
Oś 

priorytet

owa 

Działan

ie 

Poddział

anie 

Zapis w SZOOPie z 9 

marca 2016r. 

Zapis w SZOOPie z  4 

maja 2016r. 

1 1.3 1.3.1 - W punkcie nr 24: Pomoc 

publiczna i pomoc de 

minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna) dodano zapis: 

„na podstawie art. 18 

rozporządzenia KE nr 

651/2014 Pomoc na 

usługi doradcze oraz 

zgodnie z zasadami 

rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 3 

września 2015 r. w 

sprawie udzielania 

pomocy 

mikroprzedsiębiorcom, 

małym i średnim 

przedsiębiorcom na 

usługi doradcze oraz 

udział w targach w 

ramach regionalnych 

programów 

operacyjnych (Dz. U. 

poz. 1417)” 

 

3 3.1 - - Usunięcie w pkt. 29 

Minimalna i maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu 

zapisów odnoszących się 

do spółdzielni 

mieszkaniowych, 

wspólnot mieszkaniowych 

i Towarzystw 

Budownictwa 

Społecznego w przypadku 

projektów dotyczących 

realizacji mikroinstalacji. 

4 4.1 4.1.2 W punkcie 11 Typ 

beneficjenta: punkt drugi 

brzmiał: „Jednostki 

samorządu terytorialnego 

W punkcie 11 Typ 

beneficjenta: punkt drugi 

otrzymuje brzmienie: 

„Jednostki Ochotniczych 



(wyłącznie jako partnerzy 

Oddziału Wojewódzkiego 

Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego)” 

Straży Pożarnych 

włączone do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego (wyłącznie 

jako partnerzy Oddziału 

Wojewódzkiego Związku 

Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP 

Województwa 

Kujawsko-

Pomorskiego)” 

4 4.3 - - Uzupełnienie punktu 19 

Limity i ograniczenia w 

realizacji projektów,  

podpunkt 2, poprzez 

dodanie zapisu: 

(…) „lub uchwała w 

sprawie wyznaczenia 

aglomeracji podjęta 

przez sejmik 

województwa po 28 

lutego 2015 r. pod 

warunkiem, że 

aglomeracja ta zostanie 

ujęta w kolejnej 

aktualizacji KPOŚK” 

 

4 4.5 - - Wprowadzenie w pkt 10 

Typy projektów nowego 

typu projektu – projektu 

grantowego na następujące 

rodzaje wsparcia: 

1. przedsięwzięcia 

zwiększające potencjał 

przyrodniczy regionu 

poprzez działania 

bezpośrednio związane z 

ochroną siedlisk i 

gatunków w szczególności 

na terenach parków 

krajobrazowych 

i rezerwatów przyrody. 

2. projekty w zakresie 

zwalczania gatunków 

inwazyjnych obcych 

4 4.6 4.6.1 Zmiany identyczne jak w przypadku Działania 4.3 

5 5.1 - - W punkcie 10 Typy 

projektów dodano przypis 

odnoszący się do pojęcia 

modernizacji 



5 5.1 - - W punkcie 10 Typy 

projektów podpunkt 1b 

oraz w punkcie 19 Limity i 

ograniczenia w realizacji 

projektów podpunkt 3 

uzupełniono o możliwość 

inwestycji w drogi lokalne 

zapewniających konieczne 

bezpośrednie połączenia z 

istniejącymi lub nowymi 

terenami inwestycyjnymi 

w ramach projektów 

komplementarnych CT7 

do projektów głównych 

związanych z terenami 

inwestycyjnymi 

realizowanymi w ramach 

CT3 

5 5.1 - W punkcie 18 Tryb(y) 

wyboru projektów 

oraz wskazanie podmiotu 

odpowiedzialnego za nabór 

i ocenę wniosków 

oraz przyjmowanie protestów 

widniał zapis: „Tryb 

konkursowy w zakresie dróg 

lokalnych i dróg 

wojewódzkich w miastach na 

prawach powiatu”  

W punkcie 18 Tryb(y) 

wyboru projektów 

oraz wskazanie podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów widniał zapis: 

„Tryb konkursowy w 

zakresie dróg lokalnych i 

dróg wojewódzkich w 

miastach prezydenckich” 

6 6.1 6.1.2 W punkcie nr 24: Pomoc 

publiczna i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna lub krajowa 

podstawa prawna)widnieje 

zapis: „nie dotyczy”  

W punkcie nr 24: Pomoc 

publiczna i pomoc de 

minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)widnieje zapis: 

„W przypadku 

wystąpienia pomocy 

publicznej wsparcie 

będzie udzielane:   

na podstawie art. 56 

rozporządzenia KE 

651/2014 Pomoc 

inwestycyjna na 

infrastrukturę lokalną 

oraz zgodnie z zasadami 

rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 5 

sierpnia 2015 r. w 



sprawie udzielania 

pomocy inwestycyjnej na 

infrastrukturę lokalną w 

ramach regionalnych 

programów operacyjnych 

na lata 2014-2020 (Dz. U. 

poz. 1208)” 

6 

6 

6.2 

6.4 

- 

6.4.1 

W punkcie 10 Typy 

projektów znajduje się 

następujący zapis:  

„ 1. Zagospodarowanie 

przestrzeni miejskich, w tym 

przebudowa, modernizacja, 

adaptacja, remont 

zdegradowanych 

obiektów/budynków wraz  

z zagospodarowaniem 

przyległego otoczenia, 

przyczyniające się do 

likwidacji istotnych 

problemów społecznych, 

gospodarczych na obszarze 

rewitalizowanym 

wynikającym z 

Lokalnego/Gminnego 

Programu Rewitalizacji. 

2. Modernizacja, remont 

części wspólnych 

wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych – wyłącznie w 

ramach 1 typu projektu. 

3. Przebudowa, 

modernizacja, remont 

obiektów infrastruktury 

kulturalnej – wyłącznie 

w ramach 1 typu projektu. 

4. Budowa, przebudowa, 

rozbudowa podstawowej 

infrastruktury komunalnej 

(np. przewodów lub urządzeń 

wodociągowych, 

kanalizacyjnych, 

ciepłowniczych, 

elektrycznych) na obszarze 

objętym projektem, w celu 

zapewnienia dostępu 

wszystkich obiektów i 

terenów rewitalizowanych do 

podstawowych usług 

komunalnych – wyłącznie 

W punkcie 10 Typy 

projektów wprowadza się 

doprecyzowania/rozszerze

nie zakresu projektów: 

„1. Zagospodarowanie 

przestrzeni miejskich, w 

tym rozbudowa, 

nadbudowa, przebudowa, 

modernizacja, adaptacja, 

remont zdegradowanych 

obiektów/budynków wraz 

z zagospodarowaniem 

przyległego otoczenia, 

przyczyniające się do 

likwidacji istotnych 

problemów społecznych, 

gospodarczych na 

obszarze rewitalizowanym 

wynikającym z 

Lokalnego/ Gminnego 

Programu Rewitalizacji. 

2. Modernizacja, 

remont części wspólnych 

wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych – 

wyłącznie w ramach 1 

typu projektu. 

3. Rozbudowa, 

nadbudowa, przebudowa, 

modernizacja, remont 

obiektów/budynków 

infrastruktury kulturalnej – 

wyłącznie w ramach 1 

typu projektu. 

4. Budowa, 

przebudowa, rozbudowa 

podstawowej 

infrastruktury komunalnej 

(np. przewodów lub 

urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych, 

ciepłowniczych, 

elektrycznych) na 



w ramach 1 typu projektu 

5. Przebudowa, 

modernizacja infrastruktury 

dróg lokalnych w celu 

poprawy dostępności do 

rewitalizowanego obszaru – 

wyłącznie w ramach 1 typu 

projektu.” 

 

obszarze objętym 

projektem, w celu 

zapewnienia dostępu 

wszystkich obiektów i 

terenów rewitalizowanych 

do podstawowych usług 

komunalnych – wyłącznie 

w ramach 1 typu projektu 

5. Przebudowa, 

modernizacja 

infrastruktury dróg 

lokalnych w celu poprawy 

dostępności do 

rewitalizowanego obszaru 

– wyłącznie w ramach 1 

typu projektu.” 

 

6 

6 

6.2 

6.4 

- 

6.4.1 

W punkcie 16 Mechanizmy 

powiązania interwencji z 

innymi działaniami/ 

poddziałaniami w ramach 

PO lub z innymi PO widniał 

zapis: „Mechanizmy 

koordynacji i 

komplementarności opisano 

w części I SZOOP.” 

 

W punkcie 16 

Mechanizmy powiązania 

interwencji z innymi 

działaniami/ 

poddziałaniami w ramach 

PO lub z innymi PO 

widnieje zapis: 

„Mechanizmy koordynacji 

i komplementarności 

opisano w części I 

SZOOP. 

Ze względu na charakter 

projektów 

rewitalizacyjnych 

przewiduje się 

zastosowanie formuły 

projektów 

zintegrowanych” 

6 6.2 - W punkcie 19 Limity 

i ograniczenia w realizacji 

projektów, pkt 4 brzmi: 

„Projekty z zakresu 

rewitalizacji będą 

realizowane wyłącznie jako 

zintegrowane przedsięwzięcia 

dotyczące wszystkich 

aspektów rewitalizacji 

danego obszaru 

(rewitalizacja społeczna, 

gospodarcza, fizyczna).” Pkt 

10 brzmi: „W przypadku 

rewitalizacji fizycznej 
pierwszeństwo będą miały 

W punkcie 19 Limity 

i ograniczenia w realizacji 

projektów, pkt 4 brzmi: 

„Projekty z zakresu 

rewitalizacji będą 

realizowane wyłącznie 

jako zintegrowane 

przedsięwzięcia dotyczące 

wszystkich aspektów 

rewitalizacji danego 

obszaru (aspektu 

społecznego, 

gospodarczego, 

środowiskowego, 

przestrzenno-



operacje, które zapewnią 

dodatkowe wyniki w zakresie 

efektywności energetycznej. 

Promowane będą projekty 

przewidujące wysokie 

standardy w zakresie 

efektywności energetycznej 

i oszczędności energii. W 

związku z powyższym 

premiowane będą projekty 

zwiększające efektywność 

energetyczną o co najmniej 

25%. Weryfikacja poziomu 

zwiększenia efektywności 

energetycznej będzie 

przeprowadzana w oparciu o 

załączony do wniosku 

o dofinansowanie projektu 

audyt energetyczny.”  

 

 

funkcjonalnego, 

technicznego). Pkt 10 

brzmi: „W ramach 

działania 6.2 
pierwszeństwo będą miały 

operacje, które zapewnią 

dodatkowe wyniki w 

zakresie efektywności 

energetycznej. Promowane 

będą projekty 

przewidujące wysokie 

standardy w zakresie 

efektywności 

energetycznej 

i oszczędności energii. W 

związku z powyższym 

premiowane będą projekty 

zwiększające efektywność 

energetyczną o co 

najmniej 25%. 

Weryfikacja poziomu 

zwiększenia efektywności 

energetycznej będzie 

przeprowadzana w oparciu 

o załączony do wniosku 

o dofinansowanie projektu 

audyt energetyczny.” 

Dodano też pkt 11: 

„Rozbudowa i 

nadbudowa nie może 

stanowić więcej niż 50 % 

powierzchni całkowitej 

budynku istniejącego 

przed realizacją 

projektu.„ 

 

 

6 

6 

6.3 

6.4 

6.3.2 

6.4.3 

- Z punktu 11. Typ 

beneficjenta usuwa się 

zakłady kształcenia 

nauczycieli. 

6 6.4 6.4.1 W punkcie 19 Limity 

i ograniczenia w realizacji 

projektów, pkt 4 brzmi: 

„Projekty z zakresu 

rewitalizacji będą 

realizowane wyłącznie jako 

zintegrowane przedsięwzięcia 

dotyczące wszystkich 

aspektów rewitalizacji 

W punkcie 19 Limity 

i ograniczenia w realizacji 

projektów, pkt 4 brzmi: 

„Projekty z zakresu 

rewitalizacji będą 

realizowane wyłącznie 

jako zintegrowane 

przedsięwzięcia dotyczące 

wszystkich aspektów 



danego obszaru 

(rewitalizacja społeczna, 

gospodarcza, fizyczna).” Pkt 

10 brzmi: „W przypadku 

rewitalizacji fizycznej 
pierwszeństwo będą miały 

operacje, które zapewnią 

dodatkowe wyniki w zakresie 

efektywności energetycznej. 

Promowane będą projekty 

przewidujące wysokie 

standardy w zakresie 

efektywności energetycznej 

i oszczędności energii. W 

związku z powyższym 

premiowane będą projekty 

zwiększające efektywność 

energetyczną o co najmniej 

25%. Weryfikacja poziomu 

zwiększenia efektywności 

energetycznej będzie 

przeprowadzana w oparciu o 

załączony do wniosku 

o dofinansowanie projektu 

audyt energetyczny.”  

 

 

rewitalizacji danego 

obszaru (aspektu 

społecznego, 

gospodarczego, 

środowiskowego, 

przestrzenno-

funkcjonalnego, 

technicznego). Pkt 10 

brzmi: „W ramach 

działania 6.4.1 
pierwszeństwo będą miały 

operacje, które zapewnią 

dodatkowe wyniki w 

zakresie efektywności 

energetycznej. Promowane 

będą projekty 

przewidujące wysokie 

standardy w zakresie 

efektywności 

energetycznej 

i oszczędności energii. W 

związku z powyższym 

premiowane będą projekty 

zwiększające efektywność 

energetyczną o co 

najmniej 25%. 

Weryfikacja poziomu 

zwiększenia efektywności 

energetycznej będzie 

przeprowadzana w oparciu 

o załączony do wniosku 

o dofinansowanie projektu 

audyt energetyczny.” 

Dodano też pkt 11: 

„Rozbudowa i 

nadbudowa nie może 

stanowić więcej niż 50 % 

powierzchni całkowitej 

budynku istniejącego 

przed realizacją 

projektu.„ 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 - W punkcie 19 Limity i 

ograniczenia w realizacji 

projektów, zapis dotyczący 

typu projektu 1 brzmi: „Nie 

będą realizowane projekty 

rewitalizacyjne na obszarach 

miast. 

Realizowane będą wyłącznie 

W punkcie 19 Limity i 

ograniczenia w realizacji 

projektów, zapis dotyczący 

typu projektu 1 brzmi: 

„Nie będą realizowane 

projekty rewitalizacyjne 

na obszarach miast. 

Realizowane będą 



 

  

przedsięwzięcia wynikające  

z Gminnych/Lokalnych 

Programów Rewitalizacji. 

Realizowane przedsięwzięcia 

muszą wynikać i być 

powiązane ze 

zrealizowanymi, 

realizowanymi lub 

planowanymi do realizacji 

działaniami objętymi 

wsparciem EFS”  

 

wyłącznie przedsięwzięcia 

wynikające  

z Gminnych/Lokalnych 

Programów Rewitalizacji. 

Realizowane 

przedsięwzięcia muszą 

wynikać i być powiązane 

ze zrealizowanymi, 

realizowanymi lub 

planowanymi do realizacji 

działaniami objętymi 

wsparciem EFS.  

Rozbudowa, nadbudowa 

nie może stanowić więcej 

niż  

50 % powierzchni 

całkowitej budynku 

istniejącego przed 

realizacją projektu” 

  

 

7 7.1 - W pkt 24 Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna lub krajowa 

podstawa prawna) wsparcie 

udzielane jest dla dwóch 

typów projektów 

W pkt 24 Pomoc 

publiczna i pomoc de 

minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna) dodano zapis: 

„Typ projektu 1: 

 na podstawie art. 

56 rozporządzenia KE 

651/2014 Pomoc 

inwestycyjna na 

infrastrukturę lokalną 

oraz zgodnie z zasadami 

rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 5 

sierpnia 2015 r. 

w sprawie udzielania 

pomocy inwestycyjnej na 

infrastrukturę lokalną w 

ramach regionalnych 

programów operacyjnych 

na lata 2014-2020 (Dz. U. 

poz. 1208), 

 na podstawie art. 

53 rozporządzenia KE nr 

651/2014 Pomoc na 



kulturę i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego 

oraz zgodnie z zasadami 

rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 28 

sierpnia 2015 r. w 

sprawie pomocy 

inwestycyjnej na kulturę 

i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego w ramach 

regionalnych programów 

operacyjnych na lata 

2014-2020 (Dz. U. poz. 

1364),”  
 

8 8.4 8.4.1 W pkt 10 Typy projektów 

widnieje następujący zapis: 

„Wspieranie aktywizacji 

osób powracających na 

rynek pracy po urlopach 

macierzyńskich/ 

rodzicielskich/wychowawcz

ych” 

W pkt 10 Typy projektów 

widnieje następujący 

zapis: „Wspieranie 

aktywizacji osób 

opiekujących się dziećmi 

w wieku do lat 3 w 

powrocie na rynek 

pracy” 

9 

9 

9 

9 

9 

11 

9.1 

9.1 

9.2 

9.3 

9.3 

11.1 

9.1.1 

9.1.2 

9.2.1 

9.3.1 

9.3.2 

- 

W pkt 12 grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy wsparcia, 

myślnik trzeci brzmi: 

„otoczenie osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym  (w takim 

zakresie w jakim jest to 

niezbędne dla wsparcia osób 

wykluczonych społecznie), w 

tym osoby pełniące 

obowiązki opiekuńcze”  

W pkt 12 grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia, myślnik trzeci 

brzmi: „otoczenie osób 

zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem 

społecznym   

(w takim zakresie w 

jakim jest to niezbędne 

dla wsparcia osób 

zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem 

społecznym), w tym 

osoby pełniące obowiązki 

opiekuńcze” 

9 9.2 9.2.2 W pkt 12 grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy wsparcia, 

myślnik trzeci brzmi: 

„otoczenie osób nieletnich, 

wobec których zastosowano 

środki zapobiegania  

i zwalczania demoralizacji i 

przestępczości lub 

przebywających  

w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych i 

W pkt 12 grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia, myślnik trzeci 

brzmi: „otoczenie osób 

nieletnich, wobec których 

zastosowano środki 

zapobiegania  

i zwalczania demoralizacji 

i przestępczości lub 

przebywających  

w młodzieżowych 



młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii (w takim zakresie 

w jakim jest to niezbędne dla 

wsparcia osób wykluczonych 

społecznie) w tym osoby 

pełniące obowiązki 

opiekuńcze” 

ośrodkach 

wychowawczych i 

młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii (w takim 

zakresie w jakim jest to 

niezbędne dla wsparcia 

w/w osób) w tym osoby 

pełniące obowiązki 

opiekuńcze” 

9 9.3 9.3.2 - Usuniecie zapisu: 90% - 

„w przypadku projektów 

dotyczących świadczenia 

spersonalizowanych i 

zintegrowanych usług 

społecznych w celu 

zwiększenia ich 

dostępności oraz usług 

nad osobami zależnymi 

oraz poprawa dostępu do 

usług opiekuńczych w 

wymiarze jakościowym i 

ilościowym” 

9 

9 

9.4 

9.4 

9.4.1 

9.4.2 

- Pkt 19 Limity i 

ograniczenia w realizacji 

projektów, ppkt 1. 

   

W Poddziałaniu 9.4.1 i 

9.4.2 doprecyzowanie 

nazwy dokumentu 

strategicznego 1. 

Przedsięwzięcia 

realizowane w ramach 

Poddziałania będą zgodne 

z Krajowym Programem 

Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, Kujawsko-

Pomorskiem Programem 

na Rzecz Ekonomii 

Społecznej do roku 2020 

9 9.4 9.4.1  Zmiana brzmienia pozycji 

14 punktu 19 Limity i 

ograniczenia w realizacji 

projektów. 

Znowelizowany opis 

poddziałania 9.4.1. 

otrzymał następujące 

brzmienie:    

„Udzielenie 

bezzwrotnego wsparcia 

finansowego (dotacji) 



jest możliwe wyłącznie 

na tworzenie nowych 

miejsc pracy dla osób 

najbardziej oddalonych 

od rynku pracy 

zaliczanych jednocześnie 

do: 

-osób bezrobotnych w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 20 

kwietnia2004 r. o 

promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy 

lub,  

-osób, o których mowa w 

art. 1 ust. 2 ustawy z 

dnia 13 czerwca 2003 o 

zatrudnieniu socjalnym” 

10 

10 

10.1 

10.2 

10.1.2 

10.2.2 

-  W Poddziałaniach 10.1.2 i 

10.2.2, w pkt 10 Typy 

projektu, w pkt 6 

Podniesienie kompetencji 

lub kwalifikacji 

nauczycieli oraz 

pracowników 

pedagogicznych w 

zakresie:  należy dodać 

literę h) o następującym 

brzmieniu: „doskonalenia 

umiejętności i 

kompetencji 

zawodowych nauczycieli 

w aspekcie stosowania 

metod oraz form 

organizacyjnych 

sprzyjających 

kształtowaniu i 

rozwijaniu u dzieci w 

wieku przedszkolnym, 

uczniów lub słuchaczy 

kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku 

pracy oraz właściwych 

postaw/umiejętności 

(kreatywności, 

innowacyjności oraz 

pracy zespołowej)” 

10 

10 

10.1 

10.2 

10.1.3 

10.2.3 

- W Poddziałaniach 10.1.3 i 

10.2.3, w pkt 10 Typy 

projektu, w pkt 2  należy 



doprecyzować zakres 

wsparcia przeznaczonego 

na podnoszenie 

kwalifikacji i kompetencji 

opiekunów praktykantów i 

stażystów. Typ projektu 

określony w pkt 10.2 

otrzyma następujące 

brzmienie: 

  

  "2. Realizacja wysokiej 

jakości staży i praktyk 

zawodowych dla uczniów 

szkół i placówek 

kształcenia zawodowego i 

ogólnego we współpracy z 

pracodawcami, w tym 

podniesienie kwalifikacji i 

kompetencji opiekunów 

praktykantów i stażystów 

u pracodawców w 

zakresie niezbędnym do 

realizacji staży i praktyk 

zawodowych” 

10 

10 

10.1 

10.2 

10.1.3 

10.2.3 

-  W Poddziałaniach 10.1.3 i 

10.2.3, w pkt 12 "Grupa 

docelowa/ostateczni 

odbiorcy wsparcia" należy 

w osobnym punkcie 

umieścić "instruktorów 

praktycznej nauki 

zawodu" i "opiekunów 

praktyk lub staży u 

pracodawców" 

III.Indyka

tywny 

plan 

finansowy 

(wydatki 

kwalifiko

wane w 

EUR) 

- - -  Uzupełnienie tabeli o 

wkład krajowy w podziale 

na poszczególne źródła 

finansowania. 

V.  

Wykaz 

najważnie

jszych 

dokument

ów 

służących 

realizacji 

- - - Usunięcie z  pkt. 4. Wykaz 

wytycznych 

programowych 

następujących zapisów: 

•” Wytyczne w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania 



Programu 

Operacyjn

ego 

ubóstwa z 

wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020 (projekt); 

• Wytyczne w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-

2020 (projekt); 

 • Wytyczne w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020 

(projekt).” 

Słownicze

k 

- - -  Zmiana publikatora 

rozporządzenia 

przywołanego w definicji 

pojęcia „Kompleksowa 

modernizacja 

energetyczna” w związku 

z ogłoszeniem tekstu 

jednolitego 

rozporządzenia. 

 

 

Zmiany w załącznikach 

 
 

Załącznik Proponowane zmiany w SZOOPie 

 

Załącznik nr 3 Dodano kryteria dla Poddziałania 1.5.2 

Wsparcie procesu umiędzynarodowienia 

przedsiębiorstw. 

Załącznik nr 3 Dodano kryteria dla Poddziałania 6.3.2 

Inwestycje w infrastrukturę kształcenia 

zawodowego. 

Załącznik nr 3 Dodano kryteria dla Poddziałania 8.2.1 

Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu 

aktywności zawodowej osób pozostających 

bez zatrudnienia. 

Załącznik nr 3 Dodano kryteria dla Poddziałania 8.5.1 

Wsparcie dostępu do usług rozwojowych. 



Załącznik nr 3 Zaktualizowano kryteria dla Poddziałania 

9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii 

społecznej. 

Załącznik nr 3 Zaktualizowano kryteria dla Działania 10.2.3 

Kształcenie zawodowe. 

 

Załącznik nr 3 Dodano Ogólne kryteria wyboru projektu w 

ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie 

Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Załącznik nr 10 Modyfikacja typów projektów w ramach 

działania 6.2 oraz poddziałania 6.4.1,w 

rozdziale 5, w Tab. 1 Działania i 

poddziałania RPO WK-P, w ramach których 

finansowane będą działania rewitalizacyjne 

Załącznika nr 10 do SZOOP pn.: Zasady 

programowania przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o 

środki finansowe w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

Typy projektów otrzymują brzmienie jak w 

SZOOP. 

 


