
Wykaz zmian SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 16 listopada 2016 r. 

L.p. OP  Działanie/Poddziała
nie 

Zapis z SzOOP z 27 lipca 2016 r. Zapis z SzOOP z 16 listopada 2016 r. 

1.  1 1.1. W pkt 19, nr 6, widniał zapis: „Dopuszczalne 
będzie dzielenie projektu na część 
wykorzystywaną gospodarczo (objętą pomocą 
publiczną zgodnie ze schematem pomocy 
publicznej) i niegospodarczą (nieobjętą pomocą 
publiczna, finansowaną ze środków 
publicznych). Część projektu przeznaczona do 
wykorzystania gospodarczego jest nie mniejsza 
niż 60 % wartości kosztów kwalifikowalnych 
projektu. 

W pkt 19, nr 6, widnieje zapis: „Dopuszczalne 
będzie dzielenie projektu na część 
wykorzystywaną gospodarczo (objętą pomocą 
publiczną zgodnie ze schematem pomocy 
publicznej) i niegospodarczą (nieobjętą pomocą 
publiczna, finansowaną ze środków 
publicznych). Część projektu przeznaczona do 
wykorzystania gospodarczego jest nie mniejsza 
niż 30 % wartości kosztów kwalifikowalnych 
projektu. 

2.  1 1.1 W pkt 24, pierwszy myślnik brzmi:  na 
podstawie art. 26 rozporządzenia KE nr 
651/2014 Pomoc inwestycyjna na 
infrastrukturę badawczą 

W pkt 24, pierwszy myślnik brzmi:  na 
podstawie art. 26 rozporządzenia KE nr 
651/2014 Pomoc inwestycyjna na 
infrastrukturę badawczą oraz zgodnie z 
zasadami rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania 
pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę 
badawczą w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 
899),  
 

3.  1 1.2.1./1.4.2. - Wprowadzenie w pkt 19, nr 17, o treści: 
„Ogłoszenie konkursu w formule projektu 
grantowego wyklucza możliwość ogłoszenia 
konkursu z analogicznymi typami projektów” 

4.  1 1.4.3 Pkt 10 nr 1 brzmiał: „Projekty inwestycyjne 
dotyczące kompleksowego przygotowania i 
uzbrojenia terenu przeznaczonego w 
miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego pod działalność gospodarczą” 

Pkt 10 nr 1 brzmi: „Projekty inwestycyjne 
dotyczące kompleksowego przygotowania i 
uzbrojenia terenu przeznaczonego w 
miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego pod działalność gospodarczą 
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(terenu inwestycyjnego).” 
 

5.  1 1.4.3. - 
 

Wprowadzenie w pkt 19 nr 11 o treści 
„Projekty realizowane w ramach poddziałania 
muszą w sposób bezpośredni oddziaływać na 
rozwój społeczno-gospodarczy województwa 
kujawsko-pomorskiego poprzez m. in. wzrost 
zatrudnienia w przedsiębiorstwach 
ulokowanych na terenach inwestycyjnych oraz 
we wspartej infrastrukturze biznesowej.”  

6.  3 3.1 - W pkt 8 Lista wskaźników rezultatu 
bezpośredniego: 
- usunięto wskaźnik Lista przewidywanych 
dostawców energii elektrycznej z OZE 
mających dostęp do 
wybudowanej/przebudowanej sieci 
elektroenergetycznej, 
- dodano wskaźnik (przeniesiono ze wskaźników 
produktu) Dodatkowa zdolność przyłączania 
nowych mocy OZE do sieci 
elektroenergetycznej, 
- dodano wskaźnik Liczba nowo podłączonych 
podmiotów i instytucji wykorzystujących 
energię cieplną z OZE. 
 

7.  3 3.1 - W pkt 9 Lista wskaźników produktu: 
- usunięto wskaźnik (przeniesiono do 
wskaźników rezultatu) Dodatkowa zdolność 
przyłączania nowych mocy OZE do sieci 
elektroenergetycznej, 
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- dodano wskaźnik Liczba zainstalowanych 
transformatorów. 

8.  3 3.1 - W pkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów, w odniesieniu do typu projektu 2 
wykreślono zapis „W przypadku otrzymania 
dotacji posiadacz mikroinstalacji, w 
odniesieniu do mechanizmu cen 
referencyjnych, zobowiązany jest postępować 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 39 
ustawy z dnia  
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii (Dz. U. poz. 478).” 

9.  3 3.1 - W pkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów, w odniesieniu do typu projektu 2 w 
zapisach dotyczących ograniczeń wg mocy 
doprecyzowano, że ograniczenia dotyczą 
również mikrotrigeneracji. 

10.  3 3.1. - W pkt 9 Lista wskaźników produktu: 
- dodano wskaźnik Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie (CI1) 
Odpowiednie zmiany wprowadzono w zał. 2. 

11.  3 3.3, 3.5.1 - W pkt 9 Lista wskaźników produktu: 
- usunięto wskaźnik Zmniejszenie rocznego 
zużycia energii pierwotnej w budynkach 
publicznych (CI 32) (przeniesiono do pkt 8 Lista 
wskaźników rezultatu bezpośredniego). 
Odpowiednie zmiany wprowadzono w zał. 2. 
 

12.  4 4.2 - W pkt 9 Lista wskaźników produktu usunięto 
wskaźnik Dodatkowe możliwości przerobowe 
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w zakresie recyklingu odpadów (CI17) 
(przeniesiono do pkt 8 Lista wskaźników 
rezultatu bezpośredniego). 
Odpowiednie zmiany wprowadzono w zał. 2. 

13.  4 4.3, 4.6.1 - W pkt 9 Lista wskaźników produktu usunięto 
wskaźniki  
- Liczba  dodatkowych osób korzystających z 
ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19)  
- Liczba dodatkowych osób korzystających  z 
ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI18)  
(przeniesiono do pkt 8 Lista wskaźników 
rezultatu bezpośredniego). 
Odpowiednie zmiany wprowadzono w zał. 2. 

14.  4 4.3, 4.6.1 - Zmiana brzmienia warunku zawartego w pkt 
19.2: „Dokumentem stanowiącym podstawę 
do wyboru projektów będzie obowiązujący 
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (KPOŚK) w aglomeracjach od 2 
tys. do 10 tys. RLM oraz  opracowany w toku 
aktualizacji KPOŚK Master Plan dla wdrażania 
dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych 
zawierający listę potrzeb inwestycyjnych w 
poszczególnych aglomeracjach oraz uchwała 
sejmiku województwa lub rozporządzenie 
wojewody w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji.”  
 

15.  4 4.4, 4.6.2 - W pkt 9 Lista wskaźników produktu usunięto 
wskaźnik Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin 
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w objętych wsparciem miejscach należących 
do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne (CI9) 
(przeniesiono do pkt 8 Lista wskaźników 
rezultatu bezpośredniego). 
Odpowiednie zmiany wprowadzono w zał. 2. 

16.  5 5.1 - W pkt 10 dodano przypis następującej treści:  
„Instytucja Zarządzająca RPO zastrzega sobie 
możliwość wprowadzenia w regulaminie 
konkursu minimalnych kryteriów brzegowych 
terenu inwestycyjnego, odbiegających od 
definicji terenu inwestycyjnego przyjętej w 
niniejszym dokumencie w części VI. 
Słowniczek” 

17.  6 6.1.1 - Przeniesienie wskaźnika Ludność objęta 
ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36) z 
listy wskaźników produktu (pole nr 9) do listy 
wskaźników rezultatu bezpośredniego (pole nr 
8) 
Odpowiednie zmiany wprowadzono w zał. 2. 

18.  6 6.1.2,  6.3.1, 6.3.2, 
6.4.2, 6.4.3 

- Przeniesienie wskaźnika Potencjał objętej 
wsparciem infrastruktury w zakresie opieki 
nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 
(CI35) z listy wskaźników produktu (pole nr 9) 
do listy wskaźników rezultatu bezpośredniego 
(pole nr 8) 
 
Odpowiednie zmiany wprowadzono w zał. 2.  

19.  8 8.1 Pkt 10. Typy projektów, nr 1  ma następujące 
brzmienie: „Wsparcie ukierunkowane na pomoc 

Pkt 10. Typy projektów, nr 1 ma następujące 
brzmienie: „Wsparcie ukierunkowane na pomoc 
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w aktywnym poszukiwaniu pracy1, w tym: 
a) działania związane z identyfikacją 

potrzeb osób bezrobotnych 
ukierunkowane na opracowanie i 
wdrożenie Indywidualnych Planów 
Działań, 
 

b) działania z zakresu pośrednictwa pracy i 
poradnictwa zawodowego świadczone 
na rzecz osób bezrobotnych.” 

 

w aktywnym poszukiwaniu pracy2,  
w tym: 

a) działania związane z identyfikacją 
potrzeb osób bezrobotnych 
ukierunkowane na opracowanie i 
wdrożenie Indywidualnych Planów 
Działań, 

b) działania z zakresu pośrednictwa pracy i 
poradnictwa zawodowego świadczone 
na rzecz osób bezrobotnych, 

c) warsztaty aktywnego poszukiwania 
pracy.” 

 

20.  8 8.1 W ramach pkt 12. Grupa docelowa/ostateczni 
odbiorcy wsparcia zapis brzmiał: „Osoby 
zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy 
jako bezrobotne (zakwalifikowane do pierwszej 
lub drugiej kategorii oddalenia od rynku pracy), 
powyżej 29 roku życia, należące co najmniej do 

W ramach pkt 12. Grupa docelowa/ostateczni 
odbiorcy wsparcia rozszerzenie zapisów dot. 
grupy docelowej, tj,: 
„Osoby zarejestrowane w powiatowym 
urzędzie pracy jako bezrobotne 
(zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej 

                                                           
1 Udzielanie wsparcia w postaci usług i instrumentów, wskazanych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, musi zostać 
poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację 
Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 34a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Analiza ta pozwoli na dopasowanie oferty pomocy w taki sposób, aby odpowiadała na rzeczywiste potrzeby danego 
uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu powinien otrzymać ofertę wsparcia obejmującą formy wsparcia z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostaną 
zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. 
2 Udzielanie wsparcia w postaci usług i instrumentów, wskazanych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, musi zostać 
poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację 
Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 34a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Analiza ta pozwoli na dopasowanie oferty pomocy w taki sposób, aby odpowiadała na rzeczywiste potrzeby danego 
uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu powinien otrzymać ofertę wsparcia obejmującą formy wsparcia z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostaną 
zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. 



Wykaz zmian SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 16 listopada 2016 r. 

L.p. OP  Działanie/Poddziała
nie 

Zapis z SzOOP z 27 lipca 2016 r. Zapis z SzOOP z 16 listopada 2016 r. 

jednej z poniższych grup: 
- osoby powyżej 50 roku życia, 
- kobiety, 
- osoby z niepełnosprawnościami, 
- osoby długotrwale bezrobotne, 
- osoby o niskich kwalifikacjach.” 

kategorii oddalenia od rynku pracy), powyżej 29 
roku życia, w szczególności: 
- osoby powyżej 50 roku życia, 
- kobiety, 
- osoby z niepełnosprawnościami, 
- osoby długotrwale bezrobotne, 
- osoby o niskich kwalifikacjach.” 

21.  8 8.2.1 W pkt 10. Typy projektów, typ 1. ma   
następujące brzmienie: „Wsparcie 
ukierunkowane na pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy3: 

a) działania związane z identyfikacją 
potrzeb osób bezrobotnych i biernych 
zawodowo ukierunkowane na 
opracowanie i wdrożenie 
Indywidualnych Planów Działań, 

b) działania z zakresu pośrednictwa pracy i 
poradnictwa zawodowego świadczone 
na rzecz osób bezrobotnych i biernych 
zawodowo.” 

 

W pkt 10. Typy projektów, typ 1. ma   
następujące brzmienie: „Wsparcie 
ukierunkowane na pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy4: 

a) działania związane z identyfikacją 
potrzeb osób bezrobotnych i biernych 
zawodowo ukierunkowane na 
opracowanie i wdrożenie 
Indywidualnych Planów Działań, 

b) działania z zakresu pośrednictwa pracy i 
poradnictwa zawodowego oraz 
poradnictwa psychologicznego 
świadczone na rzecz osób bezrobotnych 
i biernych zawodowo, 

c) warsztaty aktywnego poszukiwania 
pracy.” 

 

22.  8 8.4.2, 8.4.3  Pkt 12 Grupa docelowa ma następujące Pkt 12 Grupa docelowa ma następujące 

                                                           
3 Udzielenie wsparcia w ramach projektów aktywizacji zawodowej każdorazowo jest poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia 
zawodowego) oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a i art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub 
innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. 
4 Udzielenie wsparcia w ramach projektów aktywizacji zawodowej każdorazowo jest poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia 
zawodowego) oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a i art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub 
innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. 
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brzmienie: „ 

 osoby fizyczne w wieku aktywności 
zawodowej wyłączone z rynku pracy  
w związku ze sprawowaniem opieki nad 
dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek 
pracy po urlopach 
macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawcz
ych 

 dzieci do lat 3 

 żłobki 

 kluby dziecięce 

 opiekunowie dzienni 

 nianie 

 pracodawcy” 
 

brzmienie: „ 

 osoby fizyczne w wieku aktywności 
zawodowej wyłączone z rynku pracy  
w związku ze sprawowaniem opieki nad 
dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek 
pracy po urlopach 
macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawcz
ych 

 żłobki 

 kluby dziecięce 

 opiekunowie dzienni 

 nianie 

 pracodawcy” 
 

23.  8 8.5.1 Pkt 16 Mechanizmy powiązania interwencji z 
innymi działaniami/ poddziałaniami w ramach 
PO lub z innymi PO brzmi następująco: 
„Mechanizmy koordynacji i komplementarności 
opisano w części I SZOOP.  
System dystrybucji środków przeznaczonych na 
wspieranie rozwoju przedsiębiorców i 
pracowników oparty na podejściu popytowym 
wdrażany w ramach RPO (tzw. Podmiotowy 
System Finansowania) będzie zintegrowany 
z krajowym Rejestrem Usług Rozwojowych 
(RUR).” 
 

Pkt 16 Mechanizmy powiązania interwencji z 
innymi działaniami/ poddziałaniami w ramach 
PO lub z innymi PO brzmi następująco: 
„Mechanizmy koordynacji i komplementarności 
opisano  
w części I SZOOP. 
System dystrybucji środków przeznaczonych na 
wspieranie rozwoju przedsiębiorców i 
pracowników oparty na podejściu popytowym 
wdrażany w ramach RPO (tzw. Podmiotowy 
System Finansowania) będzie zintegrowany  
z krajową Bazą Usług Rozwojowych (BUR)5. 

                                                           
5 25 sierpnia 2016 r. Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) przekształcił się w Bazę Usług Rozwojowych (BUR). 
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24.  8 8.5.2 - W pkt 10. Typy projektów wykreślono 
„wsparcie pomostowe” jako oddzielny typ i 
wskazano na ten rodzaj wsparcia jako 
połączony z bezzwrotnym wsparciem 
finansowym, tj. skazano, iż: „9. bezzwrotne 
wsparcie finansowe  dla osób planujących 
rozpocząć działalność gospodarczą, połączone 
ze wsparciem pomostowym o charakterze 
doradczo-szkoleniowym oraz w postaci 
finansowej.”  
Ponadto w przypisie (wcześniej nr 73) zawartym 
do tego rodzaju wsparcia wskazanie „…jest 
pracownikiem o niskich kwalifikacjach…” 
poprawiono na „…jest osobą o niskich 
kwalifikacjach…”. 

25.  8 8.5.2 - W pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów zmieniono treść przypisu (wcześniej 
nr 74) zawartego przy minimalnym poziomie 
efektywności zatrudnieniowe i wskazującego na 
sposób pomiaru tej efektywności. 

26.  8, 9, 
10, 11 

8.6.2, 9.1.1, 9.1.2, 
9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 

9.3.2, 9.4.2, 
10.1.1,10.1.2, 
10.1.3, 10.2.1, 
10.2.2, 10.2.3, 
10.3.1, 10.3.2, 

10.4.1, 10.4.2, 11.1 

- W ramach pkt 24. Pomoc publiczna i pomoc de 
minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 
lub krajowa podstawa prawna) zamiast 
wskazania „nie dotyczy” wprowadzono zapis: 
 
„W przypadku wystąpienia pomocy publicznej 
i pomocy de minimis zastosowanie mają: 
- rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 

dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
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funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 
24.12.2013, str. 1) 

- rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 
108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, 
str. 1) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis oraz 
pomocy publicznej w ramach programów 
operacyjnych finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego na 
lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1073)” 

27.  9 9.1.1 - W pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów, dostosowano zapisy do zmian w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 
na lata 2014-2020 (pkt. 2,8,9,12) 

28.  9 9.1.2 - W pkt 10 typy projektów dokonano korekty w 
pkt. 1, ppkt a, iv dostosowano nazewnictwo do 
zmian w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 
2014-2020 

29.  9 9.1.2 - W pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji 
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projektów, dostosowano zapisy do zmian w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 
na lata 2014-2020 (pkt. 6,7,8) 

30.  9 9.2.1 - W pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów, dostosowano zapisy do zmian w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 
na lata 2014-2020 (pkt. 2,4,8,9,12) 

31.  9 9.2.2 - W pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów, dostosowano zapisy do zmian w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 
na lata 2014-2020 (dodano pkt. 2) 

32.  9 9.3.2 - W pkt 10 typy projektów dokonano korekty w 
pkt. 1, ppkt a, iv oraz pkt. 3 dostosowano 
nazewnictwo do zmian w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 
2014-2020 

33.  9 9.3.2 - W pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów, dostosowano zapisy do zmian w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 
na lata 2014-2020 (pkt. 8,9,10) 
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34.  9 9.4.1 - W pkt 10 typy projektów dostosowano zapisy 
do zmian w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 
2014-2020 (dodano możliwość udzielenia 
wsparcia pomostowego PES i 
przedsiębiorstwom społecznym) 

35.  9 9.4.1 - W pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów, dostosowano zapisy do zmian w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 
na lata 2014-2020 (pkt.8,14) 

36.  9 9.4.2 - W pkt 10 typy projektów dostosowano zapisy 
do zmian w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 
2014-2020 (ewaluacje działań OWES) 

37.  10 10.1.2 W polu nr 19 Limity i ograniczenia w realizacji 

projektów widnieje zapis: 1. Limity i 
ograniczenia wynikające z: 
 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020, 

 Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć  

W polu nr 19 Limity i ograniczenia w realizacji 

projektów widnieje zapis: 1. Limity i 
ograniczenia wynikające z: 
 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020, 

 Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć  
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z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020, 

 opracowanych przez IZ RPO zasad realizacji 
wsparcia  
w zakresie edukacji. 

2. Działania w zakresie 
doposażenia/wyposażenia szkół stanowić 
mogą wyłącznie uzupełnienie dla działań 
związanych z dodatkowymi zajęciami dla 
uczniów oraz podnoszeniem kwalifikacji 
nauczycieli i mogą stanowić wyłącznie część 
kompleksowego projektu edukacyjnego. 

3.  Interwencja EFS zostanie skierowana do 
szkół lub placówek systemu oświaty, które 
osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne. 

4. Realizowane mogą być wyłącznie projekty 
wynikające  ze Strategii ZIT. 

5. Projekty zawierające wydatki związane z 
zakupem sprzętu lub infrastruktury (w 
ramach cross-financingu) w szkołach i 
placówkach edukacyjnych będą mogły 
uzyskać dofinansowanie wyłącznie w 
przypadkach,  
w których zostanie zagwarantowana 
trwałość inwestycji z EFS. 

6. Wyposażenie/doposażenie szkół będzie 
uzależnione od diagnozy zapotrzebowania 
odbiorców wsparcia na tego typu działania.  

7. Wyposażenie/doposażenie szkół będzie 
zgodne ze standardem wyposażenia i 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020, 

 opracowanych przez IZ RPO zasad realizacji 
wsparcia  
w zakresie edukacji. 

2. Działania w zakresie 
doposażenia/wyposażenia szkół stanowić 
mogą wyłącznie uzupełnienie dla działań 
związanych z dodatkowymi zajęciami dla 
uczniów oraz podnoszeniem kwalifikacji 
nauczycieli i mogą stanowić wyłącznie część 
kompleksowego projektu edukacyjnego. 

3.  Interwencja EFS zostanie skierowana do 
szkół lub placówek systemu oświaty, które 
osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne. 

4. Realizowane mogą być wyłącznie projekty 
wynikające  ze Strategii ZIT. 

5. Projekty zawierające wydatki związane z 
zakupem sprzętu lub infrastruktury (w 
ramach cross-financingu) w szkołach i 
placówkach edukacyjnych będą mogły 
uzyskać dofinansowanie wyłącznie w 
przypadkach,  
w których zostanie zagwarantowana 
trwałość inwestycji z EFS. 

6. Wyposażenie/doposażenie szkół będzie 
uzależnione od diagnozy zapotrzebowania 
odbiorców wsparcia na tego typu działania.  

7. Wyposażenie/doposażenie szkół będzie 
zgodne ze standardem wyposażenia i 
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limitami kwotowymi określonymi w 
Wytycznych w zakresie zasad realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego na 
lata 2014-2020 w obszarze edukacji. 

8. Przedsięwzięcia finansowane z  EFS będą 
stanowiły uzupełnienie działań 
prowadzonych przed rozpoczęciem 
realizacji projektu przez OWP, szkoły lub 
placówki systemu oświaty. Skala działań 
prowadzonych przed rozpoczęciem 
realizacji projektu przez OWP, szkoły lub 
placówki systemu oświaty (nakłady 
środków na ich realizację) nie może ulec 
zmniejszeniu w stosunku do skali działań 
(nakładów) prowadzonych przez OWP, 
szkoły lub placówki systemu oświaty w 
okresie 12 miesięcy poprzedzających 
rozpoczęcie realizacji projektu 
(średniomiesięcznie). 

 

limitami kwotowymi określonymi w 
Wytycznych w zakresie zasad realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego na 
lata 2014-2020 w obszarze edukacji. 

8. Przedsięwzięcia finansowane z  EFS będą 
stanowiły uzupełnienie działań 
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji 
projektu przez OWP, szkoły lub placówki 
systemu oświaty. Skala działań 
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji 
projektu przez OWP, szkoły lub placówki 
systemu oświaty (nakłady środków na ich 
realizację) nie może ulec zmniejszeniu w 
stosunku do skali działań (nakładów) 
prowadzonych przez OWP, szkoły lub 
placówki systemu oświaty w okresie 12 
miesięcy poprzedzających rozpoczęcie 
realizacji projektu (średniomiesięcznie). 

9. Zapewnia się preferencję dla szkół lub 
placówek systemu oświaty, które 
wykorzystują e-podręczniki bądź e-zasoby/ 
e-materiały dydaktyczne stworzone dzięki 
środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-
2020, które zostały dopuszczone do użytku 
szkolnego przez MEN 

10. W przypadku wsparcia w ramach 
doskonalenia umiejętności, kompetencji 
lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie 
stosowania metod oraz form 
organizacyjnych sprzyjających 
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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) 
zapewnia się preferencję projektów, w 
ramach których prowadzone będą 
szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania w 
nauczaniu e-podręczników bądź e-
zasobów/ e-materiałów dydaktycznych 
stworzonych dzięki środkom EFS w latach 
2007-2013 i 2014-2020, które zostały 
dopuszczone do użytku szkolnego przez 
MEN”. 

 

38.  10 10.2.2 W polu nr 19 Limity i ograniczenia w realizacji 

projektów widnieje zapis: „1. Limity i 
ograniczenia wynikające z: 
 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020, 

 Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020, 

 opracowanych przez IZ RPO zasad realizacji 

W polu nr 19 Limity i ograniczenia w realizacji 

projektów widnieje zapis: „1. Limity i 
ograniczenia wynikające z: 
 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020, 

 Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020, 

 opracowanych przez IZ RPO zasad realizacji 
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wsparcia 
w zakresie edukacji. 
2. Działania w zakresie 

doposażenia/wyposażenia szkół 
stanowić mogą wyłącznie uzupełnienie 
dla działań związanych z dodatkowymi 
zajęciami dla uczniów oraz 
podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli i 
mogą stanowić część kompleksowego 
projektu edukacyjnego. 

3.  Interwencja EFS zostanie skierowana 
do szkół lub placówek systemu oświaty, 
które osiągają najsłabsze wyniki 
edukacyjne.W przypadku konkursów 
dedykowanych polityce terytorialnej 
projekty muszą wynikać ze strategii 
dotyczącej obszaru strategicznej 
interwencji miast regionalnych i 
subregionalnych lub strategii dotyczącej 
Obszaru Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego. 

4. Projekty zawierające wydatki związane 
z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w 
ramach cross-financingu) w szkołach i 
placówkach edukacyjnych będą mogły 
uzyskać dofinansowanie wyłącznie w 
przypadkach,  
w których zostanie zagwarantowana 
trwałość inwestycji z EFS. 

5. Wyposażenie/doposażenie szkół będzie 
uzależnione od diagnozy 

wsparcia 
w zakresie edukacji. 

2. Działania w zakresie 
doposażenia/wyposażenia szkół stanowić 
mogą wyłącznie uzupełnienie dla działań 
związanych z dodatkowymi zajęciami dla 
uczniów oraz podnoszeniem kwalifikacji 
nauczycieli i mogą stanowić część 
kompleksowego projektu edukacyjnego. 

3.  Interwencja EFS zostanie skierowana do 
szkół lub placówek systemu oświaty, które 
osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne.W 
przypadku konkursów dedykowanych 
polityce terytorialnej projekty muszą 
wynikać ze strategii dotyczącej obszaru 
strategicznej interwencji miast regionalnych 
i subregionalnych lub strategii dotyczącej 
Obszaru Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego. 

4. Projekty zawierające wydatki związane z 
zakupem sprzętu lub infrastruktury (w 
ramach cross-financingu) w szkołach i 
placówkach edukacyjnych będą mogły 
uzyskać dofinansowanie wyłącznie w 
przypadkach,  
w których zostanie zagwarantowana 
trwałość inwestycji z EFS. 

5. Wyposażenie/doposażenie szkół będzie 
uzależnione od diagnozy zapotrzebowania 
odbiorców wsparcia na tego typu działania.  

6. Wyposażenie/doposażenie szkół będzie 
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zapotrzebowania odbiorców wsparcia 
na tego typu działania.  

6. Wyposażenie/doposażenie szkół będzie 
zgodne ze standardem wyposażenia i 
limitami kwotowymi określonymi w 
Wytycznych  
w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze 
edukacji. 

7. Przedsięwzięcia finansowane z  EFS będą 
stanowiły uzupełnienie działań 
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji 
projektu przez OWP, szkoły lub placówki 
systemu oświaty. Skala działań 
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji 
projektu przez OWP, szkoły lub placówki 
systemu oświaty (nakłady środków na ich 
realizację) nie może ulec zmniejszeniu w 
stosunku do skali działań (nakładów) 
prowadzonych przez OWP, szkoły lub 
placówki systemu oświaty w okresie 12 
miesięcy poprzedzających rozpoczęcie 
realizacji projektu (średniomiesięcznie).” 

 

zgodne ze standardem wyposażenia i 
limitami kwotowymi określonymi w 
Wytycznych  
w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze 
edukacji. 

7. Przedsięwzięcia finansowane z  EFS będą 
stanowiły uzupełnienie działań 
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji 
projektu przez OWP, szkoły lub placówki 
systemu oświaty. Skala działań 
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji 
projektu przez OWP, szkoły lub placówki 
systemu oświaty (nakłady środków na ich 
realizację) nie może ulec zmniejszeniu w 
stosunku do skali działań (nakładów) 
prowadzonych przez OWP, szkoły lub 
placówki systemu oświaty w okresie 12 
miesięcy poprzedzających rozpoczęcie 
realizacji projektu (średniomiesięcznie). 

8. Zapewnia się preferencję dla szkół lub 
placówek systemu oświaty, które 
wykorzystują e-podręczniki bądź e-zasoby/ 
e-materiały dydaktyczne stworzone dzięki 
środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-
2020, które zostały dopuszczone do użytku 
szkolnego przez MEN. 

9. W przypadku wsparcia w ramach 
doskonalenia umiejętności, kompetencji 
lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie 
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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) 
zapewnia się preferencję projektów, w 
ramach których prowadzone będą 
szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania w 
nauczaniu e-podręczników bądź e-
zasobów/ e-materiałów dydaktycznych 
stworzonych dzięki środkom EFS w latach 
2007-2013 i 2014-2020, które zostały 
dopuszczone do użytku szkolnego przez 
MEN.. 

 

39.  10 10.1.2/10.1.3/10.2.
2/10.2.3. 

Pole nr 12 Grupa docelowa/ostateczni 
odbiorcy wsparcia ma następujące 
brzmienie:”  

 dzieci w wieku przedszkolnym6 

 uczniowie i wychowankowie szkół i 
placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie ogólne 

 uczniowie i wychowankowie szkół i 
placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe 

Pole nr 12 Grupa docelowa/ostateczni 
odbiorcy wsparcia ma następujące 
brzmienie:”  

 dzieci w wieku przedszkolnym7 

 uczniowie i wychowankowie szkół i 
placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie ogólne 

 uczniowie i wychowankowie szkół i 
placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe 

                                                           
6 W rozumieniu art. 14, ust. 1 (z uwzględnieniem  ust.1a oraz 1b) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  
7 W rozumieniu art. 14, ust. 1 (z uwzględnieniem  ust.1a oraz 1b) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  



Wykaz zmian SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 16 listopada 2016 r. 

L.p. OP  Działanie/Poddziała
nie 

Zapis z SzOOP z 27 lipca 2016 r. Zapis z SzOOP z 16 listopada 2016 r. 

 ośrodki wychowania przedszkolnego, szkoły 
podstawowe, gimnazjalne, 
ponadgimnazjalne oraz placówki systemu 
oświaty prowadzące kształcenie ogólne 

 szkoły i placówki systemu oświaty 
prowadzące kształcenie zawodowe 

 nauczyciele i pracownicy pedagogiczni 
ośrodków wychowania przedszkolnego, 
szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych oraz placówek 
systemu oświaty prowadzących kształcenie 
ogólne  

 nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół 
i placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe 

rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym  
w szczególności rodzice uczniów młodszych 
oraz z niepełno sprawnościami” 

 
 

 ośrodki wychowania przedszkolnego, szkoły 
podstawowe, gimnazjalne, 
ponadgimnazjalne oraz placówki systemu 
oświaty prowadzące kształcenie ogólne 

 szkoły i placówki systemu oświaty 
prowadzące kształcenie zawodowe 

 szkoły specjalne przysposabiające do pracy 

 nauczyciele i pracownicy pedagogiczni 
ośrodków wychowania przedszkolnego, 
szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych oraz placówek 
systemu oświaty prowadzących kształcenie 
ogólne  

 nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół 
i placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe 

rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym  
w szczególności rodzice uczniów młodszych 
oraz z niepełno sprawnościami” 

 

40.  10 10.2.1 - W polu nr 19 Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów dodano pkt 14: „Realizacja wsparcia 
na rzecz ośrodków wychowania przedszkolnego 
zostanie każdorazowo poprzedzona diagnozą. 
Diagnoza powinna być przygotowana i 
przeprowadzona przez OWP, organ prowadzący 
OWP lub inny podmiot prowadzący działalność 
o charakterze edukacyjnym lub badawczym 
oraz zatwierdzona przez organ prowadzący 
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bądź osobę upoważnioną do podejmowania 
decyzji. Podmiot przeprowadzający diagnozę 
powinien mieć możliwość skorzystania ze 
wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy 
OWP tj. placówki doskonalenia nauczycieli, 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
biblioteki pedagogicznej. Wnioski z diagnozy 
powinny stanowić element wniosku o 
dofinansowanie projektu”   
 

41.  10 10.4.1 - W polu nr 10 Typy projektów, zmiana brzmienia 
pkt 1 na: „Szkolenia i kursy dla osób dorosłych, 
które z własnej inicjatywy są zainteresowane 
nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 
umiejętności i kompetencji z zakresu języków 
obcych, kończące się certyfikatem (nadaniem 
kwalifikacji) potwierdzającym zdobycie przez 
uczestników określonego poziomu biegłości 
językowej (zgodnie z Europejskim Systemem 
Opisu Kształcenia Językowego)”  

42.  11 11.1 - W pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów, dostosowano zapisy do zmian w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 
na lata 2014-2020 (pkt. 1) 

43.   Słowniczek SzOOP - Wprowadzenie definicji terenu inwestycyjnego: 
 
Teren inwestycyjny - Obszar będący w całości 
własnością jednostki/jednostek samorządu 
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terytorialnego8 lub spółki prawa handlowego 
w której jednostka samorządu terytorialnego 
jest większościowym 
udziałowcem/akcjonariuszem i wywiera 
decydujący wpływ na jej funkcjonowanie9 
ujęty w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego pod działalność gospodarczą10 
i przeznaczony do sprzedaży11, a także objęty 
uchwałą rady gminy o zwolnieniu z podatku od 
nieruchomości/obniżeniu  stawki podatku od 
nieruchomości, o powierzchni: 
 
a) co najmniej 5 ha, w przypadku 
zlokalizowania w granicach administracyjnych 
miasta o liczbie mieszkańców równiej lub 
większej niż 50 tysięcy mieszkańców, albo 
b) co najmniej 3 ha w przypadku 
zlokalizowania w granicach administracyjnych 
miejscowości o liczbie mieszkańców poniżej 50 
tysięcy mieszkańców12 

                                                           
8 Dopuszcza się możliwość, że jednostka samorządu terytorialnego stanie się właścicielem obszaru dopiero na moment zakończenia rzeczowej realizacji projektu – w takim 
przypadku na moment składania wniosku o dofinansowanie projektu należy przedłożyć przedwstępną umowę sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego. 
9 Wywieranie decydującego wpływu oznacza, że jednostka samorządu terytorialnego decyduje o strategicznych celach i istotnych decyzjach spółki.   
10 Z wyłączeniem działalności objętej kodami PKD ujętymi w sekcji G oraz kodami 68.10.Z (dopuszcza się jednak zakup budynków niemieszkalnych na własne potrzeby), 
68.20.Z, 68.31.Z oraz 68.32.Z zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 
1885 z późn. zm.)  
11 Sprzedaż na rynku oznacza podejmowanie aktywnej działalności w celu zbycia działek wchodzących w skład terenu inwestycyjnego na rzecz przedsiębiorców. Minimalnym 
przejawem takiej aktywności jest umieszczenie oferty inwestycyjnej w bazie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportu w Toruniu.   
12 W przypadku, gdy obszar jest zlokalizowany w graniach administracyjnych miasta i miejscowości zastosowanie znajduje pułap właściwy dla tej części obszaru, która będzie 
stanowiła większą część terenu inwestycyjnego.   
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Za teren inwestycyjny nie zostanie uznany 
obszar do którego nie doprowadzono 
uzbrojenia (energia elektryczna, woda, 
kanalizacja) oraz nie zapewniono dostępu do 
drogi publicznej na moment zakończenia 
rzeczowej realizacji projektu13.     
 
 

44.   V. Wykaz 
najważniejszych 

dokumentów 
służących realizacji 

Programu 
Operacyjnego 

- Zmiana publikatora i daty opublikowania 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020.  

45.   V. Wykaz 
najważniejszych 

dokumentów 
służących realizacji 

Programu 
Operacyjnego 

- Zmiana publikatora i daty opublikowania 

Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

46.   VI. Słowniczek - Doprecyzowano zawarte definicje: „Osoba 
zwolniona”, „Pracownik”, „Pracownik 
przewidziany do zwolnienia” i „Pracownik 
zagrożony zwolnieniem”, „Przedsiębiorstwo 
wysokiego wzrostu”, „Rejestr Usług 
Rozwojowych (RUR)” oraz „Usługa rozwojowa” 
zgodnie z definicjami zawartymi w wytycznych 

                                                           
13 Instytucja Zarządzająca RPO zastrzega sobie możliwość wydłużenia w kryteriach wyboru projektów terminu do którego  podmiot realizujący projekt będzie zobowiązany  
do zapewnienia uzbrojenia oraz dostępu do drogi publicznej.   
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horyzontalnych. Jednocześnie „Rejestr Usług 
Rozwojowych (RUR)” poprawiono na „Baza 
Usług Rozwojowych (BUR) [dawniej Rejestr 
Usług Rozwojowych (RUR)]”. 

47.   VI. Słowniczek - Zmodyfikowano definicję spółki spin-off i spin-
out w ten sposób, by umożliwić udział w 
konkursach ogłaszanych w ramach RPO WK-P 
2014-2020 podmiotom powiązanym kapitałowo 
lub osobowo z Polską Akademią Nauk (lub jej 
instytutami) 

48.   VII. Wykaz skrótów - Dodano skrót BUR z rozwinięciem skrótu jako 
Baza Usług Rozwojowych. 

49.   Załącznik nr 2 do 
SzOOP 

- W Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego  
dla działań i poddziałań zmodyfikowano listę 
wskaźników. 

50.   Załącznik nr 3 do 
SzOOP 

 Dodano kryteria zatwierdzone przez Komitet 
Monitorujący RPO WK-P dla następujących 
działań i poddziałań: 
3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i 
promowanie strategii niskoemisyjnych w 
ramach ZIT w ramach Działania  3.5 
Efektywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna w ramach ZIT, schemat: Budowa 
i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). 
4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w 
ramach ZIT, schemat: Inwestycje w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). 
10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie 
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kompetencji cyfrowych i języków obcych, 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020, schemat: Podnoszenie kwalifikacji 
osób dorosłych w zakresie kompetencji 
cyfrowych i języków obcych. 
3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020, schemat: Sieci elektroenergetyczne 
dedykowane przyłączaniu nowych jednostek 
wytwórczych z OZE do KSE. 
3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020, schemat: Infrastruktura służąca do 
przesyłu i dystrybucji energii cieplnej z OZE. 
3.4 Zrównoważona mobilność miejska i 
promowanie strategii niskoemisyjnych 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020, schemat: Budowa i przebudowa 
ścieżek rowerowych w ramach polityki 
terytorialnej. 
4.5 Ochrona przyrody Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: 
Ochrona siedlisk i gatunków – projekt grantowy 
4.5 Ochrona przyrody Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: 
Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony 
przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI. 
6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną w 
ramach Działania 6.1 Inwestycje w 
infrastrukturę zdrowotną i społeczną 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020, schemat: Inwestycje w zakresie 
usług społecznych i aktywnej integracji.  
8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych, 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020, Schemat: Zapewnienie dostępu do 
usług rozwojowych przez sektor MŚP w zakresie 
usług szkoleniowych i doradczych. 
4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020, schemat: Inwestycje w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej w polityce 
terytorialnej. 
9.3.2 Rozwój usług społecznych, Schemat: 
Wsparcie na rzecz rozwoju usług społecznych 
oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 
poprzez realizację projektów zwiększających 
dostępność do tych usług w szczególności 
świadczonych w środowisku lokalnym 
9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach 
ZIT, Schemat: Wsparcie na rzecz osób 
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zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez 
realizację projektów w zakresie włączenia i 
integracji społecznej na obszarze realizacji 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 
9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, 
Schemat: Wsparcie na rzecz rozwoju usług 
społecznych poprzez realizację projektów 
zwiększających dostępność do tych usług na 
obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT) 
 
6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 
Schemat: Inwestycje  w zakresie opieki 
szpitalnej – szpitale powiatowe 
 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 
Schemat: Inwestycje  w zakresie opieki 
szpitalnej – szpitale wojewódzkie  
 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 
Schemat: Poprawa dostępności usług 
diagnostycznych w ramach POZ i AOS 
ukierunkowanej na rozwój opieki 
koordynowanej. 
3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
Schemat : Mikroinstalacje 
1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju 
gospodarczego, Schemat: wsparcie 
powstawania i poszerzania terenów 
przeznaczonych pod działalność gospodarczą    
4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i 
przeciwdziałanie suszy, Schemat: Wały 
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przeciwpowodziowe 
4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, 
Schemat: Imprezy kulturalne 
4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, 
Schemat: Imprezy kulturalne - edycja 2017 
3.4 Zrównoważona mobilność miejska i 
promowanie strategii niskoemisyjnych, 
Schemat: budowa i przebudowa ścieżek 
rowerowych  w ramach polityki terytorialnej 
3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i 
promowanie strategii niskoemisyjnych w 
ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa 
ścieżek rowerowych  w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 
 
 

51.   Zał. 7 do SzOOP - W działaniach/poddziałaniach przewidzianych 
w ramach OP 2, OP 6, OP 7 oraz OP 12 w 
kolumnie pn. Forma finansowania dodano kod 
02. 
W OP 3 w kolumnie pn. Forma finansowania 
dodano kod 07. 

52.   Załącznik nr 9 do 
SzOOP 

- Wprowadzenie do systemu realizacji Programu 
drugiej części Podręcznika dla Lokalnych Grup 
Działania. 

53.   Załącznik nr 10 do 
SzOOP 

- Zaktualizowanie danych dotyczących ustaw, 
uchwał Zarządu Województwa i innych 
dokumentów w wykazie skrótów, przypisach, 
rozdziale dotyczącym podstawy prawnej 
opracowania i rozdziale dotyczącym pojęć 
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związanych z rewitalizacją 

54.   Załącznik nr 10 do 
SzOOP 

- W rozdziałach 6.4.1 (duże miasta) oraz 6.4.3.1 
(małe miasta) zmiana kolejności podpunktów w 
ramach pkt 3. 

55.   Załącznik nr 10 do 
SzOOP 

- W rozdziałach 6.4.1 (duże miasta, pkt 3d) oraz 
6.4.3.1 (małe miasta, pkt 3d i 4) 
doprecyzowanie sposobu wyznaczania obszaru 
zdegradowanego, zgodnie z definicją stanu 
kryzysowego (konieczność spełnienia kryteriów 
społecznych i pozaspołecznych) wraz z 
uspójnieniem schematów nr 4 i 6 

56.   Załącznik nr 10 do 
SzOOP 

- W rozdziale 6.4.1 (duże miasta) w pkt 8 – 
korekta odwołania do właściwego numeru 
punktu. 

57.   Załącznik nr 10 do 
SzOOP 

- Korekta interpunkcji 

58.   Załącznik nr 10 do 
SzOOP 

- Korekta zapisu na rycinie nr 5 

59.   Załącznik nr 10 do 
SzOOP 

- W rozdziale 6.4.3.1 (małe miasta) w pkt 3c 
korekta oczywistej omyłki pisarskiej – zmiana z 
„listy wskaźników stanu kryzysowego w dużych 
miastach” na „lista wskaźników stanu 
kryzysowego w małych miastach” 

 
 
 


