszy 

wprowadzonej przy nowym typie projektów); 
- limity i ograniczenia: wskazanie, że minimum 75% projektów pilotażowych musi być 

realizowana przez podmioty z sektora społecznego (aby LGD nawiązała współpracę z 
jak największą liczbą partnerów społecznych); 

- wartości projektów: Maksymalna wartość dofinansowania projektu realizowanego w 
formule pośredniej: 400 000 

7.  11 11.1 Załącznik 2 

Wprowadzono nowy wskaźnik produktu: Liczba mieszkańców objętych projektem 
pilotażowym; 
Wprowadzono nowy wskaźnik rezultatu: Liczba przetestowanych typów projektów 


