Zmiany w SZOOP RPO dotyczą:
1. Załącznika 3. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych,
w zakresie kryteriów dla następujących działań i poddziałań:
 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe z
wyłączeniem usług ICT;
 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, projekty grantowe
wykorzystujące usługi ICT;
 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat:
Infrastruktura biznesowa w regionie;
 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat:
Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych;
 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Kompleksowa gospodarka odpadami
komunalnymi w regionie;
 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich
na terenie miast prezydenckich;
 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT,
Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie
zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), konkurs dedykowany JST;
 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach
akademickich, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach odpryskowych
 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych
w ramach ZIT, Schemat: system parkingów „parkuj i jedź”;
 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona
zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT);
 5.3 Infrastruktura kolejowa, Schemat: Przygotowanie dokumentacji
przedprojektowej i technicznej dla projektów kolejowych;
 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - zatwierdzenia Listy warunków
udzielenia wsparcia dla projektów grantowych realizowanych przez LGD w
ramach RLKS weryfikowanych przez IZ RPO WK-P z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
2. Załącznika 3. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych uaktualniono 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 Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych oraz Poddziałania 9.3.2
Rozwój usług społecznych;



Planu Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi 10. Zmiana
dotyczy Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne informacje o planowanym
konkursie w schemacie: Projekty w zakresie realizacji działań na rzecz
kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, konkurs dedykowany
polityce terytorialnej;
 Planu Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi 8. Zmiana
dotyczy Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie
oraz Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej
mieszkańców.
4. Załącznika 7 Tabele przedstawiające zastosowane w ramach działań/poddziałań
kategorie interwencji – dokonano korekty technicznej alokacji w poddziałaniu 1.5.3.

