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

L.p. OP  Działanie/Poddziałanie Zapis z SzOOP z 30 listopada 2016 r. Zapis z SzOOP z 18 stycznia 2017 r. 

1. 1 1.2.2/1.3.2./1.4.1/1.5.
1/1.6.1 

Pkt 24 brzmi: 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej  
wsparcie udzielane będzie: 
 
- na podstawie art. 21 rozporządzenia KE nr 
651/2014 Pomoc na finansowanie ryzyka, 
 
- na podstawie art. 22 rozporządzenia KE nr 
651/2014 Pomoc dla przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność, 
 
- jako pomoc de minimis na podstawie 
rozporządzenia KE nr 1407/2013 oraz zgodnie z 
zasadami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.  
w sprawie udzielania pomocy de minimis w 
ramach regionalnych programów operacyjnych 
na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.488) 
 

Pkt 24 każdego z poddziałań otrzymuje 
następujące brzmienie: 

 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej 
wsparcie udzielane będzie: 

- na podstawie art. 21 rozporządzenia KE nr 
651/2014 Pomoc na finansowanie ryzyka oraz 
zgodnie z zasadami rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w 
sprawie udzielania pomocy na dostęp 
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
przedsiębiorców do finansowania w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (Dz. U. poz. 220), 

- na podstawie art. 22 rozporządzenia KE nr 
651/2014 Pomoc dla przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność oraz zgodnie z 
zasadami rozporządzenia Ministra Rozwoju i 
Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 
udzielania pomocy na dostęp 
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
przedsiębiorców do finansowania w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (Dz. U. poz. 220), 

- jako pomoc de minimis na podstawie 
rozporządzenia KE nr 1407/2013 oraz zgodnie z 
zasadami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury iRozwoju z dnia 19 marca 2015 r.  
w sprawie udzielania pomocy de minimis w 
ramach regionalnych programów operacyjnych 
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na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488). 

2. 1 Poddziałanie 1.5.2. Brak ograniczenia, o którym mowa w SzOOP z 
18 stycznia 2017 r. 

Wprowadzenie w pkt 19 ograniczenia, zgodnie z 
którym uruchomienie wsparcia w formule 
projektu grantowego uniemożliwi ogłaszanie 
konkursów o analogicznym typie wsparcia. 
Powyższe ograniczenie nie dotyczy sytuacji, w 
której realizacja projektu grantowego wskazuje 
na realną możliwość nie osiągnięcia 
zakładanych wartości wskaźników produktu i 
rezultatu.   

3. 3 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.1, 
3.5.2 

- W pkt 9 Lista wskaźników produktu: 

- usunięto wskaźnik Szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych (CI 34) 
(przeniesiono do pkt 8 Lista wskaźników 
rezultatu bezpośredniego). 
Odpowiednie zmiany wprowadzono w zał. 2. 
 

4. 3 3.4, 3.5.2 W pkt 24 Pomoc publiczna… treść tiretu 
trzeciego brzmi:  

− zgodnie z zasadami określonymi w 
Wytycznych Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 11 maja 2011 roku w 
zakresie zasad dofinansowania z 
programów operacyjnych podmiotów 
realizujących obowiązek świadczenia usług 
publicznych w transporcie zbiorowym (Nr 
MRR/H/22(3)/05/2011) 

(wsparcie stanowi rekompensatę z tytułu 
realizacji zadań publicznych).   

W pkt 24 Pomoc publiczna… z treść tiretu 
trzeciego brzmi: 

− zgodnie z zasadami określonymi w 
Wytycznych Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 19 października 2015 roku 
w zakresie zasad dofinansowania z 
programów operacyjnych podmiotów 
realizujących obowiązek świadczenia usług 
publicznych w transporcie zbiorowym (Nr 
MIR/H/2014-2020/30(1)/10/2014) 

(wsparcie stanowi rekompensatę z tytułu 
realizacji zadań publicznych).   
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5. 5 Działanie 5.1 - Zmiana punktu 19. Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów (jeśli dotyczy)  
1. Przedsięwzięcia w zakresie dróg 
wojewódzkich (poza miastami prezydenckimi) 
muszą być ujęte w Kujawsko-pomorskim planie 
spójności komunikacji drogowej i kolejowej. 

6. 6 Działanie6.2/ 
Poddziałanie 6.4.1 

Pkt 19. 7c brzmi:  
 
7.Możliwość realizacji inwestycji w zakresie 
kultury pod warunkiem, że:  
c. maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych 
projektu w zakresie kultury nie może 
przekroczyć 2 mln EUR. 
 

Pkt 19.7c brzmi: 
 
7.Możliwość realizacji inwestycji w zakresie 
kultury pod warunkiem, że:  
c. wysokość wsparcia projektów w zakresie 
kultury  nie będzie przekraczać 2 mln euro 
kosztów kwalifikowalnych projektu. 
 

7. 6 Działanie 6.2/ 
Poddziałanie 6.4.1 

Pkt 19. 11 brzmi:  
 
Rozbudowa i nadbudowa nie może stanowić 
więcej niż 50 % powierzchni całkowitej budynku 
istniejącego przed realizacją projektu. 
 

Pkt 19.11 brzmi: 
 
Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę 
budynku, przy czym dofinansowanie kosztów 
związanych z realizacją tego rodzaju działań 
będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do 
powierzchni rozbudowywanej, 
nadbudowywanej - nie większej niż 50 % 
powierzchni całkowitej budynku istniejącego 
przed realizacją projektu. 
 
 

8. 7 Działanie 7.1 Pkt 19 – Typ rojektu nr 1 brzmi: 
 
(…) 
Rozbudowa, nadbudowa nie może stanowić 
więcej niż 50 % powierzchni całkowitej budynku 

Pkt 19 – Typ rojektu nr 1 brzmi: 
 
 (…) 
Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę 
budynku, przy czym dofinansowanie kosztów 
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istniejącego przed realizacją projektu. 
 

związanych z realizacją tego rodzaju działań 
będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do 
powierzchni rozbudowywanej, 
nadbudowywanej - nie większej niż 50 % 
powierzchni całkowitej budynku istniejącego 
przed realizacją projektu. 
 
 

9. 8 Działanie 8.1 - W ramach pkt 10. Typy projektów 
zaktualizowano wskazany w zdaniu pierwszym 
publikator dot. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, tj. na (Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn. 
zm). 

10. 8 Działanie 8.1 - W ramach pkt 19. Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów wykreślono zapis 
wskazujący, iż premiowane będą projekty 
wynikające z Gminnego/Lokalnego Programu 
Rewitalizacji. 

11. 8 Poddziałanie 8.4.1 - W pkt 7. Cel szczegółowy poddziałania dodano 
cel następujący szczegółowy: Zwiększenie 
dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad 
dziećmi do lat 3 (Cel szczegółowy 5). 

12. 8 Poddziałanie 8.4.1 - W pkt 8. Lista wskaźników rezultatu 
bezpośredniego dodano wskaźnik:  
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3, które funkcjonują po 
zakończeniu projektu.  
Odpowiednie zmiany wprowadzono w zał. 2. 

13. 8 Poddziałanie 8.4.1 - W pkt 9. Lista wskaźników produktu dodano 
wskaźnik:  
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- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3. 
Odpowiednie zmiany wprowadzono w zał. 2. 

14. 8 Poddziałanie 8.4.1 Pkt 10 Typy projektów brzmi:  
 
Wspieranie aktywizacji osób opiekujących się 
dziećmi w wieku do lat 3 w powrocie na rynek 
pracy poprzez:  
1. finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. 
voucher), obejmujące:  
a) pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad 
dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub 
wynagrodzenia dziennego opiekuna,  
b) pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz 
kosztów składek na ubezpieczenie społeczne 
niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, 
zgodnie z umową o świadczenie usług,  
2. działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe 
wspomagające proces powrotu na rynek pracy 
(jako uzupełnienie działań polegających na 
finansowaniu opieki nad dziećmi do lat 3).  
 

Pkt 10 Typy projektów brzmi: 
 
1. Wspieranie aktywizacji osób opiekujących się 
dziećmi w wieku do lat 3 w powrocie na rynek 
pracy poprzez finansowanie opieki nad dziećmi 
do lat 3 (np. voucher), obejmujące:  
a) pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad 
dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub 
wynagrodzenia dziennego opiekuna,  
b) pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz 
kosztów składek na ubezpieczenie społeczne 
niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, 
zgodnie z umową o świadczenie usług,  
2. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi 
do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb 
dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących 
lub nowo tworzonych formach opieki 
przewidzianych ustawą,  
3. Finansowanie kosztów przeszkolenia 
zawodowego dziennego opiekuna i niani,  
4. Dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 
3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,  
5. Działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe 
wspomagające proces powrotu na rynek pracy 
(jako uzupełnienie wsparcia wskazanego w pkt. 
1-4).  
 
Jednocześnie dodano przypisy zawierające 
wskazanie na zapewnienie konkursów 
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dedykowanych na obszary strategicznej 
interwencji (OSI) miast regionalnych i 
subregionalnych oraz Obszary Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego, a także wskazanie, 
iż Katalog możliwych kategorii działań w ramach 
projektów ukierunkowanych na tworzenie 
nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 jest 
zawarty w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020  (jak 
dotychczas zawarte przy Poddziałaniu 8.4.2). 

15. 8 Poddziałanie 8.4.1 W ramach pkt 12. Grupa docelowa/ostateczni 
odbiorcy wsparcia należą: 
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/wychowawczych. 
  

W ramach pkt 12. Grupa docelowa/ ostateczni 
odbiorcy wsparcia rozszerzono zakres  możliwej 
do objęcia wsparciem grupy docelowej o: 
- żłobki  
- kluby dziecięce  
- opiekunowie dzienni/ kandydaci na dziennych 
opiekunów  
- nianie  
- pracodawcy. 

16. 8 Poddziałanie 8.4.1 W ramach pkt 15. Kategoria(e) regionu(ów) 
wraz z przypisaniem kwot UE (EUR wysokość 
dostępnych na Poddziałanie środków wynosi 
13 420 263  
 

W ramach pkt 15. Kategoria(e) regionu(ów) 
wraz z przypisaniem kwot UE (EUR wysokość 
dostępnych na Poddziałanie środków wynosi 
28 420 263 

17. 8 Poddziałanie 8.4.1 - Wprowadzenie w pkt 19 Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów ograniczeń odnoszących się 
do realizacji wsparcia w zakresie tworzenia i 
funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do 
lat 3, tj. dodanie następujących pkt.: 
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3. Wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 
3 jest realizowane w formach i zgodnie ze 
standardami opieki nad dziećmi określonymi w 
ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1457), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie 
wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi 
spełniać lokal, w którym ma być prowadzony 
żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. poz. 925) oraz 
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie 
zakresu programów szkoleń dla opiekuna w 
żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza 
oraz dziennego opiekuna (Dz. U. poz. 368).  
4. 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.  
5. Projekt uwzględnia zachowanie trwałości 
utworzonych w ramach projektu miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach 
dziecięcych i przez dziennego opiekuna, przez 
okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia 
realizacji projektu.  
6. Wsparcie w zakresie tworzenia nowych 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie 
żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego 
opiekuna gwarantuje zwiększenie liczby miejsc 
opieki prowadzonych przez daną instytucję 
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publiczną lub niepubliczną.  
7. Finansowanie działalności bieżącej 
nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 
3 lat w formie żłobków lub klubów dziecięcych 
oraz dziennego opiekuna w ramach projektów 
współfinansowanych ze środków EFS możliwe 
jest przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.  
 

18. 8 Poddziałanie 8.4.2 - W ramach pkt 6. Nazwa poddziałania dodanie 
przypisu zawierającego następujące 
wyjaśnienie: 
Od 1 stycznia 2017 r. możliwość realizacji 
wsparcia w zakresie tworzenia i funkcjonowania 
podmiotów świadczących usługi opieki nad 
dziećmi do lat 3 przewidziano w ramach 
Poddziałania 8.4.1. Tym samym możliwość 
realizacji wsparcia w ramach Poddziałania 8.4.2 
będzie stopniowo wygaszana. 

19. 8 Poddziałanie 8.4.2 W ramach pkt 15. Kategoria(e) regionu(ów) 
wraz z przypisaniem kwot UE (EUR wysokość 
dostępnych na Poddziałanie środków wynosi 
23 600 000  
 

W ramach pkt 15. Kategoria(e) regionu(ów) 
wraz z przypisaniem kwot UE (EUR wysokość 
dostępnych na Poddziałanie środków wynosi 
8 600 000  

20. 8 Poddziałanie 8.5.1 W pkt 12. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy 

wsparcia należą:  
- przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz ich 
pracownicy 

W pkt 12. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy 
wsparcia dokonanie rozdzielenia grupy 
docelowej na: 
- pracownicy przedsiębiorstw z sektora MŚP 
- przedsiębiorstwa z sektora MŚP. 

21. 8 Poddziałanie 8.6.1 - W pkt 9. Lista wskaźników produktu dodanie 
wskaźnika:  
- Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek, 
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objętych wsparciem w programie (CO05)  
Odpowiednie zmiany wprowadzono w zał. 2. 

22. 8 Poddziałanie 8.6.1 - W ramach pkt 10. Typy projektów w pierwszym 
zdaniu przy sformułowaniu „programów” 
dodanie przypisu zawierającego następujące 
wyjaśnienie: 
Pod pojęciem „Program” rozumie się: 
1) „Program ukierunkowany na eliminowanie 
zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, 
który ma wyłącznie charakter medyczny i 
uniwersalny, realizowany w formie 
Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ)”, 
lub 
2) „Program ukierunkowany na eliminowanie 
zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy 
dostosowany do potrzeb konkretnego 
pracodawcy i jego pracowników przygotowany 
w oparciu o pogłębioną analizę opracowaną w 
zakresie występowania niekorzystnych 
czynników zdrowotnych w miejscu pracy, który 
nie jest realizowany w formie Regionalnego 
Programu Zdrowotnego (RPZ)”.  

23. 10 Poddziałanie 10.1.3 - W ramach pkt. 10 Typy projektów zmieniono 
zapis w następujących punktach: 
1. d) „realizację wsparcia nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów praktycznej 
nauki zawodu ukierunkowanego na 
doskonalenie umiejętności, kompetencji lub 
kwalifikacji, związanych z nauczanym 
zawodem”, 
2. Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk 
zawodowych dla uczniów szkół i placówek 
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kształcenia zawodowego i ogólnego we 
współpracy z pracodawcami, w tym 
doskonalenie umiejętności, kompetencji lub 
kwalifikacji opiekunów praktykantów i 
stażystów u pracodawców w zakresie 
niezbędnym do realizacji staży i praktyk 
zawodowych. 

24. 10 Poddziałanie 10.2.3 - W ramach pkt. 10 Typy projektów zmieniono 
zapis w następujących punktach: 
1. d) „realizację wsparcia nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów praktycznej 
nauki zawodu ukierunkowanego na 
doskonalenie umiejętności, kompetencji lub 
kwalifikacji, związanych z nauczanym 
zawodem”, 
2. Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk 
zawodowych dla uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego i ogólnego we 
współpracy z pracodawcami, w tym 
doskonalenie umiejętności, kompetencji lub 
kwalifikacji opiekunów praktykantów i 
stażystów u pracodawców w zakresie 
niezbędnym do realizacji staży i praktyk 
zawodowych. 

25.  Indykatywny plan 
finansowy 

- W sekcji III. Indykatywny plan finansowy 
(wydatki kwalifikowane w EUR) zmieniono 
wskazany w tabeli poziom wsparcia UE 
(Ogółem, EFS)w ramach Poddziałania 8.4.1 i 
8.4.2, tj.: 
- w przypadku Poddziałania 8.4.1 zwiększono 
wartość z 13 420 263,00 EUR do 28 420 263,00 
EUR, 
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- w przypadku Poddziałania 8.4.2 zmniejszono 
wartość z 23 600 000,00 EUR do 8 600 000,00 
EUR. 

26.  Słowniczek - Zmiana definicji przedsiębiorstwa 
odpryskowego i wprowadzenie następującej 
definicji: 
 

Przedsiębiorstwo odpryskowe – 
przedsiębiorstwo, które zostało założone przez 
co najmniej jednego pracownika jednostki 
naukowej (osoba ze stopniem naukowym co 
najmniej doktora) lub studenta uczelni w celu 
komercjalizacji innowacyjnych pomysłów 
(wiedzy) lub technologii, posiadające w 
momencie uzyskania dofinansowania (zawarcia 
umowy o dofinansowanie projektu) swoją 
siedzibę na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego.  

 
Usunięcie definicji spółek spin-off i spin-out 
(usunięcie tych terminów z SzOOP)   

27.  Załącznik nr 2 - W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w 
zakresie dodania i usunięcia wskaźników w 
ramach wskazanych Działań/Poddziałań: 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 3.5.1, 3.5.2, 8.4.1, 8.4.2 i 8.6.1, 
wraz z weryfikacją ich wartości docelowych. 

28.  Załącznik nr 3  - W załączniku nr 3 dodano kryteria dla 
następujących Działań/Poddziałań: 1.2.1 (dla 
trzech różnych schematów), 1.5.3, 2.2, 3.4 (dla 
dwóch różnych schematów), 3.5.2, 5.1 (dla 
trzech różnych schematów), 5.3 (dla dwóch 
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różnych schematów), 8.1, 8.6.2 oraz 9.2.1 

 

29.  Załącznik nr 5 - Dodano projekty dla Działań: 12.1 (Roczny Plan 
Działań – Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO 
WK-P 2014-2020 na 2017 rok (pomoc 
techniczna)) oraz 12.2 (Roczny Plan Działań – 
Informacja i promocja RPO WK-P 2014-2020 na 
2017 rok  (pomoc techniczna)) 

30.  Załącznik nr 10 - W załączniku nr 5, w Tabeli 9 dodano kolumny 
14, 15,16 

31.  Załącznik nr 10 Rozdział 6.4.2 (obszary wiejskie), str. 41, przypis 
nr 55 brzmi następująco:  

(…) W związku z powyższym w ramach działania 
7.1 (w części dedykowanej rewitalizacji – typ 
projektu nr 1) nie ma możliwości 
dofinansowania działań polegających na 
budowie nowych budynków. Rozbudowa, 
nadbudowa nie może natomiast stanowić 
więcej niż  50 % powierzchni całkowitej 
budynku istniejącego przed realizacją projektu. 

 

 Rozdział 6.4.2 (obszary wiejskie), str. 41, 
przypis nr 55 brzmi następująco: 

 (…) W związku z powyższym w ramach 
działania 7.1 (w części dedykowanej 
rewitalizacji – typ projektu nr 1) nie ma 
możliwości dofinansowania działań 
polegających na budowie nowych budynków. 
Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę 
budynku, przy czym dofinansowanie kosztów 
związanych z realizacją tego rodzaju działań 
będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do 
powierzchni rozbudowywanej, 
nadbudowywanej - nie większej niż 50 % 
powierzchni całkowitej budynku istniejącego 
przed realizacją projektu. 

 

 

32.  Załącznik nr 10 Rozdział 6.4.3 (małe miasta), str. 45, przypis nr Rozdział 6.4.3 (małe miasta), str. 45, przypis nr 
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67 brzmi: 

(…) W związku z powyższym w ramach działania 
6.2 i poddziałania 6.4.1 nie ma możliwości 
dofinansowania działań polegających 
na budowie nowych budynków. Rozbudowa, 
nadbudowa nie może natomiast stanowić 
więcej niż  50 % powierzchni całkowitej 
budynku istniejącego przed realizacją projektu. 

 

67 brzmi: 

 (…) W związku z powyższym w ramach 
działania 7.1 (w części dedykowanej 
rewitalizacji – typ projektu nr 1) nie ma 
możliwości dofinansowania działań 
polegających na budowie nowych budynków. 
Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę 
budynku, przy czym dofinansowanie kosztów 
związanych z realizacją tego rodzaju działań 
będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do 
powierzchni rozbudowywanej, 
nadbudowywanej - nie większej niż 50 % 
powierzchni całkowitej budynku istniejącego 
przed realizacją projektu. 

 

 

 


