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L.p. OP  Działanie/ 
Poddziałanie 

Zapis z SzOOP z 31 maja 2017 r. Zapis z SzOOP z 4 lipca 2017 r. 

1. - Załącznik 3 
do SzOOP 

- Załącznik 3 do SZOOP RPO wymaga zmiany w związku 
z zatwierdzeniem przez Komitet Monitorujący RPO WK-P, na 
posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r., następujących 
kryteriów: 

– Działanie: 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań 

i innowacji, Schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach; 

– Poddziałanie: 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje 

otoczenia biznesu, Schemat: Wsparcie IOB w celu 

świadczenia specjalistycznych usług; 

– Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja 

energetyczna szpitali powiatowych;  

– Działanie: 4.5 Ochrona przyrody, Schemat: Inwestycje 

w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie 

w ramach polityki terytorialnej –  OSI; 

– Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: 

budowa i modernizacja systemu dróg wojewódzkich 

zarządzanych przez samorząd województwa; 

– Poddziałanie: 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną, Schemat: Inwestycje  w zakresie opieki 

szpitalnej oraz rehabilitacji leczniczej – szpitale 

wojewódzkie; 

– Poddziałanie: 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę 

podmiotów leczniczych udzielających świadczeń 

zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej oraz 

paliatywnej; 
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– Poddziałanie: 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną, Schemat: Poprawa dostępności usług 

diagnostycznych w ramach POZ i AOS  na obszarach 

wiejskich. 

 

2. - Załącznik 4 
do SzOOP  

- Załącznik 4 do SZOOP RPO wymaga zmiany w zakresie Planów 
Działania na rok 2017 r. dla OP 8, 9 oraz 10 w związku 
z zatwierdzeniem przez Komitet Monitorujący RPO WK-P, na 
posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r., następujących 
kryteriów: 

– Poddziałanie: 8.6.2 Regionalne programy polityki 

zdrowotnej i profilaktyczne, Schemat: Program 

profilaktyki 3 stopnia dla pacjentów po ostrych 

zespołach wieńcowych (OZW); 

– Poddziałanie: 8.6.2 Regionalne programy polityki 

zdrowotnej i profilaktyczne, Schemat: Program 

profilaktyczny ukierunkowany na poprawę 

wykrywalności raka gruczołu krokowego; 

– Poddziałanie: 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, 

Schemat: Programy wczesnego wykrywania wad 

rozwojowych i rehabilitacji dzieci; 

– Poddziałanie: 10.1.1 Wychowanie przedszkolne 

w ramach ZIT, Schemat: Wsparcie na rzecz tworzenia 

miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze 

realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT), konkurs dedykowany JST; 

– Poddziałanie: 10.1.1 Wychowanie przedszkolne 

w ramach ZIT, Schemat: Wsparcie na rzecz tworzenia 

miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze 
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realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT), konkurs dedykowany JST – (projekty powiązane 

z EFRR); 

– Poddziałanie: 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, 

Schemat: Projekty z zakresu wychowania 

przedszkolnego – konkurs poza polityką terytorialną – 

(projekty powiązane z EFRR); 

– Poddziałanie: 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, 

Schemat: Projekty z zakresu wychowania 

przedszkolnego – konkurs dedykowany polityce 

terytorialnej; 

– Poddziałanie: 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie 

kompetencji cyfrowych i języków obcych, Schemat: 

Podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych w zakresie 

kompetencji cyfrowych; 

– Poddziałanie: 10.4.2  Edukacja dorosłych na rzecz rynku 

pracy, Schemat: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

osób dorosłych. 

 
 

3.  Załącznik 5 
do SzOOP 

- Załącznik 5 do SZOOP RPO został uzupełnieniowy o następujący 
projekt, przewidziany do realizacji w trybie pozakonkursowym, 
w ramach poddziałania 6.3.2: 

– Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej 

i działania z zakresu e-edukacji w celu stworzenia 

Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych 

Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we 

Włocławku. 
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4.  Załącznik 9 
do SzOOP 

- Zmiany w Załączniku 9 do SzOOP polegają w szczególności na: 

– wprowadzeniu Podrozdziału VII.1.1.2. wskaźniki 

dotyczące wzrostu zatrudnienia (na potrzeby 

prawidłowego liczenia wskaźnika zatrudnieniowego, 

doprecyzowano kiedy nowopowstałe miejsce pracy nie 

będzie mogło być uwzględnione do osiągniętych 

wskaźników); 

– rozdzieleniu Rozdziału: VII. PROJEKTY GRANTOWE ORAZ 

PROJEKTY WŁASNE LGD na osobne rozdziały PROJEKTY 

GRANTOWE oraz PROJEKTY WŁASNE (ze względu na 

różnice w przeprowadzeniu naborów oraz ocenie 

i wyborze wniosków do dofinansowania pomiędzy 

projektami grantowymi, a projektami własnymi LGD, 

każdemu z typów projektów poświęcono inny rozdział); 

– wprowadzeniu Podrozdziału VII.1.2.4. 

udokumentowanie statusu uczestnika projektu 

(określenie dokumentów, jakimi należy potwierdzić 

status osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem, 

z uwzględnieniem rekomendacji KE do wymagania 

wyłącznie oświadczeń wszędzie, gdzie jest to możliwe); 

– wprowadzeniu Podrozdziału VIII.1.6. pomoc publiczna 

(w związku z możliwością wystąpienia pomocy 

publicznej, w projektach realizowanych z OP 7 przez 

przedsiębiorców, w syntetycznej formie określono 

zasady obowiązujące podczas udzielania 

i monitorowania pomocy publicznej); 

– wprowadzeniu Rozdziału X. WSPÓŁPRACA Z OWES 

(w związku z warunkiem udzielenia wsparcia, 
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weryfikującym czy projekt zakłada współpracę z OWES, 

wprowadzono zapisy wyjaśniające kto i kiedy do takiej 

współpracy jest zobowiązany); 

– wprowadzeniu Rozdziału  XIII. PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH (rozdział powstał dla 

wyjaśnienia, kto administruje danymi w ramach 

naborów finansowanych ze środków RPO WK-P); 

– wprowadzeniu Rozdziału XIV. OBOWIĄZKI 

INFORMACYJNO-PROMOCYJNE (rozdział powstał 

głównie na potrzeby wskazania odrębności stosowania 

zasad informacyjno-promocyjnych w ramach projektów 

grantowych (a następnie grantów)); 

– wprowadzeniu Podrozdziału XVI.1.2. procedury 

dotyczące realizacji projektu grantowego (EFS) 

(opracowano procedury oraz komplet dokumentów 

w tym: wzór umowy o powierzenie grantu, wzór 

wniosku o powierzenie grantu, wzór wniosku 

o rozliczenie grantu etc., które ZW zarekomenduje LGD 

do stosowania przy konkursach grantowych 

współfinansowanych ze środków EFS). 

 

 


