
Wykaz zmian SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 7 marca 2018 r. 

L.p. OP  Działanie/P
oddziałanie 

Propozycja zmiany SzOOP Uzasadnienie 

1. 10 10.1.1 i 
10.2.1 

Punkt 10. Typy projektów, dokonano 
zmiany zapisów w typach: 
3. Rozszerzenie oferty ośrodków 
wychowania przedszkolnego o 
dodatkowe zajęcia wyrównujące 
szanse edukacyjne dzieci w zakresie 
stwierdzonych deficytów; 
4. Doskonalenie  kompetencji lub 
kwalifikacji zawodowych nauczycieli, 
niezbędnych do pracy z dziećmi w 
wieku przedszkolnym, w tym z 
dziećmi z niepełnosprawnościami. 
 
Zmian dokonano również w 
przypisach dot. ww. punktów 
doprecyzowując ich zapisy.  

Zmiany wynikają z dostosowania zapisów 
SzOOP do zapisów wskazanych w  
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

2. 10 10.1.1 i 
10.2.1 

Punkt 12. Grupa docelowa/ostateczni 
odbiorcy wsparcia: 
- doprecyzowano, iż wsparcie jest 
kierowane do publicznych i 
niepublicznych ośrodków 
wychowania przedszkolnego 
 
Dokonano również aktualizacji 
przypisów odwołując się do ustawy 
Prawo oświatowe. 

Zmiana polega na doprecyzowaniu 
zapisów, w celu uniknięcia wątpliwości 
ze strony potencjalnych beneficjentów, 
kto może stanowić grupę docelową w 
ramach przedmiotowego Poddziałania. 
Aktualizacja przypisów wynika z 
konieczności dostosowania zapisów do 
obowiązujących aktów prawnych. 
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3. 10 10.1.2 i 
10.2.2 

Punkt 10. Typy projektów, dokonano 
zmian zapisów w typach: 
Realizacja działań na rzecz 
kształtowania i rozwijania u uczniów 
kompetencji kluczowych i 
umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy w 
zakresie: 

a) TIK, 

b) umiejętności matematyczno-
przyrodniczych,  

c) umiejętności posługiwania się 
językami obcymi (w tym język 
polski dla cudzoziemców i osób 
powracających do Polski oraz ich 
rodzin), 

d) umiejętności rozumienia, 
kreatywności, innowacyjności, 
przedsiębiorczości, krytycznego 
myślenia, rozwiązywania 
problemów, umiejętności uczenia 
się i umiejętności pracy zespołowej 
w kontekście środowiska pracy.  

2. Realizacja procesu indywidualizacji 
pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi, a także wsparcie ucznia 
młodszego poprzez: 

a) doposażenie szkół lub placówek 
systemu oświaty w pomoce 
dydaktyczne oraz specjalistyczny 
sprzęt do rozpoznawania potrzeb 
rozwojowych, edukacyjnych i 
możliwości psychofizycznych, 
kształcenia oraz wspomagania 
rozwoju i prowadzenia terapii 
uczniów ze specjalnymi 
potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi oraz uczniów 
młodszych, 

 

Zmiany we wskazanych typach projektu 
wynikają z dostosowania zapisów SzOOP 
do zmian wprowadzonych w  Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020.  
 
Usunięcie pkt. 2 c) oraz zapisów dot. 
uczniów zdolnych w typie nr 2 związane 
jest z faktem, iż uczniowie zdolni 
mieszczą się w katalogu uczniów ze 
specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi, w celu uproszczenia 
zapisów dokonano stosownych zmian. 
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   c) usunięto ten punkt. 
5. Tworzenie warunków do nauczania 
opartego na metodzie eksperymentu  
w zakresie kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych, m.in. 
poprzez: 

b) kształtowanie i rozwijanie 
kompetencji matematyczno-
przyrodniczych uczniów.  

6.  h) stosowania metod oraz form 
organizacyjnych sprzyjających 
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów 
lub słuchaczy kompetencji kluczowych 
i umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy.  

7. Realizacja wysokiej jakości staży dla 
uczniów szkół  
i placówek kształcenia ogólnego we 
współpracy z  podmiotami 
przyjmującymi na staż. 

 

4. 10 10.1.2 i 
10.2.2 

Punkt 12. Grupa docelowa/ostateczni 
odbiorcy wsparcia: 
- usunięto grupę w postaci dzieci w 
wieku przedszkolnym. 
 
Punkt. 19 Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów, pkt. 10 usunięto 
zapisy dot. dzieci w wieku 
przedszkolnym. 

Wskazana grupa została usunięta z uwagi 
na fakt, iż IZ RPO WK-P nie przewiduje 
objęcia tej grupy docelowej wsparciem w 
ramach przedmiotowego Poddziałania.  
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5. 10 10.1.1 i 
10.2.1 

W przypadku Poddziałań  10.1.1 i 
10.2.1 w pkt. 20 określono, iż  wartość 
wydatków w ramach cross-financingu 
nie może stanowić więcej niż 30% 
całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu, oraz w 
pkt. 21 wskazano także, iż 
dopuszczalna maksymalna wartość 
zakupionych środków trwałych jako 
% wydatków kwalifikowalnych 
wynosi 30%,  dokonano zmiany także 
w przypisie. 

Zwiększenie górnego limitu cross-
financingu i środków trwałych  jako % 
wydatków kwalifikowalnych do poziomu 
30% stanowi odpowiedź na potrzeby 
zgłaszane przez potencjalnych 
beneficjentów projektów z zakresu 
wychowania przedszkolnego. 
Podniesienie wskazanych progów 
pozwoli na lepsze dostosowanie wsparcia 
do potrzeb grup docelowych, a przy tym 
realizacja projektów zawierających 
wyższy niż dotychczas udział środków 
trwałych i  cross-financingu nie wpłynie 
na przekroczenie limitów określonych w 
tym zakresie dla Osi Priorytetowej 10. 

6. 10 10.1.2 i 
10.2.2 

W przypadku Poddziałań  10.1.2 i 
10.2.2 w pkt. 20 określono, iż  wartość 
wydatków w ramach cross-financingu 
nie może stanowić więcej niż 20% 
całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu, oraz w 
pkt. 21 wskazano także, iż 
dopuszczalna maksymalna wartość 
zakupionych środków trwałych jako 
% wydatków kwalifikowalnych 
wynosi 20%,  a w projektach 
obejmujących realizację typu 1a, 2a 
i/lub 5a - 40%, dokonano zmiany 
także w przypisach. 

Zwiększenie górnego limitu cross-
financingu i środków trwałych  jako % 
wydatków kwalifikowalnych do poziomu 
20%, a w przypadku typów projektów 1a, 
2a i/lub 5a - 40% stanowi odpowiedź na 
potrzeby zgłaszane przez  potencjalnych 
beneficjentów projektów z zakresu 
kształcenia ogólnego. Podniesienie 
wskazanych progów pozwoli na lepsze 
dostosowanie wsparcia do potrzeb grup 
docelowych, a przy tym realizacja 
projektów zawierających wyższy niż 
dotychczas udział środków trwałych i  
cross-financingu nie wpłynie na 
przekroczenie limitów określonych w 
tym zakresie dla Osi Priorytetowej 10. 
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7. 10 10.2.2 Punkt 15.  Kategoria(e) regionu(ów) 
wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) – 
dokonano zmiany kwoty: 23 324 725. 

Zmiana polegająca na przesunięciu 
środków w wysokości 250 000,00 EUR 
wynika z konieczności zwiększenia 
środków w ramach Poddziałania 10.3.1 w 
odniesieniu, do którego IZ RPO WK-P 
podjęła decyzję o rozszerzeniu wsparcia 
na wszystkie przedmioty szkolne 
rozwijające kompetencje kluczowe 
zgodnie z zapisami Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020.  

8. 10 10.1.3 i 
10.2.3 

W przypadku Poddziałań  10.1.3 i 
10.2.3 w pkt. 20 określono, iż  wartość 
wydatków w ramach cross-financingu 
nie może stanowić więcej niż 20% 
całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu, oraz w 
pkt. 21 wskazano także, iż 
dopuszczalna maksymalna wartość 
zakupionych środków trwałych jako 
% wydatków kwalifikowalnych 
wynosi 20%, a w projektach 
obejmujących realizację typu 1j - 30%, 
dokonano zmiany także w przypisach. 

Zwiększenie górnego limitu cross-
financingu i środków trwałych  jako % 
wydatków kwalifikowalnych do poziomu 
20%, a w przypadku typu projektu 1j – 
30% stanowi odpowiedź na potrzeby 
zgłaszane przez  potencjalnych 
beneficjentów projektów z zakresu 
kształcenia zawodowego. Podniesienie 
wskazanych progów pozwoli na lepsze 
dostosowanie wsparcia do potrzeb grup 
docelowych, a przy tym realizacja 
projektów zawierających wyższy niż 
dotychczas udział środków trwałych i  
cross-financingu nie wpłynie na 
przekroczenie limitów określonych w 
tym zakresie dla Osi Priorytetowej 10. 
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9. 10 10.3.1 Zmian dokonano w następujących 
punktach: 
6. Nazwa poddziałania – Stypendia dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych w 
zakresie przedmiotów rozwijających 
kompetencje kluczowe 
10. Typy projektów – Pomoc 
stypendialna dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych w zakresie przedmiotów 
rozwijających kompetencje kluczowe 
12.  Grupa docelowa/ ostateczni 
odbiorcy wsparcia – Uczniowie i 
wychowankowie szkół i placówek 
systemu oświaty szczególnie 
uzdolnieni w zakresie przedmiotów 
rozwijających kompetencje kluczowe 
15.  Kategoria(e) regionu(ów) wraz z 
przypisaniem kwot UE (EUR) - 
5 250 000 

Z uwagi na zmiany zapisów Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020 jak również z 
uwagi na potrzeby w zakresie wsparcia w 
postaci stypendiów dla najzdolniejszych 
uczniów, IZ RPO WK-P podjęła decyzję o 
rozszerzeniu wsparcia na wszystkie 
przedmioty szkolne rozwijające 
kompetencje kluczowe. 
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10. - Indykatywn
y plan 

finansowy 

-w poddziałania 9.3 skorygowano 
wartości krajowych środków 
publicznych – budżet pozostałych jst 
kwoty w 9.3.1 882 353 i w 9.3.2 kwotę 
2 063 927 
 
-  W sekcji III. Indykatywny plan 
finansowy (wydatki kwalifikowane w 
EUR) zmieniono wskazany w tabeli 
poziom krajowych środków 
publicznych (ogółem, budżet państwa) 
i krajowych środków prywatnych w 
ramach Działania nr 8.3 i Poddziałania 
nr 8.6.2/Działania nr 8.6, tj.: 
- w przypadku Działania 8.3 
zwiększono wartość budżetu 
państwa/ogółem z 1 453 539,00 EUR 
do 1 552 330,00 EUR  oraz 
zmniejszono krajowe środki prywatne 
z 567 466,00 EUR do 468 675,00 EUR; 
- w przypadku Poddziałania 8.6.2 
zmniejszono wartość budżetu 
państwa z 1 673 162,00 EUR do 1 
574 371,00 EUR /ogółem z 4 
557 388,00 EUR do 4 458 597,00 EUR, 
oraz zwiększono krajowe środki 
prywatne z 264 8004,00 EUR do 
363 595,00 EUR; 
- w przypadku Działania 8.6 
zmniejszono wartość budżetu 
państwa z 1 842 362,00 EUR do 1 
743 571,00 EUR /ogółem z 4 
726 588,00 EUR do 4 627 797,00 EUR, 
oraz zwiększono krajowe środki 
prywatne z 349 404,00 EUR do 
448 195,00 EUR. 

-w zakresie CT9 w poddziałania 9.3 
skorygowano zapisy dotyczące wartości 
krajowych środków publicznych – budżet 
pozostałych jst oraz dokonano zmiany 
sum wynikających ze skorygowania tych 
kwot 
 
-  Zmiany w zakresie poziomu krajowych 
środków publicznych (ogółem, budżet 
państwa) i krajowych środków 
prywatnych w ramach Działania nr 8.3 i 
Poddziałania nr 8.6.2/Działania nr 8.6 
związane są z zabezpieczeniem 
niezbędnych środków na realizację 
wszystkich projektów wyłonionych do 
dofinansowania (w tym po procedurze 
odwoławczej) w ramach Działania 8.3. 
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   - W Osi 10 Innowacyjna edukacja 
dokonano zmian w Działaniu 10.2 – 
Poddziałanie 10.2.2 oraz Działaniu 
10.3 – Poddziałanie 10.3.1, zmianie 
uległy kwoty wskazane w kolumnach: 
a) ogółem, d) EFS, e) wkład krajowy 
ogółem f) krajowe środki publiczne 
ogółem g) budżet państwa l) 
finansowanie ogółem 
 

- Aktualizacja kwot w ramach Osi 10 
wynika ze zmiany dokonanej w ramach 
Poddziałania 10.3.1 polegającej na 
rozszerzeniu wsparcia z zakresu 
stypendiów dla najzdolniejszych uczniów  
na wszystkie przedmioty szkolne 
rozwijające kompetencje kluczowe co 
związane jest z koniecznością 
zwiększenia alokacji w ramach tegoż 
Poddziałania , a zmniejszeniu alokacji w 
ramach Poddziałania 10.2.2. 

11. 1 1.2; 1.3; 1.4; 
1.5 

Do zmienionych rozporządzeń dodano 
„z późn. zm.”  

Uwzględnienie zmian rozporządzeń w 
związku ze zmianą GBER (651/2014) 
 
 

12. 1 1.4.1 Zmiany dokonano w punkcie:  
32. Rodzaj wsparcia instrumentów 
finansowych oraz najważniejsze 
warunki przyznawania:   
Odbiorcy: mikroprzedsiębiorstwa  o 
okresie działalności nie dłuższym niż 
60 miesięcy; 
Preferencję w zakresie warunków 
wsparcia:  
Odbiorcy: mikroprzedsiębiorstwa  o 
okresie działalności nie dłuższym niż 
24 miesiące 
 

Zmiana wynika z przeprowadzonej  w 
dokumencie „Aktualizacja ewaluacji ex-
ante instrumentów finansowych 
wdrażanych w województwie kujawsko-
pomorskim w latach 2014-2020, wraz ze 
świadczeniem usług doradczych”, z której 
wynika, że przedsiębiorcy działający nie 
dłużej niż 5 lat mają przeważnie 
najpoważniejsze problemy w dostępie do 
finansowania zwrotnego. Zaś preferencje 
w dostępie do niższego oprocentowania 
powinny mieć firmy o okresie 
działalności nie przekraczającym 2 lat. 
 

13. 1 1.5.3 W pkt. 13 Instytucja Pośrednicząca- 
nie dotyczy   

Odejście od koncepcji powołania 
Instytucji Pośredniczącej. 
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14. 1 1.5.3 W pkt. 18 Tryb(y) wyboru projektów 
oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór i ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie 
protestów-   Za nabór i ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie 
protestów odpowiedzialny jest 
Departament Wdrażania EFRR Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 

Zmiana związana z  odejściem od 
koncepcji powołania Instytucji 
Pośredniczącej. 

15. 1 1.5.3 W pkt. 10. Typy projektów Projekty 
grantowe w zakresie wskazanym w 
punkcie 1, 2 i 3 

Zmiana związana z wprowadzeniem 
nowego typu projektu, zakładającego 
realizację projektów w formule 
grantowej, oferowane  wsparcie nie 
przekroczy 200tys. EUR  

16. 1 1.2.1;.1.3.1;
1.6.2 

W pkt. 8 Lista wskaźników rezultatu 
bezpośredniego- wskazano wskaźnik 
agregujący  „Liczba wprowadzonych 
innowacji” oraz wskaźniki składające 
się na ten wskaźnik tj. „Liczba 
wprowadzonych innowacji 
produktowych”; „Liczba 
wprowadzonych innowacji 
procesowych”; ”Liczba 
wprowadzonych innowacji 
nietechnologicznych”. 
 

Zmiana wykazuje wskaźnik agregujący, 
który obejmuje swoim  zakresem kilka 
wskaźników.  Zmiana ma na celu 
wykazanie wskaźników , które będą 
wybierane przez Beneficjenta na 
poziomie projektu, w przeciwieństwie do 
wskaźników agregujących, które nie są 
stosowane na poziomie projektu z uwagi 
na ich ogólny charakter. 
 

17. 2 2.1; 2.2 W pkt. 19 oraz 24 aktualizacja  
przywołanych podstaw prawnych. 

Aktualizacja wynika ze zmian w 
przepisach prawa. 

18. 6 6.2; 6.41 W pkt. 24 aktualizacja przywołanych 
podstaw prawnych. 

Aktualizacja wynika ze zmian w 
przepisach prawa. 
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19. 6 6.2; 6.4.1 Uzupełnienie pkt. 24 pn. Pomoc 
publiczna i pomoc de minimis (…) o 
następujący zapis: 
– 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). 

 
 

Uzupełnienie pkt. 24 o podstawę prawną 
dla udzielania pomocy de minimis.   

20. 6 6.2; 6.4.1 W pkt. 29 Minimalna i maksymalna 
wartość wydatków kwalifikowalnych 
projektu (PLN) wprowadzono 
następujący zapis: 
nie dotyczy 
 

Nie przewiduje się minimalnej i 
maksymalnej wartość wydatków 
kwalifikowalnych dla projektów 
realizowanych w ramach działania 6.2 
oraz 6.4.1. 
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21. 7 7.1 Uzupełnienie pkt. 24 pn. Pomoc 
publiczna i pomoc de minimis (…) o 
następujący zapis: 
– 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). 

 
 

Uzupełnienie pkt. 24 o podstawę prawną 
dla udzielania pomocy de minimis.   

22. 7 7.1 W pkt. 24 aktualizacja przywołanych 
podstaw prawnych. 

Aktualizacja wynika ze zmian w 
przepisach prawa. 

23. 4 4.1.1 • dostosowanie nazwy wskaźnika 
do WLWK – Liczba ludności 
odnoszących korzyści ze środków 
ochrony przeciwpowodziowej 
(CI20) 

• dodanie kategorii beneficjenta – 
państwowe osoby prawne 

 

 
 
 
 
 
 
Zmiana związana z utworzeniem nowego 
podmiotu Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie 
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24.  4.2 • Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów: Projekty dot. budowy i 
rozbudowy punktów 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (PSZOK) powinny 
być realizowane zgodnie z 
Koncepcją funkcjonowania 
punktów selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych (PSZOK) w 
systemie gospodarki odpadami, 
rozmieszczenia PSZOK, 
standardów dostępności i 
funkcjonalności oraz działań 
informacyjno-edukacyjnych – dla 
projektów realizowanych w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2010 przyjętą 17 lutego 
2016 r. przez Zarząd 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 
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25. 4 4.4, 4.6.2 • Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów – doprecyzowanie 
zapisu dotyczącego projektu 
zlokalizowanego na obszarze 
objętym wpisem na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO 
lub położonego na obszarze 
uznanym przez Prezydenta RP za 
Pomnik Historii 

• Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis. 
Do zmienionego rozporządzenia 
dodano „z późn. zm.” 

Doprecyzowanie sformułowania dot. 
pomników historii  
 
 
 
 
 
 
 
Uwzględnienie zmiany rozporządzenia w 
związku ze zmianą GBER (651/2014) 
 

26. 8 8.1 W pkt. 10 oraz pkt. 24 aktualizacja  
przywołanych podstaw prawnych. 

Aktualizacja wynika ze zmian w 
przepisach prawa. 

27. 8 8.2.1 W pkt. 11. Typ beneficjenta zmieniono 
zapisy tak, aby możliwa była realizacja 
projektów również przez publiczne 
służby zatrudnienia, tzn. wykreślono 
zapis wskazujący na ich wykluczenie i 
wymieniono publiczne służby 
zatrudnienia w katalogu instytucji 
rynku pracy. 

Zmiana zapisu ma na celu poszerzenie 
grupy potencjalnych beneficjentów, które 
będą mogły aplikować o środki w ramach 
Poddziałania 8.2.1.  Z uwagi na grupę 
docelową wspieraną w ramach 
Poddziałania 8.2.1 w postaci m.in.  osób 
bezrobotnych zasadne jest dopuszczenie 
publicznych służb zatrudnienia  do 
realizacji projektu. Przedmiotowa zmiana 
pozwoli na skuteczne i efektywne 
wydatkowanie środków oraz wykonanie 
wskaźników oszacowanych dla 
Poddziałania 8.2.1. 
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28. 8 8.4.1, 8.4.3 W przypadku Poddziałania 8.4.1 i 
8.4.3 w pkt. 20 określono, iż  wartość 
wydatków w ramach cross-financingu 
nie może stanowić więcej niż 40% 
całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu, oraz w 
pkt. 21 wskazano także, iż 
dopuszczalna maksymalna wartość 
zakupionych środków trwałych jako 
% wydatków kwalifikowalnych 
wynosi 40%,  dokonano zmiany także 
w przypisie. 

Zwiększenie górnego limitu cross-
financingu i środków trwałych  jako % 
wydatków kwalifikowalnych do poziomu 
40% stanowi odpowiedź na potrzeby 
zgłaszane przez podmioty funkcjonujące 
w obszarze zapewniania opieki nad 
dziećmi do lat 3. Podniesienie 
wskazanych progów pozwoli na lepsze 
dostosowanie wsparcia do potrzeb grup 
docelowych, a przy tym realizacja 
projektów zawierających wyższy niż 
dotychczas udział środków trwałych i  
cross-financingu nie wpłynie na 
przekroczenie limitów określonych w 
tym zakresie dla Osi Priorytetowej 8. 

29. 8 8.4.3 W pkt. 12. Grupa docelowa/ostateczni 
odbiorcy wsparcia przy grupie 
„opiekunowie dzienni” dopisano  
„/kandydaci na dziennych 
opiekunów”. 

Dodanie wskazanej grupy wiąże się z 
potrzebą odpowiedniego wykazywania w 
projektach realizacji działań służących 
tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi do 
lat 3 w postaci dziennych opiekunów. 

30. 8 8.5.2 W pkt. 10. Typy projektów w miejsce 
„dodatku relokacyjnego” 
wprowadzono zapis: „sfinansowanie 
kosztów dojazdu do miejsca 
zatrudnienia lub dodatek relokacyjny 
na pokrycie kosztów zamieszkania 
związanych z podjęciem 
zatrudnienia”. 

Proponowana zmiana w zakresie typów 
projektu ma na celu dostosowanie do 
aktualnego brzmienia katalogu form 
wsparcia określonego w Wytycznych 
zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze 
przystosowania przedsiębiorców i 
pracowników do zmian na lata 2014-2020. 



Wykaz zmian SzOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 7 marca 2018 r. 

31. - Załącznik nr 
2 

W odniesieniu do osi 10 Innowacyjna 
edukacja dokonano następujących 
zmian: 

Wskaźniki produktu: 

- Poddziałanie 10.3.1 – zmieniono  
nazwę poddziałania, wskazano 
szacowaną wartość docelową 
wskaźnika pn.  Liczba uczniów 
objętych wsparciem stypendialnym w 
programie, dokonano również 
aktualizacji w polu „typ wskaźnika” 

- Poddziałanie 10.3.2 – przy 
wskaźniku pn.  Liczba uczniów 
objętych wsparciem stypendialnym w 
programie wskazano szacowaną 
wartość docelową oraz dokonano 
aktualizacji w polu „typ wskaźnika” 

Wskaźniki rezultatu: 

- Poddziałanie 10.3.1 – zmieniono 
nazwę poddziałania 

 

W odniesieniu do Osi 8 Aktywni na 
rynku pracy dokonano następujących 
zmian: 

-  Poddziałanie 8.2.1 i 8.2.2 – przy 
wskaźniku pn.  Liczba osób 
bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w 
programie (CO01) usunięto przypisane 
do niego wartości pośrednie, 

- Działanie 8.1 – przy wskaźniku pn.  
Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie (CO01) 
dokonano zwiększenia jego wartości 
w polu „wartość pośrednia” (w 
podziale na K/M i Ogółem). 

 

Zmiana nazwy poddziałania 10.3.1 
wynika z konieczności dostosowania 
załącznika nr 2 do treści SzOOP RPO WK-
P. Zmiana w polu „typ wskaźnika” wynika 
ze zmiany wskaźnika produktu 
dokonanej we wrześniu 2017 r. w 
ramach, której wskaźnik specyficzny 
został zastąpiony wskaźnikiem z WLWK , 
która stanowi załącznik nr 2 do 
Wytycznych w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020. Z uwagi 
na zmianę wysokości alokacji w ramach 
Poddziałania 10.3.1 dokonano zmiany 
wysokości szacowanej wartości 
wskaźnika do osiągnięcia na koniec 2023 
r. 
 
Usunięcie wartości pośrednich 
określonych w ramach Poddziałania 8.2.1 
i 8.2.2 przy wskaźniku  pn.  Liczba osób 
bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w 
programie (CO01) i przesunięcie ich do 
wartości pośredniej tego samego 
wskaźnika w ramach Działania 8.1 
wynika z faktu, iż dotychczas w ramach  
Poddziałania 8.2.1 i 8.2.2 nie były 
przeprowadzane nabory pozwalające na 
objęcie  wsparciem osób bezrobotnych, a 
co w konsekwencji uniemożliwia 
osiągnięcie jakiejkolwiek wartości ww. 
wskaźnika w 2018 r. w ramach tych 
poddziałań. 
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32.  Załącznik nr 
7 

W odniesieniu do Dz. 3.4 i 3.5.2 
dodano KI 013 wraz z przypisaniem 
alokacji.  Zmiana nastąpiła kosztem 
zmniejszenia alokacji na KI 043 i KI 
044. 

Zmiana wynikająca ze zmian RPO WK-P 
notyfikowanych KE w 2017 r. 

33. - Załącznik nr 
7 

W odniesieniu do Osi 10 Innowacyjna 
edukacja dokonano zmian w 
kolumnach : Alokacja w euro na PI 
oraz Alokacja w euro na 
Działanie/Poddziałanie w ramach 
Działania 10.2 – Poddziałanie 10.2.2 
oraz 10.3 – Poddziałanie 10.3.1 
 
W odniesieniu do Osi 8 Aktywni na 
rynku pracy dokonano zmian w 
kolumnach: Alokacja w euro na 
Działanie/Poddziałanie oraz Alokacja 
w euro na KI w ramach Poddziałania 
8.4.1 i Poddziałania 8.4.2. 
 

Aktualizacja kwot w ramach Osi 10 
wynika ze zmiany dokonanej w ramach 
Poddziałania 10.3.1 polegającej na 
rozszerzeniu wsparcia z zakresu 
stypendiów dla najzdolniejszych uczniów  
na wszystkie przedmioty szkolne 
rozwijające kompetencje kluczowe co 
związane jest z koniecznością 
zwiększenia alokacji w ramach tegoż 
Poddziałania, a zmniejszeniu alokacji w 
ramach Poddziałania 10.2.2. 
 
Wprowadzenie przesunięcia środków 
pomiędzy  Poddziałaniem 8.4.1 i 
Poddziałaniem 8.4.2 wynika z wcześniej 
wprowadzonych zmian do SzOOP w 
zakresie  przypisanych kwot UE (EUR) do 
wskazanych poddziałań. 
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34. 9 9.1.2, 9.3.2 W Poddziałaniu 9.1.2 i 9.3.2 w pkt. 20 
określono, iż  wartość wydatków w 
ramach cross-financingu nie może 
stanowić więcej niż 40% całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych projektu 
oraz w pkt. 21 wskazano także, iż 
dopuszczalna maksymalna wartość 
zakupionych środków trwałych jako 
% wydatków kwalifikowalnych 
wynosi 40%, dokonano zmiany także 
w przypisie. 

Zwiększenie górnego limitu cross-
financingu i środków trwałych  jako % 
wydatków kwalifikowalnych do poziomu 
40% stanowi odpowiedź na potrzeby 
zgłaszane przez podmioty funkcjonujące 
w obszarze świadczenia usług 
społecznych w tym opiekuńczych. 
Podniesienie wskazanych progów 
pozwoli na lepsze dostosowanie wsparcia 
do potrzeb grup docelowych, a przy tym 
realizacja projektów zawierających 
wyższy niż dotychczas udział środków 
trwałych i  cross-financingu nie wpłynie 
na przekroczenie limitów określonych w 
tym zakresie dla Osi Priorytetowej 9. 

35. 10 1.6.1 W Poddziałaniu 1.6.1 w pkt. 32 
zastąpiono sformułowanie 
„Oprocentowanie rynkowe” 
następująca treścią:  „Zakłada się 
udzielanie pożyczek oprocentowanych 
co do zasady na poziomie rynkowym. 
Możliwe jest obniżenie 
oprocentowania przy zastosowaniu 
wyżej opisanych preferencji  w 
zakresie dostępu i warunków 
wsparcia dla projektów”. 

Zgodnie z dokonaną aktualizacją oceny ex 
ante Instrumentów Finansowych 
wdrażanych w ramach programu  w 
przypadku finansowania projektów ze 
sfery regionalnych inteligentnych 
specjalizacji  
lub pozostałych wspomnianych wcześniej 
preferowanych rodzajów projektów,  
możliwe obniżenie oprocentowania 
poniżej rynkowego. 
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36. 1-7 Zmiana 
horyzontaln
a  

W punkcie 23 „Warunki stosowania 
uproszczonych form rozliczania 
wydatków i planowany zakres 
systemu zaliczek” we wszystkich 
działaniach i poddziałaniach 
współfinansowanych z EFRR (poza 
tymi, które są w całości wdrażane w 
formie instrumentów finansowych) 
dopisano  zdanie: 
„Szczegółowe warunki stosowania 
metod uproszczonych zostaną 
określone w regulaminach 
poszczególnych konkursów oraz w 
zasadach dotyczących projektów 
pozakonkursowych.” 

Zmiana wynika z konieczności 
rozszerzenia możliwości stosowania 
uproszczonych metod rozliczania 
wydatków w projektach finansowanych z 
EFRR. W tym celu Zarząd Województwa 
opracował dokument  pt.  
„Zasady stosowania uproszczonych 
metod rozliczania wydatków w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020, dla projektów 
finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego”. 
Dokument ten będzie stanowił podstawę 
do wprowadzania szczegółowych 
warunków stosowania metod 
uproszczonych w poszczególnych 
regulaminach/zasadach naborów. 

37 1 1.5.3 W punkcie 11.  „Typ beneficjenta” 
rozszerzono katalog możliwych 
beneficjentów wsparcia o instytucje 
otoczenia biznesu.  

Zmiana wynika z wprowadzenia w pkt. 
10 możliwości realizacji projektów 
grantowych mających na celu  
zwiększenie poziomu handlu 
zagranicznego sektora MŚP 
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38 1 1.2.1 i 1.5.3 W punkcie 11 „Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów” wprowadzono 
ograniczenie dotyczące możliwości  
dofinansowania przez Beneficjenta 
projektu grantowego przedsięwzięć o 
maksymalnej wartości kosztów 
kwalifikowanych, które nie 
przekraczają 200 000 EUR środków 
objętych reżimem pomocy publicznej. 
 

Zmiana wprowadzona  w nawiązaniu do 
prowadzonych prac legislacyjnych nad 
tzw. Omnibus Regulation  
– wniosku prawodawczego stanowiącego 
inicjatywę upraszczającą i porozumienie 
polityczne w zakresie zmieniającym 
Rozporządzenie Finansowe oraz wiele 
innych aktów podstawowych, w tym  
Rozporządzenie 1303/2013 
ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz 
EFMiR.  W kontekście zmiany definicji 
beneficjenta, zgodnie z którą nie będzie 
możliwości uznawania za beneficjenta w 
rozumieniu zasad funduszowych 
beneficjenta projektu grantowego w 
przypadku, gdy wsparcie udzielane 
poszczególnym grantobiorcom 
(ostatecznym odbiorcom wsparcia) w 
reżimie pomocy publicznej przekroczy 
200 tys. euro, podjęto działania 
zmierzające do zmniejszenia wsparcia, 
które będzie udzielane grantobiorcom w 
reżimie pomocy publicznej max do 200 
tys. euro. 
   


