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

Lp. OP 
Działanie/Pod

działanie 
Załącznik do 

SZOOP RPO Wk-P 
Zmiany 

1.  1 1.4.3  

W Poddziałaniu 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego dopuszczono dla projektów 
nieobjętych pomocą publiczną 100% maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa 
lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – pkt. 26. 

Jednocześnie w pkt. 27 w konsekwencji dopuszczono minimalny wkład własny beneficjenta jako % 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie 0.  

2.  10 

10.1/ 
10.1.1,10.1.2 
 
Tabela A.2.2  
Alokacja UE 
przeznaczona 
na ZIT 
wojewódzki 

- 

W związku z przesunięciem środków w wysokości 110 811 euro w ramach Działania 10.1 Kształcenie 
ogólne i zawodowe w ramach ZIT z Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT na 
Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT, dokonano zmian w pkt. 15 Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) aktualizując kwoty we wskazanych poddziałaniach, 
a także aktualizując kwoty wskazane w tabeli A.2.2 Alokacja UE przeznaczona na ZIT wojewódzki przy 
przedmiotowych poddziałaniach. 

3.  - - - 

Zmiany w tabeli: III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowane w EUR) w związku 
z przesunięciem środków w wysokości 110 811 euro w ramach Działania 10.1 Kształcenie ogólne 
i zawodowe w ramach ZIT z Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT na Poddziałanie 
10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT oraz zgodną na przesunięcie  środków z budżetu państwa na 
finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFS  o 3 mln zł. 

4.  6 6.1.1 Załącznik nr 3 Dodano kryteria przyjęte Uchwałą Nr 6/2021 Komitetu Monitorującego z 9 marca 2021 r. 

5.  9 9.3.1 Załącznik nr 5a 

Wzrost wartości projektu pt. „Realizacja działań z zakresu edukacji i  bezpieczeństwa 
publicznego  ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w 
sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych” do kwoty: 9 781 200,00 zł (w tym UE: 8 314 020,00 
zł) – realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Departament Promocji. 



 

6.  10 
10.1/ 
10.1.1,10.1.2 

Załącznik nr 7 

W związku z przesunięciem środków w wysokości 110 811 euro w ramach Działania 10.1 Kształcenie 
ogólne i zawodowe w ramach ZIT z Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT na 
Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT, dokonano zmian polegających na aktualizacji kwot 
przy wskazanych poddziałaniach. 

7.  - - Załącznik nr 3 Aktualizacja informacji o wykorzystaniu kryteriów w konkursach-stan na 31.04.2021r. 

8.  4 4.1.2  

W związku z przewidywanym projektem pozakonkursowym dot. budowy magazynu na cele COVID-19 

− dodano nowe wskaźniki produktu, typ projektu i typy beneficjentów oraz tryb naboru. 

− dostosowano zapisy dot. poziomów dofinansowania. 

9.  4 4.1.2 Załącznik 2 W Poddziałaniu 4.1.2  dodano nowe wskaźniki produktu. 

10.  4 4.4 Załącznik nr 3 
Dodano kryteria przyjęte Uchwałą Nr 7/2021 Komitetu Monitorującego z 12 kwietnia 2021 r. 

 

11.  6 6.1.1 Załącznik 5a 

W związku z aneksowaniem umowy projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-
pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” dokonano 
aktualizacji kwot.  

 

 

12.  6 6.1.1 Załącznik 5a 
W związku z aneksowaniem umowy projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-
pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II” 
zaktualizowano kwoty oraz informację o podmiocie, który będzie wnioskodawcą. 

13.  1 1.4.2 Załącznik 5 

W ramach Działania 1.4.2 dodano do wykazu projektów zidentyfikowanych projekt strategiczny do 

realizacji w trybie pozakonkursowym pn. „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i 
Przedsiębiorczości” 

 


