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

L.
p. 

OP  
Działanie/ 

Poddziałanie 
Propozycja zmiany SzOOP Uzasadnienie 

1 3 3.4, 3.5.2 

Dotychczasowy wskaźnik produktu Całkowita długość 
nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej 
oznaczony został jako agregat oraz dodany został 
wskaźnik Całkowita długość nowych lub 
przebudowanych linii autobusowych komunikacji 
miejskiej. 
 

Dostosowanie systemu 
wskaźników RPO do 
WLWK. 

2 4 4.2 

Dodanie podstawy prawnej udzielania pomocy 
publicznej w działaniu 4.2: 
- na podstawie art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 
Regionalna pomoc inwestycyjna oraz zgodnie z 
zasadami rozporządzeniem Ministra infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania 
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-
2020 (Dz. U. poz. 1416 z późn. zm.), 

Umożliwienie wsparcia 
podmiotowi 
prowadzącemu 
działalność komercyjną 
w zakresie 
zagospodarowania 
odpadów w celu 
realizacji zadania 
ujętego w planie 
inwestycyjnym 
stanowiącym załącznik 
do WPGO 

3 4 4.2 
usunięcie ograniczenia w polu nr 29 maksymalna 
wartość wydatków kwalifikowalnych projektu do 8 mln 
zł 

 

4 8 8.4.3 

Dodanie następujących wskaźników rezultatu w pkt. 9: 

 Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po 
przerwie związanej urodzeniem/wychowaniem dziecka 
lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu 

 Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 

oraz wskaźnika produktu w pkt. 8: 

 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie 

 

Wprowadzenie 
wskazanych wskaźników 
jest niezbędne do 
pełniejszego 
monitorowania 
wsparcia. 

5 
Załą
czni
k 2 

8.4.3 
Wprowadzenie dodatkowych wskaźników produktu i 
rezultatu przy Poddziałaniu 8.4.3. 

Zachowanie spójności 
ze zmianami w części 
opisowej SzOOP. 

6 
Załą
czni
k 5  

6.1.1 

Dokonano aktualizacji „Wykazu projektów 
zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach 
trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i 
podmiocie, który będzie wnioskodawcą” poprzez 
dodanie następującego projektu: Przebudowa i 
rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
im. L. Rydygiera w Toruniu – etap II.  
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7 
Załą
czni
k 7 

3.4 
Przesunięcie 1 mln euro między kategorią interwencji 
043 i 013 

Przesunięcie pomiędzy 
KI spowodowane jest 
dużym 
zainteresowaniem 
beneficjentów 
wsparciem modernizacji 
systemów oświetlenia 
publicznego. 


