
Zmiany w SZOOP RPO dotyczą: 

1. Załącznika 3. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi 

priorytetowych, w zakresie kryteriów dla następujących działań i poddziałań: 

 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 

schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych; 

 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do 

jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) ; 

 4.2 Gospodarka odpadami, schemat: Punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych – obszary chronione; 

 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Inwestycje w zakresie 

kultury – polityka terytorialna; 

  5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: budowa i modernizacja systemu 

dróg wojewódzkich zarządzanych przez samorząd województwa; 

 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje 

związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby 

świadczenia usług edukacji przedszkolnej; 

 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje 

związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby 

świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach polityki terytorialnej; 

 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, schemat: 

Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach 

polityki terytorialnej. 

2. Załącznika 3. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi 

priorytetowych - dodano informację o wykorzystaniu kryteriów w ogłoszonych 

naborach. 

3. Załącznika 4 Ramowe Plany Działań w zakresie: 

 Planu Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

dla Osi 9. Zmiana dotyczy Poddziałania9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, 

schemat: Projekty, w zakresie wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad 

osobami zależnymi; 

4. Załącznika 10. Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu 

ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w 

zakresie: 

 Tabela 1 Działania i poddziałania RPO WK-P, w ramach których 

finansowane będą działania rewitalizacyjne: 

- przeformułowanie typów projektów w poddz. 8.2.1 

- zmiana nazwy wskaźnika rezultatu w poddz. 9.2.1 



- uzupełnienie brakujących przypisów; 

- dodanie wskaźnika produktu w dz. 3.4; 

 Dodano podrozdział 6.4.4. Autorski sposób wyznaczania obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji; 

 Zaktualizowano publikatory aktów prawnych przywołanych w Zasadach 

rewitalizacji; 

 Dokonano zmian technicznych polegających na zmianie nazwy 

Departamentu, który jest odpowiedzialny za proces rewitalizacji. 

 

 Tabela  4 Działania/poddziałania RPO WK-P, z którymi projekty 

rewitalizacyjne mogą być komplementarne oraz w ramach których 

przewidziano preferencje dla projektów realizowanych na obszarach 

rewitalizowanych: 


