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priorytetowa
Dotychczasowe brzmienie RPO WK-P 2014-2020 (wersja 2.0) Po zmianie (wersja 3.0)

1 1 Jednostki naukowe, konsorcja naukowe oraz konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw 
pod warunkiem, że liderem takiego konsrocjujm jest jednstka naukowa.

Jednostki naukowe , konsorcja jednostek naukowych, uczelnie, konsorcja uczelni, konsorcja 
jednostek naukowych i przedsiębiorstw, konsorcja uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i 
przedsiębiorstw. (OP 1, sekcja 2.A.6.1 Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe ). 

2 1 Sekcja 2.A.6.2. Wprowadzenie postanowienia, zgodnie z którym projekty realizowane przez jednostki 
naukowe lub uczelnie w konsorcjum z przedsiębiorstwami są dopuszczalne, o ile liderem 
takiego konsorcjum będzie jednostka naukowa lub uczelnia. 

3 1 Umowa o dofinansowanie projektu ze środków EFRR będzie zawierać wskaźnik rezultatu na 
poziomie projektu określającego zwiększenie przychodów związanych z realizacją badań na 
rzecz sektora przedsiębiorstw w ogólnych przychodach danej jednostki naukowej. W 
przypadku braku osiągnięcia wskaźnika na projekt zostaną nałożone konsekwencje finansowe. 
(Sekcja 2.A.6.2.)                                                                                                                  

Wsparcie z programu operacyjnego przyznane na realizację projektu z zakresu publicznej 
infrastruktury badawczej podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku, gdy 
założony przez beneficjenta wsakźnik poziomu przychodów z działalności komercyjnej 
prowadzonej na wspartej infrastrukturze badawczej nie zostanie osiągnięty w określonym 
terminie, nie później jednak niż na moment złożenia dokumentów zamknięcia danego 
programu. (OP 1, PI 1a, sekcja 2.A.6.2).

4 1 Wsparciem zostaną objęte wybrane przedsięwzięcia infrastrukturalne dotyczące infrastruktury 
B+R, ujęte w Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej lub w Kontrakcie 
Terytorialnym, które wpisują się w regionalną strategię inteligentnych specjalizacji dla 
województwa kujawsko-pomorskiego oraz mają kluczowe znaczenie dla rozwoju nauki, 
gospodarki w regionie. (OP 1, PI 1a, sekcja 2.A.6.1. Spodziewane typy i przykłady 
przedsięwzięć, str. 82).

Wsparciem zostaną objęte wybrane przedsięwzięcia infrastrukturalne dotyczące publicznej 
infrastruktury B+R, ujęte w Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej lub w 
Kontrakcie Terytorialnym, które wpisują się w regionalną strategię inteligentnych 
specjalizacji dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz mają kluczowe znaczenie dla 
rozwoju nauki, gospodarki w regionie. Realizowane na sfinansowanej infrastrukturze prace 
B+R muszą wpisywać się w inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego. 
(OP 1, PI 1a, sekcja 2.A.6.1. Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć ).

5 1 Sekcja 2.A.6.2. (OP 1, PI 1a) Sformułowanie dot. przychodów związanych z realizacją badań dla sektora przedsiębiorstw 
zostało zastąpione: przychody związane z działalnością komercyjną prowadzoną na wspartej 
infrastrukturze.

6 1 Sekcja 2.A.6.2. Dopuszczalne będzie dzielenie projektów na część wykorzystywaną gospodarczo 
(finansowanie zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej) i część wykorzystywaną 
niegospodarczo (maksymalny poziom wspołfinansowania na poziomie 85%). Preferowane 
będą projekty z możliwie maksymalnym udziałem części wykorzystywanej gospodarczo (OP 
1, PI 1a sekcja 2.A.6.2. Kierunkowe zasady wyboru projektów ).

7 1 Sekcja 2.A.6.2. Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem 
umiejętności pracowników zarządzających oraz obsługujących nową aparaturę badawczą w 
celu jej pełniejszego wykorzystania (w ramach cross-financingu) (OP 1, PI 1a, sekcja 2.A.6.2. 
Kierunkowe zasady wyboru projektów ).

Wykaz zmian w RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja 3.0)



8 1 Aktualizacja wartości wskaźnika: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w 
projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI27)

Wartość wskaźnika - 5 084 456 EUR (OP 1, PI 1a, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu w 
podziale na priorytety inwestycyjne ). 

9 1 Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek 
naukowych pod warunkiem, że liderem takiego konsorcjum jest przedsiębiorstwo z sektora 
prywatnego.

Przedsięborstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek 
naukowych lub uczelni (OP 1, PI 1b, sekcja 2.A.6.1. Potencjalni beneficjenci/grupy 
docelowe ).

10 1 Sekcja 2.A.6.1. W ramach PI 1b przewiduje się również wsparcie działań pobudzających 
tworzenie długotrwałych powiązań między sektorem przedsiębiorstw oraz sektorem nauki (np. 
konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych).

W ramach PI 1b przewiduje się również wsparcie działań pobudzających tworzenie 
długotrwałych powiązań między sektorem przedsiębiorstw oraz sektorem nauki (np. 
konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych/uczelni) (OP1, sekcja 2.A.6.1., 
Spodziewane typy i przykłady przedsiębiorstw ).

11 1 W ramach PI 1b możliwe jest wsparcie etapu tzw. pierwszej produkcji, kóry oznacza pierwsze 
przemysłowe wdrożenie i odnosi się do zwiększenia skali działania pilotażowego urządzenia 
lub do wytworzenia pierwszego w pełni funkcjonalnego obiektu/sprzętu. Etap pierwszej 
produkcji stanowi dalszy etap w stosunku do wdrożenia linii pilotażowej (włączając w to fazę 
testową), jednakże nie obejmuje on masowej produkcji lub też komercyjnej działalności. Ze 
wsparcia wykluczone są projekty obejmujące wyłącznie etap pierwszej produkcji (projekt 
zakładający etap pierwszej produkcji musi obejmować co najmniej dwa poprzedzające go 
poziomy gotowości technologicznej (TRLs).

W ramach PI 1b możliwe jest finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem do 
pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R opracowanych przez przedsiębiorstwo lub 
nabytych. Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, 
w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, 
testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu 
stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania,  których głównym celem jest 
dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług a ostateczny kształt 
zasadniczo nie jest jeszcze określony. 

12 1 2.A.6.2. Projekty realizowane w konsorcjum pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi 
lub uczelniami są dopuszczalne o ile liderem w projekcie jest przedsiębiorstwo z sektora 
prywatnego (OP 1, PI 1b, sekcja Kierunkowe zasady wyboru projektów ).

13 1 Wsparcie uzyskają jedynie projekty zgodne z regionalną strategią inteligentnej specjalizacji dla 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

Wsparcie uzyskają jedynie projekty realizowane w obszarze określonym jako inteligente 
specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego oraz potencjalne nowe specjalizacje 
wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania, będącego częścią monitorowania 
regionalnej inteligentnej specjalizacji. W ramach Priorytetu Inwestycyjnego 1b projekty 
mające na celu m.in. wyłonienie nowych inteligentnych specjalizacji, jako element procesu 
eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych mogą być realizowane do 10% 
wartości jego alokacji. (OP1, sekcja 2.A.6.2).

14 1 Dopuszczalne będzie również finansowanie zakupu oraz wdrożenie wyników prac B+R 
zakupionych od jednostek naukowych. 

Dopuszczalne będzie również finansowanie zakupu oraz wdrożenie wyników prac B+R 
.Wdrożenie zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności 
przeprowadzenia uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki 
przedsiębiorstwa prac rozwojowych. ( (OP 1, PI 1b, sekcja 2A.6.1. Spodziewane typy i 
przykłady przedsięwzięć,  akapit 2). 

15 1 Operacje z zakresu instrumentów finansowych zostaną wybrane w oparciu o wyniki oceny ex 
ante.  

Operacje z zakresu instrumentów finansowych zostaną wybrane w oparciu o wyniki oceny 
ex ante.  Zakres, forma, rodzaj oraz cele planowanych do wdrożenia instrumentów 
finansowych będą wynikać z przeprowadzonej analizy ex ante (OP 1, PI 1b, sekcja 
Kierunkowe zasady wyboru projektów )

16 1  Wartość wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)  - 
1821.

Wartość wskaźnika -  1 137(OP 1, PI 1b, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu w podziale na 
priorytety inwestycyjne) 

17 1 Aktualizacja wartości wskaźnika: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 
przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) 

Wartość wskaźnika - 42 069 579,00EUR (OP 1, PI 3b, 2.A.6.5  Wskaźniki produktu w podziale 
na priorytety inwestycyjne ).  . 



18 1 Wartość wskaźnika: Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych 
przez instytucje otoczenia biznesu  - 183

Wartość wskaźnika - 83 (OP 1, PI 3a, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu w podziale na 
priorytety inwestycyjne). 

19 1 OP 1, sekcja 2.A.9, Tabela 8: Wymiar 2 Forma  finansowania, str. 103 OP 1, sekcja 2.A.9, Tabela 8: Wymiar 2 Forma  finansowania - zmiana wartości przypisanych 
do kodu interwecji:                               Kod                    €
01            253 523 387
02                                0
03                5 000 000
04            131 100 000
05              15 000 000
Korekta wynika z aktualizacji kwot i formy wsparcia w ramach instrumentów finansowych na 
podstawie ostatecznej aktualizacji oceny ex ante dla instrumentów finansowych wdrażanych 
w ramach RPO WK-P 2014-2020

20 1 OP 1, sekcja 2.A.9, Tabela 7: Wymiar 1 Zakres  interwencji, str. 103 OP 1, sekcja 2.A.9, Tabela 7: Wymiar 1 Zakres  interwencji:                   Kod                   €
001        145 808 721
002             5 000 000
056           40 000 000
057             3 559 269
058           32 896 373
059             2 912 269
062           31 907 229
064           31 907 229
066          26 606 356
067           18 425 173
069           27 152 622
072           22 246 789
082             7 169 579
101             9 031 778

21 1 2.A.6.1 Wyłącznie w przypadku MŚP (nie dotyczy dużych przedsiębiorstw) obok prac badawczo-
rozwojowych elementem projektu może  być wdrożenie wyników tych prac, przy czym 
komponent wdrożeniowy musi stanowić mniej niż 50% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 

22 1 2.A.6.1 W celu zwiększenia podaży projektów o wysokim poziomie innowacyjności w ramach
Programu przewiduje się możliwośćc zastosowania systemu inkubacji, przygotowania i
realizacji innowacyjnych projektów dla CT1 . ( OP 1, PI 1b, Spodziewane typy i przykłady
przedsięwzięć)

23 1 Sekcja 2.A.6.2 PI 3a, PI 3b, PI 3c Wprowadzenie zapisu, że preferowane będą projekty, których beneficjenci odprowadzają 
podatki w regionie tj. "Projekty realizowane w ramach CT 3 powinny w jak największym 
stopniu przyczyniać się do rozwoju gospodarczego obszaru objętego programem, np. 
poprzez zwiększanie bazy podatkowej".

24 1 Sekcja 2.A.6.2 PI 3a Zmianie uległy zapisy dotyczące standardów świadczonych usług przez Instytucje Otoczenia 
Biznesu, nie wskazując jakie to mają być standardy (krajowe, europejskie).



25 1 Sekcja 2.A.6.2 PI 3a                                                                                                         
Jeżeli IZ uzna za konieczne podjęcie dalszych inwestycji w zakresie przygotowania terenów 
inwestycyjnych/infrastruktury biznesowej, każda taka inwestycja oprócz spełnienia warunków 
przewidzianych w Umowie Partnerstwa 2014-2020, będzie poddana następującym wymogom:                                                                                        
 - uzyskane dofinansowanie z EFRR na projekty w zakresie terenów 
inwestycyjnych/infrastruktury biznesowej zostanie pomniejszone w zakresie, w jakim 
sfinansowana przy jego wsparciu powierzchnia nie została wypełniona zgodnie z projektem,                                                                                                                          
- uzyskane dofinansowanie z EFRR na projekty w zakresie terenów 
inwestycyjnych/infrastruktury biznesowej, zostanie pomniejszone w zakresie, w jakim 
sfinansowana przy jego wsparciu powierzchnia jest wykorzystywana przez duże 
przedsiębiorstwa.

Wsparcie z programu operacyjnego przyznane na realizację projektu dotyczące terenu
inwestycyjnego/infrastruktury biznesowej podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w
przypadku, gdy teren objęty projektem/infrastruktura biznesowa nie zostanie w pełni
wykorzystany/wykorzystana przez MŚP[1] w określonym terminie, nie później jednak niż na
moment złożenia dokumentów zamknięcia danego programu . 

26 1 Sekcja 2.A.6.2 PI 3c Wprowadzenie zapisu: Wsparcie dotacyjne będzie ograniczone do finansowania wyłącznie
tych inwestycji, które są obarczone wysokim ryzykiem biznesowym. 

27 1 Sekcja 2.A.6.5 PI 3b, str. 98, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu, 
Kolumna Wartośc docelowa (2023) dla poz. 1 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
(CI1), poz.  2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) ;  poz. 3
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe  inne niż dotacje (CI3) oraz poz. 6 
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw ( inne niż dotacje) 
(CI 7)

Zmiana wartości docelowych wskaźników pn.: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
(CI2)  - zwiększenie z 253 szt. na 257 szt. i Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
finansowe  inne niż dotacje (CI3 ) - zmniejszenie z 61 szt. na 49 szt., w konsekwencji 
zmniejszenia  liczby przedsiebiosrtw do 49, zmianie ulega wartość wskaźnika Inwestycje 
prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw ( inne niż dotacje) (CI 7) z 1 
984 648 EUR na 1 594 225,35 EUR oraz wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie (CI1)  z 1717 na 1709

28 1 Sekcja 2.A.6.2, PI 3b str.94 Projekty w PI wybierane będą w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym. Zastosowanie
trybu pozakonkursowego w zakresie wsparcia dla centrów obsługi inwestorów i
eksporterów obejmującego przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych w zakresie
prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej.

29 1 OP 1, sekcja 2.A.8, Tab. 6, Lp. 2, s. 102:
Wskaźnik pn. "Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych"
Jest: 
wskaźnik finansowy
cel pośredni (2018) -  101 087 856
cel końcowy (2023) -  505 439 279

OP 1, sekcja 2.A.8, Tab. 6, Lp. 2:
Wskaźnik pn. "Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych
Zmiana na: 
wskaźnik finansowy
cel pośredni (2018) -  95 205 503
cel końcowy (2023) -  476 027 515

30 1 OP 1, Sekcja 12.2 Ramy wykonania programu operacyjnego , Tabela 28, str. 348 
Wskaźnik pn. "Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych"
Jest: 
wskaźnik finansowy
cel pośredni (2018) -  101 087 856
cel końcowy (2023) -  505 439 279

OP 1, Sekcja 12.2 Ramy wykonania programu operacyjnego , Tabela 28, str. 352
Wskaźnik pn. "Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych
Zmiana na: 
wskaźnik finansowy
cel pośredni (2018) -  95 205 503
cel końcowy (2023) -  476 027 515

31 2 OP 2,  PI 2c, sekcja 2.A.5, Tabela 3 Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu w podziale na 
poszczególne cele ( str. 100), Zał. nr 6 do RPO Metodologia szacowania wartości docelowych 
dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFRR (str. 49, 54) - brak wartości bazowej i 
docelowej dla wskaźnika rezultatu pn. Odsetek obywateli korzystających z e-administracji 
(EAC).

OP 2, PI 2c, sekcja 2.A.5, Tabela 3 Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu w podziale
na poszczególne cele, Zał. nr 6 do RPO Metodologia szacowania wartości docelowych dla
wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFRR -  zmiana: wprowadzenie wartości
bazowej 23,7% oraz wartości docelowej 37,3% dla wskaźnika rezultatu  pn.: Odsetek
obywateli korzystających z e-administracji (EAC).



32 2 OP 2,PI 2c, sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu 
(str. 103), sekcja 2.A.8,
Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 2 (str. 103), Sekcja 12.2, Tabela 28. Ramy 
wykonania programu, w podziale na fundusze i kategorie regionów (str. 331), Zał. nr 5 do RPO 
Informacje na temat ustanowienia ram wykonania , Zał. nr 6 do RPO Metodologia szacowania 
wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFRR  (str. 11, 27) -  
wskaźnik pn. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 
3 - dwustronna interakcja.

OP 2, PI 2c, sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki
produktu, sekcja 2.A.8,Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 2, Sekcja 12.2, Tabela
28. Ramy wykonania programu, w podziale na fundusze i kategorie regionów, Zał. nr 5
Informacje na temat ustanowienia ram wykonania, Zał. nr 6 do RPO Metodologia
szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFRR -
 zmiana brzmienia wskaźnika na.: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu
dojrzałości co najmniej 3.

33 2 OP 2, PI 2c, Sekcja 2.A.6.2 (str. 102) brak informacji dot. zobowiązania KM RPO do 
uwzględniania rekomendacji Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze 
zdrowia w przypadku projektów z zakresu e-zdrowia.

OP 2, PI 2c, Sekcja 2.A.6.2 -  wprowadzenie następującego zapisu: KM RPO w przypadku
kryteriów wyboru projektów z sektora zdrowia w ramach PI 2c weźmie pod uwagę
rekomendacje Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze
zdrowia.

34 2 OP 2, PI 2c, Sekcja 2.A.5, str. 100: Realizacja PI przyczyni się do rozwoju e-usług sektora 
publicznego, udostępniania informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i 
dziedzictwa narodowego (…).

OP 2, PI 2c, Sekcja 2.A.5 - zmiana na: Realizacja PI przyczyni się do rozwoju e-usług sektora
publicznego, udostępniania informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i
dziedzictwa narodowego/regionalnego (…).

35 2 OP 2, PI 2c, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7: Wymiar 1 zakres interwencji, str. 104:

Kod 078 - 14 788 155
Kod 079 - 11 076 310
Kod 081 - 21 288 155
Kod 101 - 3 016 960

OP 2, PI 2c, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7: Wymiar 1 zakres interwencji zmiana 
na:

Kod 078 - 24 486 651
Kod 079 - 4 980 813
Kod 081 - 19 894 944
Kod 101 - 807 172

37 3 Brak typu beneficjenta. Dodanie typu beneficjenta: towarzystwa budownictwa społecznego. (sekcja 2.A.6.1, oś 3, PI 
4c)

38 3 Brak typu beneficjenta. Dodanie typu beneficjenta:podmiot wdrażający instrument finansowy. (sekcja 2.A.6.1, oś 3, 
PI 4a, 4b, 4c)

39 3 Wartość docelowa wskaźników:
 "Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych" -  24 179,16,
"Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych" -  13,52,
"Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej" -  45.
"Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla 
odnawialnych źródeł energii" - 381,20

Zmiana wartości na: 
 "Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych" - 13 853,98
"Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych" - 11,40,
"Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej" - 134
"Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla 
odnawialnych źródeł energii" - 190,44

 (sekcja 2.A.6.5, oś 3, PI 4a + zał. 6)

40 3 "Wsparcie zostanie skierowane na inwestycje w infrastrukturę służącą do produkcji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych (przede wszystkim słońca, biogazu oraz wody, biomasy i 
geotermalnej), a także inwestycje związane z budową i modernizacją sieci 
elektroenergetycznych (niskiego i średniego napięcia poniżej 110 kV), dedykowanych 
przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE do Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego."

Dodanie zapisu - "Wsparcie zostanie skierowane na inwestycje w infrastrukturę służącą do 
produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (przede wszystkim słońca, biogazu 
oraz wody, biomasy i geotermalnej) wraz z podłączeniem do sieci 
dystrybucyjnej/przesyłowej , a także inwestycje związane z budową i modernizacją sieci 
elektroenergetycznych (niskiego i średniego napięcia poniżej 110 kV), dedykowanych 
przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE do Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego."
 (sekcja 2.A.6.1, oś 3, PI 4a)



41 3 "W PI 4a w ramach kryteriów wyboru projektów kluczowe będzie kryterium efektywności 
kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych 
nakładów finansowych (tj. najlepszy stosunek wielkości środków UE przeznaczonych na 
uzyskanie 1MWh energii na 1MW mocy zainstalowanej)".

Zmiana zapisu na: "W PI 4a w ramach kryteriów wyboru projektów kluczowe będzie 
kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w 
stosunku do planowanych nakładów finansowych (tj. najlepszy stosunek wielkości środków 
publicznych  przeznaczonych na uzyskanie 1MWh energii na 1MW mocy zainstalowanej)".
 (sekcja 2.A.6.2, oś 3, PI 4a)

42 3 OP 3, PI 4c. Zmiana określenia "budynków mieszkaniowych" na "budynków mieszkalnych".

43 3 (sekcja 2.A.6.3, oś 3, PI 4c, s.113)
W ramach PI, w przypadku inwestycji w indywidualne źródła ciepła, preferowane powinny być 
instrumenty finansowe.

(sekcja 2.A.6.3, oś 3, PI 4c)
Usunięcie zdania.

44 3 (sekcja 2.A.9, oś 3, Tab. 8, s.119)

Jest: 
Kod 01 - 196 420 366
Kod 04 - 70 800 000

(sekcja 2.A.9, oś 3, Tab. 8)
- odjęcie z dotychczasowej alokacji na instrumenty finansowe, alokacji przeznaczonej na 
realizację modernizacji energetycznej w budynkach mieszkalnych na obszarze ZIT - 10 828 
080 i przeniesienie jej na realizacje modernizacji energetycznej w budynkach publicznych za 
pomocą dotacji bezzwrotnych.
- przeniesienie całej alokacji przeznaczonej na realizację osi za pomocą dotacji zwrotnych  na 
dotacje bezzwrotne.
- łączne zwiększenie alokacji w poszczególnych KI w osi 3.

Zmiana na: Kod 01 - 228 623 139
Kod 02 - 0
Kod 04 - 59 971 920

45 3 (sekcja 2.A.9, oś 3, Tab. 7, s.119)

Jest: 
Kod 013 - 62 476 294
Kod 014 - 25 918 411

(sekcja 2.A.9, oś 3, Tab. 7)
- Odjęcie z dotychczasowej alokacji przeznaczonej na realizację modernizacji energetycznej 
w budynkach mieszkalnych na obszarze ZIT - 10 828 080 i przeniesienie jej na realizacje 
modernizacji energetycznej w budynkach publicznych.
- Przeniesienie na KI 013  7 mln z KI 017, 3 mln z KI 018 oraz 4 049 015 z KI 005 oraz 
przesunięcia pomiędzy KI w osi 3).

Kod 013 - 88 353 389
Kod 014 - 15 090 331
Kod 043 - 80 925 768
Kod 044 - 3 246 330
Kod 090 - 31 863 477

46 3 Brak zapisu. (sekcja 2.A.6.3, oś 3, PI 4a)
Dodanie zapisu:  Wybór podmiotu wdrażającego instrument finansowy (beneficjenta) 
nastąpi po podjęciu przez IZ RPO decyzji o  wniesieniu wkładu z Programu do  instrumentu 
finansowego. Tryb wyboru będzie zgodny z przepisami CPR. 



47 3 Brak zapisu. (sekcja 2.A.6.3, oś 3, PI 4b)
Dodanie zapisu: Ostateczne rozstrzygnięcie o wielkości środków, zakresie i formie wsparcia 
zostanie podjęte po przeprowadzeniu oceny zgodnie z art. 37 CPR. Wybór podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy (beneficjenta) nastąpi po podjęciu przez IZ RPO decyzji 
o  wniesieniu wkładu z Programu do  instrumentu finansowego. Tryb wyboru będzie zgodny z 
przepisami CPR. 

48 3 Brak zapisu. (sekcja 2.A.6.3, oś 3, PI 4c)
Dodanie zapisu: Ostateczne rozstrzygnięcie o wielkości środków, zakresie i formie wsparcia 
zostanie podjęte po przeprowadzeniu oceny zgodnie z art. 37 CPR. Wybór podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy (beneficjenta) nastąpi po podjęciu przez IZ RPO decyzji 
o  wniesieniu wkładu z Programu do  instrumentu finansowego. Tryb wyboru będzie zgodny z 
przepisami CPR. 

49 3
Natomiast w pozostałych miastach finansowane będą inne niskoemisyjne formy transportu 
miejskiego, działające na alternatywnych systemach napędowych (elektryczne, hybrydowe, 
biopaliwa, autobusy wodorowe, itp.), w tym infrastruktura do ich obsługi (np. instalacje do 
dystrybucji nośników energii).  

Zmiana zapisu na:
Natomiast w pozostałych miastach finansowane będą inne niskoemisyjne i bezemisyjne 
formy transportu miejskiego zasilanego paliwem alternatywnym w rozumieniu 
przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych 
(dot. dyrektywy 2014/94/UE), w tym niezbędnej dla tego transportu infrastruktury.
(sekcja 2.A.6.1, oś 3, PI 4e)

50 3 ...• jeżeli z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści 
odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika potrzeba zakupu autobusów, 
dozwolony jest zakup pojazdów spełniających co najmniej normę emisji spalin EURO VI. 
Priorytetowo będzie jednak traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach 
napędowych (elektrycznych, hybrydowych, na biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.). Zakup 
autobusów spełniających co najmniej normę EURO VI o napędzie innym niż alternatywny może 
być przewidziany jedynie w przypadku wyraźnego uzasadnienia na podstawie analizy 
społeczno-ekonomicznej,

Zmiana zapisu na:
• nie będą wspierane pojazdy zasilane dieslem, w tym spełniającym normy EURO-6,
• priorytetowo traktowany będzie zakup pojazdów bezemisyjnych (w szczególności 
pojazdów o napędzie elektrycznym),

(sekcja 2.A.6.2, oś 3, PI 4e)

51 3 Wspierane będą również inwestycje w m.in. energooszczędne oświetlenie uliczne. Zmiana zapisu na:
Wsparciem objęte będą także inwestycje w energooszczędne oświetlenie uliczne.
(sekcja 2.A.6.1, oś 3, PI 4e) 

52 3 Strategia ZIT określa całościową koncepcję wspierania efektywności energetycznej, 
inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 
infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym na 
obszarze objętym Strategią ZIT.

Zmiana zapisu na:
Strategia ZIT określa całościową koncepcję wspierania efektywności energetycznej, 
inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 
infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, na obszarze objętym Strategią 
ZIT.
(sekcja 2.A.6.1, oś 3, PI 4c)

53 3 Wartość docelowa wskaźników:
 "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie" -  107
 "Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych" -  32 890,90,

Zmiana wartości na:
 "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie" -  80
 "Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych" -  31 856,00.

 (sekcja 2.A.6.5, oś 3, PI 4b + zał. 6)



54 3 (sekcja 2.A.9, oś 3, Tab. 9, s.119)

Jest: 
Kod 01 - 133 817 521
Kod 02 - 60 284 879
Kod 03 - 88 123 173

Zmiana na:
Kod 01 -136 837 619
Kod 02 - 61 645 435
Kod 03 - 90 112 005

(sekcja 2.A.9, OP 3, tab. 9)
55 3 (sekcja 2.A.9, oś 3, Tab. 10, s.119)

Jest: 
Kod 07 - 191 375 266

Zmiana na:
Kod 07 - 197 744 752

(sekcja 2.A.9, OP 3, tab. 10)
56 3 sekcja 2.A.8, oś 3, Tab. 6, s.119)

Jest: 
wskaźnik finansowy
cel pośredni (2018) -  66 406 017
cel końcowy (2023) -  332 030 086

Zmiana na:
wskaźnik finansowy
cel pośredni (2018) -  67 904 719
cel końcowy (2023) -  339 523 599

sekcja 2.A.8, oś 3, Tab. 6)

57 3 Wartość docelowa wskaźnika:
 "Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii  (CI31)" - 2 131
"Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32)"  - 130 802 
490

Zmiana wartości na: 
 "Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii  (CI31)" - 1 362.
"Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32)"  - 196 
243 400,70

 (sekcja 2.A.6.5, oś 3, PI 4c + zał. 6)

58 3 Wartość docelowa wskaźnika:
 "Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)" - 49 143,21

Zmiana wartości na: 
 "Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)" - 62 312,69

 (sekcja 2.A.6.5, oś 3, PI 4c + zał. 6)

59 3 Wartość docelowa wskaźnika:
 "Długość wybudowanych ścieżek rowerowych" - 89,19

Zmiana wartości na: 
 "Długość wybudowanych ścieżek rowerowych" - 141,31

 (sekcja 2.A.6.5, oś 3, PI 4e + zał. 6)

60 3 Wartość docelowa wskaźników:
 "Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków" -  554

Zmiana wartości na: 
 "Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków" -  358
 (sekcja 2.A.6.5, oś 3, PI 4c + zał. 6)

61 3 sekcja 2.A.8, oś 3, Tab. 6, s.118)

Jest: 
 "Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków"
cel pośredni (2018) - 111
cel końcowy (2023) -  554

Zmiana na:
 "Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków"
cel pośredni (2018) -  71
cel końcowy (2023) -  358

sekcja 2.A.8, oś 3, Tab. 6)



62 3 (sekcja 2.A.9, oś 3, Tab. 7, s.119)

Jest: 
Kod 005 - 15 359 059

Zmiana na:
Kod 005 - 7 679 530

Przeniesienie 4 049 015 na KI 013 oraz 3 630 514 na KI 053.

 (sekcja 2.A.9, OP 3, tab. 7)

66 4 Pojemność  obiektów małej retencji wodnej Pojemność obiektów małej retencji
OP 4, PI 5b,Tabela 5
Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 4, str. 137-138, Zał. nr 6 do RPO

67 4 Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, Wartość 
docelowa (2023) 145

zmiana wartości docelowej na 75
Oś 4, PI 6a,
Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 4, Zał. nr 6 do RPO

68 4 Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji 
ratowniczych i usuwania skutków katastrof Wartość docelowa (2023) 200

zmiana wartości docelowej wskażnika - wartość docelowa 125
Oś 4, PI 5b

69 4 W terenach zabudowy rozproszonej wsparcie uzyskają indywidualne systemy oczyszczania 
ścieków (na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie 
niezasadna). 

W terenach zabudowy rozproszonej wsparcie uzyskają indywidualne systemy oczyszczania 
ścieków (na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie 
niezasadna), które pozwolą na osiągnięcie pełnej zgodności aglomeracji wskazanych w 
KPOŚK z wymogami dyrektywy ściekowej.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6b, 2.A.6.1

70 4 Wsparciem objęte zostaną inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę (m.in. systemy 
zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody), inwestycje w urządzenia i aparaturę 
kontrolno-pomiarową (m.in. laboratoria i instalacje kontrolno-pomiarowe), jednakże 
wyłącznie w ramach kompleksowych projektów gospodarki wodno-ściekowej i z 
zastrzeżeniem, że inwestycje z zakresu gospodarki wodnej stanowić będą niewielką część 
kompleksowego projektu gospodarki wodno-ściekowej. 

Wsparciem objęte zostaną inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę (m.in. systemy 
zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody), inwestycje w urządzenia i aparaturę 
kontrolno-pomiarową (m.in. laboratoria i instalacje kontrolno-pomiarowe) w ramach 
kompleksowych projektów gospodarki wodno-ściekowej i z zastrzeżeniem, że inwestycje z 
zakresu gospodarki wodnej stanowić będą niewielką część kompleksowego projektu 
gospodarki wodno-ściekowej lub gdy na danym terenie jest zapewniona sieć kanalizacyjna 
lub uregulowana gospodarka ściekowa. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6b, 2.A.6.1

71 4 Zaplanowane działania zgodne z hierarchą sposobów postępowania z odpadami polegające 
także na wsparciu selektywnej zbiórki odpadów pozwolą na zwiększenie udziału odpadów 
zbieranych selektywnie, efektem czego będzie zmniejszenie ilości odpadów ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania, tym samym przyczyniając się do osiągnięcia 
celu szczegółowego.

Zaplanowane działania zgodne z unijną hierarchią sposobów postępowania z odpadami 
polegające także na wsparciu selektywngo zbierania odpadów pozwolą na zwiększenie 
udziału odpadów zbieranych selektywnie, efektem czego będzie zmniejszenie ilości 
odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, tym samym 
przyczyniając się do osiągnięcia celu szczegółowego. PRIORYTET INWESTYCYJNY 6a, 2.A.6.1 

72 4 Wsparcie zostanie skierowane na realizację działań uwzględnionych w zatwierdzonym przez 
ministra właściwego ds. środowiska planie inwestycyjnym dotyczącym gospodarki odpadami 
komunalnymi.Preferowane będą projekty wspierające selektywną zbiórkę odpadów 
komunalnych u źródła, gwarantujące wyższą jakość materiałów pochodzących z recyklingu.

Wsparcie zostanie skierowane na realizację działań uwzględnionych w uzgodnionym przez 
ministra właściwego ds. środowiska planie inwestycyjnym dotyczącym gospodarki odpadami 
komunalnymi. Wsparcie nie będzie udzielane na budowę nowych instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów lub na działania prowadzące do zwiększania mocy 
przerobowych istniejących instalacji w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych. Preferowane będą projekty wspierające  selektywne zbieranie  odpadów 
komunalnych u źródła, gwarantujące wyższą jakość materiałów pochodzących z recyklingu.
2.A.4 PRIORYTET INWESTYCYJNY 6a, 2.A.6.2.



73 4 Interwencja zostanie skierowana na rozwój infrastruktury, w tym budowę lub remont 
urządzeń służących do retencjonowania wód (jazy, zastawki, zbiorniki i stopnie wodne), ale 
również na przedsięwzięcia przywracające zdolności retencyjne naturalnych terenów 
podmokłych, odtwarzające tereny podmokłe, przywracające naturalne koryta rzeczne. 

Interwencja zostanie skierowana na rozwój infrastruktury, w tym budowę lub remont 
urządzeń służących do retencjonowania wód (np.  jazy, zastawki, zbiorniki i stopnie wodne), 
ale również na przedsięwzięcia przywracające zdolności retencyjne naturalnych terenów 
podmokłych, odtwarzające tereny podmokłe, przywracające naturalne koryta rzeczne. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.b, 2.A.6.1 

74 4 OP 4, PI 6b sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów
Dokumentem stanowiącym podstawę do wyboru projektów będzie Krajowy Program 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM wraz z 
opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK Masterplanem dla wdrażania dyrektywy 
91/271/EWG zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach. 

Warunkiem finansowania projektów dotyczących ścieków komunalnych w danej gminie jest 
ich umieszczenie w aktualizacji KPOŚK oraz w opracowanym dla danej aKPOŚK Master 
Planie. W ramach RPO wsparcie uzyskają inwestycje w aglomeracjach (ujętych w KPOŚK) o 
wielkości między 2 tys. a 10 tys. RLM, zgodnie z obowiązującym na dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie dokumentem prawa miejscowego142 (rozporządzeniem wojewody lub 
uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji). W 
uzasadnionych przypadkach (np. zmiana wielkości aglomeracji w akcie prawa miejscowego 
w stosunku do danych w KPOŚK) możliwa będzie realizacja działań w aglomeracjach powyżej 
10 tys. RLM.
142 Poza AKPOŚK

75 4 OP 4, PI 6c sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów Inwestycje kulturalne w ramach PI6c powinny być wspierane na warunkach
określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje
na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE)
nr 1080/2006.

76 4 OP 4, PI 6c sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów
zastosowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych - zmniejszenie zapotrzebowania i 
zużycia energii, a przez to zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji budynków;

zastosowanie rozwiązań energooszczędnych - zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia 
energii, a przez to zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji budynków;

77 4 OP 4, PI 5b, sekcja 2.A.6.1,Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć, ostatni akapit: 
Wsparcie przeznaczone będzie również na wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w 
sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof (wsparcie dla służb 
ratowniczych zostanie ograniczone do 10% alokacji na CT 5 lub do maksymalnie 2 mln euro). 

OP 4, PI 5b, sekcja 2.A.6.1,Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć, ostatni akapit: 
Wsparcie przeznaczone będzie również na wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w 
sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof (wsparcie dla służb 
ratowniczych zostanie ograniczone do maksymalnie 4,2 mln euro). 

78 4 OP 4, PI 6a,  sekcja 2.A.6.1,Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć
Realizowane projekty będą obejmować infrastrukturę niezbędną do zapewnienia 
kompleksowej gospodarki odpadami w regionie obejmującą infrastrukturę do selektywnej 
zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, plastiku, papieru, odpadów 
biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych, infrastrukturę do recyklingu, 
sortowania i kompostowania, infrastrukturę do zbiórki, przetwarzania i utylizacji odpadów 
niebezpiecznych oraz instalacje do odzysku energii lub mechaniczno-biologiczne instalacje do 
utylizacji dla pozostałych odpadów. 

OP 4, PI 6a,  sekcja 2.A.6.1,Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć
Realizowane projekty będą obejmować infrastrukturę niezbędną do zapewnienia 
kompleksowej gospodarki odpadami w regionie obejmującą przynajmniej jeden z 
następujących elementów: selektywne zbieranie odpadów komunalnych (w tym papier, 
metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji), instalacje do odzysku 
i recyklingu odpadów (w tym kompostowanie dla odpadów organicznych) oraz instalacje do 
odzysku energii lub mechaniczno-biologiczne instalacje do przetwarzania zmieszanych 
(resztkowych) odpadów komunalnych.

79 4 sekcja 2.A.9 kategorie interwencji Przeniesienie 2,6 mln euro w PI 5b  (z KI 087 na KI 088)
Przeniesienie 10 mln euro z PI 6a na PI 4c (z KI 017 na KI 013)
Przeniesienie 4 mln euro z PI 6a na PI 6d (z KI 017 i KI 018 na KI 085)
Przeniesienie 1,5 mln euro w ramach PI 6c z KI 095 na KI 094 



80 4 OP 4, PI 6c sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów Uwzględnienie pozakonkursowego trybu wyboru projektów w odniesieniu do projektów z 
zakresu dziedzictwa kulturowego oraz projektów dotyczących wydarzeń kulturalnych, 
realizowanych przez Samorząd Województwa jako lidera projektu.

81 4 OP 4, Sekcja 2.A.8 Ramy Wykonania + metodologia na temat ustanowienia ram wykonania OP 4 Sekcja 2.A.8 Ramy wykonania. Dodanie wskaźnika produktu do Ram Wykonania pn. 
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19)

82 4 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne
 
Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu

Liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej

Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej

83 4 OP 4, PI 5b, sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów W przypadku strategicznych projektów znajdujących się w aPGW stanowiących przedmiot 
oceny KE, możliwe jest podpisywanie umów i rozliczanie projektów przed spełnieniem 
warunkowości w tym zakresie.

84 4 OP 4, PI 5b, sekcja 2.A.6.1,Obszar objęty wsparciem

Obszar całego województwa. W zakresie ochrony obszarów przed ryzykiem powodziowym 
wsparcie dotyczy obszarów ze średnim ryzykiem, zgodnie z mapami ryzyka powodziowego. 

OP 4, PI 5b, sekcja 2.A.6.1,Obszar objęty wsparciem

Obszar całego województwa. 

85 4 PI 5b oraz PI 6d Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe dodanie kategorii beneficjenta "państwowe osoby prawne"

86 4 OP 4, sekcja 2.A.8, Tab. 6,

Jest: 
wskaźnik finansowy
cel pośredni (2018) -  23 739 656
cel końcowy (2023) -  139 645 035

OP 4, sekcja 2.A.8, Tab. 6, 

Jest: 
wskaźnik finansowy
cel pośredni (2018) -  21 739 655
cel końcowy (2023) -  127 880 328

87 5 Inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) będą możliwe jedynie wówczas, gdy 
zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, portem lotniczym, terminalami 
towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi. 

Inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) będą możliwe jedynie wówczas, gdy 
zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, portem lotniczym, terminalami 
towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi lub z istniejącymi lub nowymi 
terenami inwestycyjnymi. 

Zgodnie ze wskazaniem IK UP dodano zapi, że  inwestycje w drogi lokalne nie mogą 
przekroczyć 21 017 894,55 euro.

2.A.6.1 

88 5 działania o charakterze rewitalizacyjnym (działania kompleksowe, skutkujące długotrwałą 
poprawą stanu technicznego oraz dostosowujące infrastrukturę do potrzeb rynku 
przewoźników (np. wzrost dopuszczalnych nacisków na oś, modernizacja peronów) oraz 
pasażerów (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych).

działania o charakterze rewitalizacyjnym (działania kompleksowe, skutkujące długotrwałą 
poprawą stanu technicznego oraz dostosowujące infrastrukturę do potrzeb rynku 
przewoźników (np. wzrost dopuszczalnych nacisków na oś, modernizacja peronów) oraz 
pasażerów (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7d, 2.A.6.1

89 5 Oś Priorytetowa 5 PI 7b, 7d - W ramach PI nie jest brana pod uwagę możliwość zast
osowania instrumentów finansowych.   

Wprowadzenie w całej OP postanowienia zgodnie z którym W  ramach  PI  jest  brana  pod  
uwagę  możliwość  zastosowania  instrumentów  finansowych.  Ich 
zakres  oraz  forma  jest  uzależniona  od  wyników  prowadzonej  oceny ex  ante.  
Ostateczne rozstrzygnięcie  o  wielkości  środków,  zakresie  i  formie  wsparcia  zostanie  
podjęte  po przeprowadzeniu oceny zgodnie z art. 37 CPR.  



90 5 OP 5, PI 7d sekcja 2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty W ramach Osi 5 na wsparcie systemów transportu kolejowego zostanie przeznaczonych nie 
mniej niż 50 853 781,00 €.

91 5 OP 5, PI 7d sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów uwzględnienie konkursowego trybu wyboru projektów

92 5 usunięcie Priorytetu inwestycyjnego 7c, przeniesienie całej alokacji na PI 7b

93 5 OP 5, PI 7d sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte 
wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych
Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć

Dodanie zapisu o możliwości realizacji projektów polegających tylko na przygotowaniu 
dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla projektów kolejowych.

94 5 OP 5, sekcja 2.A.8, Tab. 6, 

Jest: 
wskaźnik finansowy
cel pośredni (2018) -  43 617 828

OP 5, sekcja 2.A.8, Tab. 6, 

Jest: 
wskaźnik finansowy
cel pośredni (2018) -  29 078 552

95 6 Sekcja 12, Tabela 27 Lista projektów dużych (str. 331). Nieaktualne informacje nt. dużego 
projektu. W RPO znajduje się m.in. informacja o planowanym terminie 
notyfikacji/przedłożenia KE wniosku w sprawie dużego projektu (IV kw 2016 r.), planowanym 
terminie rozpoczęcia wdrażania (IV kw. 2014 ), planowanym terminie zakończenia wdrażania 
(III kw. 2019) .

Sekcja 12, Tabela 27 Lista projektów dużych. Aktualizacja informacji nt. dużego projektu:
- planowany termin notyfikacji/przedłożenia KE wniosku ws. dużego projektu (rok/kwartał): 
II kw. 2018 r.
- planowany termin rozpoczęcia wdrażania (rok, kwartał): III kw. 2016 r.
- planowany termin zakończenia wdrażania (rok, kwartał): II kw. 2019 r.

96 6 OP 6, PI 9b, sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu 
(str. 158), Zał. nr 6 do RPO Metodologia szacowania wartości docelowych dla
wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFRR (str.13, 45):  wskaźnik pn. Liczba 
obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach

OP 6, PI 9b, sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu 
, Zał. nr 6 do RPO Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych 
do realizacji w zakresie EFRR zmiana nazwy wskaźnika -  Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach

97 6 OP 6, PI 9a, sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu 
(str. 155), Zał. nr 6 do RPO Metodologia szacowania wartości docelowych dla
wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFR (str. 13, 43): wskaźnik pn.: Liczba miejsc w 
objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze 
edukacyjnej (CI35)

OP 6, PI 9a, sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, Zał. Nr 6 do RPO Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników 
wybranych do realizacji w zakresie EFRR:  zmiana brzmienia  wskaźnika na.: Potencjał objętej 
wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI35)

98 6 OP 6, PI 10a, sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu 
(str. 162), Zał. nr 6 do RPO Metodologia szacowania wartości docelowych dla
wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFRR  (str. 13, 45),  wskaźnik pn.: Liczba miejsc 
w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze 
edukacyjnej (CI 35)

OP 6, PI 10a, sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, Zał. nr 6 do RPO Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników 
wybranych do realizacji w zakresie EFRR : zmiana brzmienia wskaźnika na: Potencjał objętej 
wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI35)



99 6 OP 6, PI 10a, sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu 
(str. 162), sekcja 2.A.8,  Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 6 (str. 163), Sekcja 12.2, 
Tabela 28. Ramy wykonania programu, w podziale na fundusze i kategorie regionów (str. 332), 
Zał. nr 5 do RPO Informacje na temat ustanowienia ram wykonania, Zał. nr 6 do RPO 
Metodologia szacowania wartości docelowych dla
wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFRR (str. 13, 46): wskaźnik pn.: Liczba 
obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty

OP 6, PI 10a, sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu,  sekcja 2.A.8,Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 6, Sekcja 12.2, Tabela 
28. Ramy wykonania programu, w podziale na fundusze i kategorie regionów, Zał. nr 5 do 
RPO Informacje na temat ustanowienia ram wykonania, Zał. nr 6 do RPO Metodologia 
szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFRR - 
zmiana brzmienia wskaźnika na: Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek 
organizacyjnych systemu oświaty. Ponadto w Metodologii szacowania wartości docelowych 
dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFRR oraz w Informacji na temat 
ustanowienia ram wykonania przy opisie przedmiotowego wskaźnika wprowadzono korekty 
wynikające ze zmian w prawie oświaty. Aktualne zapisy są zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

100 6 OP 6, PI 9a, sekcja 2.A.6.1, cel szczegółowy: zwiększony dostęp do usług społecznych (str. 153): 
brak przedsiębiorców w katalogu potencjalnych beneficjentów oraz informacji na temat 
możliwości realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

OP 6, PI 9a, sekcja 2.A.6.1, cel szczegółowy: zwiększony dostęp do usług społecznych: 
dodanie przedsiębiorców do katalogu potencjalnych beneficjentów oraz następującego 
zapisu: 
Dopuszcza się realizację projektów w formie współpracy między podmiotami publicznymi, a 
sektorem prywatnym, których celem jest poprawa realizacji inwestycji w projekty 
infrastrukturalne lub inne rodzaje operacji realizujących usługi publiczne, poprzez dzielenie 
ryzyka, wspólne korzystanie ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego lub dodatkowe 
źródła kapitału (partnerstwo publiczno-prywatne zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 24 
CPR).

101 6 OP 6, PI 10a, sekcja 2.A.6.1, Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe (str. 160): przedsiębiorcy 
(w odniesieniu do edukacji przedszkolnej).

OP 6, PI 10a, sekcja 2.A.6.1, Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe: usunięcie 
sformułowania: (w odniesieniu do edukacji przedszkolnej).  Jenocześnie dodanie 
następującej informacji: (w przypadku infrastruktury kształcenia zawodowego wyłącznie w 
kontekście praktycznej nauki zawodu)

102 6 OP 6, PI 9b, sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu, 
str. 158, Zał. nr 6 do RPO Metodologia szacowania wartości docelowych dla
wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFRR (str. 13, 44) : wartość docelowa 
wskaźnika pn.: Budynki publiczne lub
komercyjne wybudowane lub wyremontowane na
obszarach miejskich (CI39 ) - 76 839 m2

OP 6, PI 9b, sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, Zał. nr 6 do RPO Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników 
wybranych do realizacji w zakresie EFRR : zmiana wartość docelowej wskaźnika pn.: Budynki 
publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na
obszarach miejskich (CI39)  - 47 567 m2

103 6 OP 6, PI 9b, sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu, 
str. 158, Zał. nr 6 do RPO Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników 
wybranych do realizacji w zakresie EFRR (str. 13, 45): wartość docelowa wskaźnika pn.: Liczba 
obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 305 szt.

OP 6, PI 9b, sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu,  Zał. nr 6 do RPO Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników 
wybranych do realizacji w zakresie EFRR : zmiana wartości docelowej wskaźnika pn.: Liczba 
obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych
obszarach - 191 szt.

104 6 OP 6, PI 9a, sekcja 2.A.6.1, Potencjalni beneficjencji/grupy docelowe, cel szczegółowy 1: 
zwiększony dostęp do usług zdrowotnych (str. 153): ktalog potencjalnych beneficjentów 
uniemożliwia realizację projektów  przez spółki z większościowym udziałem jednostek 
samorządu terytorialnego, realizujące przedsięwzięcia medyczne na rzecz  podmiotów 
leczniczych. 

OP 6, PI 9a, sekcja 2.A.6.1, Potencjalni beneficjencji/grupy docelowe, cel szczegółowy 1: 
zwiększony dostęp do usług zdrowotnych: wprowadzenie następującego zapisu: Na zasadzie 
wyjątku od ww. reguły inwestycje mogą być realizowane także przez spółki z 
większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizujące przedsięwzięcia 
medyczne na rzecz ww. podmiotów leczniczych. 



105 6 OP 6, PI 9a, sekcja 2.A.6.1, spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć, cel szczegółowy 1: 
zwiększony dostęp do usług zdrowotnych (str. 151), użyto następującego sformułowania: 
osób starszych i niepełnosprawnych(…)

OP 6, PI 9a, sekcja 2.A.6.1, spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć, cel szczegółowy 1: 
zwiększony dostęp do usług zdrowotnych, zmiana na: osób starszych i  osób z 
niepełnosprawnościami.

106 6 OP 6, PI 9b, sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów (str. 157): Wszystkie projekty 
wspierane w ramach PI 9b muszą uwzględniać dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

OP 6, PI 9b, sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów, zmiana na: Wszystkie 
projekty wspierane w ramach PI 9b muszą uwzględniać dostosowanie infrastruktury oraz 
wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

107 6 OP 6, PI 10a, sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów (str. 161): Wszystkie 
projekty wspierane w ramach PI 10a muszą uwzględniać dostosowanie
infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

OP 6, PI 10a, sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów, zmiana na: Wszystkie 
projekty wspierane w ramach PI 10a muszą uwzględniać dostosowanie infrastruktury oraz 
wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

108 6 OP 6, PI 9b, sekcja 2.A.6.1, Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego (str. 156): W 
obydwu przypadkach wsparcie zostanie skierowane na realizację działań wynikających z 
Lokalnych Programów Rewitalizacji i podporządkowanych rozwiązaniu zdiagnozowanych 
problemów społecznych.

OP 6, PI 9b, sekcja 2.A.6.1, Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego, zmiana na: W 
obydwu przypadkach wsparcie zostanie skierowane na realizację działań wynikających z 
Lokalnych /Gminnych Programów Rewitalizacji i podporządkowanych rozwiązaniu 
zdiagnozowanych problemów społecznych.

109 6 OP 6, PI 9b, sekcja 2.A.6.2, Kierunkowe zasady wyboru projektów (str. 157): Wsparcie zostanie 
skierowane wyłącznie na realizację działań wynikających z Lokalnych Programów Rewitalizacji.

OP 6, PI 9b, sekcja 2.A.6.2, Kierunkowe zasady wyboru projektów, zmiana na: Wsparcie 
zostanie skierowane wyłącznie na realizację działań wynikających z 
Lokalnych /Gminnych Programów Rewitalizacji.

110 6 OP 6, PI 9b, sekcja 2.A.6.1, potencjalni beneficjenci/grupy docelowe (str. 157), brak w katalogu 
potencjalnych beneficjentów towarzystw budownictwa społecznego

OP 6, PI 9b, sekcja 2.A.6.1, potencjalni beneficjenci/grupy docelowe, dodanie następującego 
typu beneficjenta: towarzystwa budownictwa społecznego

111 6 OP 6, PI  10a,sekcja 2.A.5, Cel szczegółowy 2: lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie 
wychowania
przedszkolnego (str. 159): Zapewnienie dzieciom w wieku od 3 do 5 lat miejsca w 
przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, w efekcie zwiększy aktywność 
zawodową osób wychowujących dzieci, w szczególności kobiet powracających na rynek pracy.

OP 6, PI  10a,sekcja 2.A.5, Cel szczegółowy 2: lepszy dostęp do usług edukacyjnych w 
zakresie wychowania
przedszkolnego, zmiana na: Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym  miejsca w 
przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, w efekcie zwiększy aktywność 
zawodową osób wychowujących dzieci, w szczególności kobiet powracających na rynek 
pracy.

112 6 OP 6, PI 9b, sekcja 2A.6.1, spodziewane typy i przykłady przesięwzięć (str. 156): Rewitalizacja 
społeczno-gospodarcza, a także fizyczna obszarów o dużej koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych jest jednym z podstawowych działań mających przyczynić się
do minimalizacji występujących na danych obszarach problemów.

OP 6, PI 9b, sekcja 2A.6.1, spodziewane typy i przykłady przesięwzięć, zmiana na: 
Rewitalizacja dotycząca sfery społecznej oraz co najmniej jednego z ospektów: 
gospodarczego, środowiskowego, przestrzenno- funkcjonalnego, technicznego obszarów o 
dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych jest jednym z podstawowych działań 
mających przyczynić się do minimalizacji występujących tam problemów.

113 6 OP 6, Pi 9a, sekcja 2.A.6.1, str. 151:  Inwestycje  będą  realizowane wyłącznie  przez  podmioty  
wykonujące  działalność  leczniczą  (publiczne  i  prywatne)  udzielające  świadczeń  opieki  
zdrowotnej finansowanych  ze  środków publicznych.  W  przypadku  poszerzenia  działalności  
podmiotu  wykonującego  działalność leczniczą, wymagane będzie zobowiązanie do posiadania 
umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej   finansowanych   ze   środków   publicznych   
najpóźniej   w   kolejnym   okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji 
projektu.    

OP 6, PI 9a, sekcja 2.A.6.1:  Inwestycje  będą  realizowane  wyłącznie  przez  podmioty  
wykonujące  działalność  leczniczą  (publiczne  i  prywatne)  udzielające  świadczeń  opieki  
zdrowotnej finansowanych  ze  środków publicznych.  W  przypadku  poszerzenia  
działalności  podmiotu  wykonującego  działalność leczniczą, wymagane będzie 
zobowiązanie do posiadania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej   
finansowanych   ze   środków   publicznych   najpóźniej   w   kolejnym   okresie 
kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu.  Dodatkowa działalność, 
wykraczająca poza świadczenie opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych jest 
dopuszczalna o ile ma charakter pomocniczy tj. ma ograniczony charakter (nie przekracza 20 
% wydajności infrastruktury) i pochłania takie same nakłady jak działalność w zakresie 
świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.  



114 6 OP 6, PI 9a, PI 10a, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7: Wymiar 1 Zakres interwencji, 
str. 163:  
KI 052 - 11 995 763
KI 053 - 117 889 427

OP 6, PI 9a, PI 10a, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7: Wymiar 1 Zakres 
interwencji:
KI 052 - 16 995 763
KI 053 - 112 889 427

115 6 OP 6, PI 10a, sekcja 2.A.6.1., cel szczegółowy 2 str. 160: Wsparcie  będzie  ukierunkowane  na  
tworzenie  nowych  miejsc  w  przedszkolach    lub  innych formach edukacji przedszkolnej, w 
szczególności na obszarach charakteryzujących się słabym 
dostępem do edukacji przedszkolnej.

OP 6, PI 10a, sekcja 2.A.6.1. , cel szczegółowy 2,: Wsparcie  będzie  ukierunkowane  na  
tworzenie  nowych  miejsc  w  przedszkolach    lub  innych formach edukacji przedszkolnej, w 
szczególności na obszarach charakteryzujących się słabym dostępem do edukacji 
przedszkolnej. W uzasadnionych przypadkach, gdy stan techniczny obiektów, gdzie 
realizowane jest wychowanie przedszkolne wymaga interwencji, bez której zagrożone jest 
ich dalsze funkcjonowanie, dopuszczalne będą projekty mające na celu doprowadzenie tych 
obiektów do stanu, który nie zagraża bezpieczeństwu oraz ich zamknięciu.

116 6 OP 6, PI 10a, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji,  Tabela 7: Wymiar 1 Zakres interwencji, str. 
163:
KI 050 - 25 987 290
KI 052 - 11 995 763
KI 080 - 3 747 881

OP 6, PI 10a, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji,  Tabela 7: Wymiar 1 Zakres interwencji:
KI 050 - 28 610 807
KI 052 - 13 120 127 (alokacja na KI 052 po zmianie nr 112 oraz 115 wynosi  18 120 127 euro)

117 6 Tabela 2. Przegląd strategii inwestycyjnej programu operacyjnego, OP 6, PI 9a oraz PI 10a (str. 
73):
PI 9a - wsparcie UE (euro) - 140 105 209,
PI 9a - Udział łącznego wsparcia UE w całości środków programu - 7,3%;
PI 10a - wsparcie UE (euro) -  47 478 815,
PI 10a - Udział łącznego wsparcia UE w całości środków programu -   2,5%.

Tabela 2. Przegląd strategii inwestycyjnej programu operacyjnego, OP 6, 
PI 8b - dodano informacje nt. PI 8b
PI 9a oraz PI 10a - zmiana:
PI 9a - wsparcie UE (euro) - 142 784 738,
PI 9a - Udział łącznego wsparcia UE w całości środków programu - 7,5%;
PI 10a - wsparcie UE (euro) -  52 478 815,
PI 10a - Udział łącznego wsparcia UE w całości środków programu -   2,8%.

118 6 OP 6, brak priorytetu inwestycyjnego 8b. Dodanie Priorytetu inwestycyjnego 8b z alokacją 25 mln euro, w tym:
KI075 - 12 500 000 euro
KI093 - 12 500 000 euro

121 6 OP 6, PI 10a, sekcja 2.A.5, Cel szczegółowy 2: lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie 
wychowania przedszkolnego, Tabela 3. Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu w 
podziale na poszczególne cele, str. 159, Zał. nr 6 do RPO Metodologia szacowania wartości 
docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFRR: wskaźnik pn. Odsetek 
dzieci w wieku 3-4 lata objętych
wychowaniem przedszkolnym:
wartość bazowa - 55,0
rok bazowy - 2013 
wartość docelowa (2023) - 75,0

OP 6, PI 10a, sekcja 2.A.5, Cel szczegółowy 2: lepszy dostęp do usług edukacyjnych w 
zakresie wychowania przedszkolnego, Tabela 3. Specyficzne dla programu wskaźniki 
rezultatu w podziale na poszczególne cele, Zał. nr 6 do RPO Metodologia szacowania 
wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFRR: wskaźnik pn. 
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat  objętych wychowaniem przedszkolnym:
wartość bazowa - 67,4
rok bazowy - 2013
wartość docelowa (2023) - 82,1

122 6 Tabela 2. Przegląd strategii inwestycyjnej programu operacyjnego, PI 10a, str. 73: wskaźnik 
Odsetek dzieci w wieku 3-4 lat objętych wychowaniem przedszkolnym.

Tabela 2. Przegląd strategii inwestycyjnej programu operacyjnego, PI 10a: zmiana brzmienia 
wskaźnika na:  Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem
przedszkolnym.

123 6 OP 6, sekcja 2.A.8, Tab. 6, s. 163:

Jest: 
wskaźnik finansowy
cel pośredni (2018) -  65 380 802
cel końcowy (2023) -  284 264 358

OP 6, sekcja 2.A.8, Tab. 6:

Jest: 
wskaźnik finansowy
cel pośredni (2018) -  51 633 738
cel końcowy (2023) -  322 710 863



124 6 OP 6, PI 10a, sekcja 2.A.6.1, cel szczegółowy 2, Zintegrowane podejście do rozwoju 
terytorialnego , str. 160: Strategia ZIT określa całościową koncepcję poprawy dostępności i 
podniesienia jakości kształcenia oraz jej większego powiązania z rynkiem pracy w przypadku 
kształcenia zawodowego. 

OP 6, PI 10a, sekcja 2.A.6.1, cel szczegółowy 2, Zintegrowane podejście do rozwoju 
terytorialnego: Strategia ZIT określa całościową koncepcję poprawy dostępności i 
podniesienia jakości kształcenia oraz jej większego powiązania z rynkiem pracy w przypadku 
kształcenia zawodowego, a także poprawy dostępności do usług edukacyjnych w zakresie 
wychowania przedszkolnego. 

125 6 OP 6, PI 10a, sekcja 2.A.6.1, Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe, str. 160:
(…) zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli (…)

OP 6, PI 10a, sekcja 2.A.6.1, Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe -  usunięto zakłady 
kształcenia nauczycieli.

126 6 OP 6, PI 10a, sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów (str. 161): brak zapisów na 
temat powiązania wsparcia w zakresie EFRR z działaniami EFS

OP 6, PI 10a, sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów: 
Wsparcie infrastrukturalne finansowane z EFRR możliwe jest jako uzupełnienie działań 
realizowanych z EFS lub gdy jest niezbędne do osiągnięcia celów odnoszących się do CT10. 

127 6 OP 6, PI 10a, sekcja 2.A.6.1, cel szczegółowy 1, str. 160:
Wsparcie w przedmiotowym PI zostanie skierowane również na realizację projektów z zakresu 
e-edukacji.

OP 6, PI 10a, sekcja 2.A.6.1, cel szczegółowy 1 - usunięto następujacy zapis:
Wsparcie w przedmiotowym PI zostanie skierowane również na realizację projektów z 
zakresu e-edukacji.

129 6 OP 6, PI 9b, sekcja 2A.6.1, spodziewane typy i przykłady przesięwzięć (str. 156): Projekty z 
zakresu rewitalizacji będą musiały być realizowane wyłącznie jako zintegrowane 
przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru, co powoduje, że 
będą musiały nabrać charakteru kompleksowego.

OP 6, PI 9b, sekcja 2A.6.1, spodziewane typy i przykłady przesięwzięć  zmiana na: Projekty z 
zakresu rewitalizacji będą realizowane wyłącznie jako zintegrowane przedsięwzięcia 
dotyczące sfery społecznej oraz co najmniej jednego z aspektów: gospodarczego, 
środowiskowego, przestrzenno-funkcjonalnego, technicznego, co powoduje, że będą musiały 
nabrać charakteru kompleksowego.

132 6 OP 6, PI 9a, OP 6, PI 9a
Przesunięcie 10 mln  euro ze żłobków na infrastrukturę ochrony zdrowia. 

133 6 OP 6 , PI 9a, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, str  163:
Kod 054 -  20 915 431
Kod 055 -  38 530 510
Kod 101 - 12 810 521

OP 6, PI 9a, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji:  
Kod 054 - 22 415 431 
Kod 055 - 40 530 510
Kod 101 -  9 310 521

134 6 OP 6, PI 9a, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, str. 163:  
KI 053 - 117 889 427

P 6, PI 9a, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji:  
KI 053 - 125 568 956 euro (minus 5 000 000 ze żłobków na przedszkola - zmiana nr 112) w KI 
053 zostaje 120 568 956

135 6 OP 6, PI 9a, sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5. 
Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu, str. 155: wskaźnik produktu pn. 
Liczba wspartych podmiotów leczniczych, wartość docelowa (2023 r.) - 30 szt.

OP 6, PI 9a, sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 
5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu: wskaźnik produktu pn. Liczba 
wspartych podmiotów leczniczych, wartość docelowa (2023 r.) - 38 szt.

136 6 OP 6, PI 9a, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania
Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 6, str. 162, wskaźnik produktu pn. Liczba 
wspartych podmiotów leczniczych, wartość docelowa (2023 r.) - 30 szt., wartość pośrednia 
(2018 r.) - 6 szt.

OP 6, PI 9a, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania
Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 6, wskaźnik produktu pn. Liczba wspartych 
podmiotów leczniczych, wartość docelowa (2023 r.) - 38 szt., wartość pośrednia (2018 r.) - 8 
szt.

137 6 OP 6 PI 10a Tabela 3, str. 159                                                                                    Wskaźnik: 
Zdawalność egzaminów potwierdzjacych kwalifikacje zawodowe wśród uczniów ZSZ;                                            
źródło danych: GUS

OP 6 PI 10a Tabela 3,  Wskaźnik: Zdawalność egzaminów potwierdzjacych kwalifikacje 
zawodowe wśród uczniów ZSZ; źródło danych: OKE Gdańsk

138 6 OP 6, PI 9b, sekcja 2A.6.1, spodziewane typy i przykłady przesięwzięć (str. 156): Przy czym 
wysokość wsparcia projektów w zakresie kultury nie może przekroczyć 2 mln euro kosztów 
kwalifikowanych projektu.

OP 6, PI 9b, sekcja 2A.6.1, spodziewane typy i przykłady przesięwzięć zmiana na: Przy czym 
koszty kwalifikowalne projektu w zakresie kultury nie będą przekraczać 2 mln euro.



139 6 OP 6, PI 9b, sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów (str. 157): (…) Podejmowane 
w ramach PI 9b przedsięwzięcia infrastrukturalne będą powiązane z realizacją celów w 
zakresie włączenia społecznego i redukcji ubóstwa oraz będą prowadzić do zwiększenia szans 
na zatrudnienie. (...)

OP 6, PI 9b, sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów: (…) Podejmowane w 
ramach PI 9b przedsięwzięcia infrastrukturalne będą powiązane z realizacją celów w 
zakresie włączenia społecznego i redukcji ubóstwa oraz będą prowadzić do zwiększenia 
szans na zatrudnienie. W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych realizowanych w 
ramach PI 9b
ich komplementarność w zakresie realizacji włączenia społecznego i walki z ubóstwem oraz 
promowaniem trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia i wsparciem mobilności 
pracowników wynika z programów rewitalizacji.  (...)

140 6 OP 6, PI 9b, sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów (str. 157): 
(…) W przypadku rewitalizacji fizycznej pierwszeństwo będą miały operacje, które zapewnią 
dodatkowe wyniki w zakresie efektywności energetycznej. (…)

OP 6, PI 9b, sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów: 
(…) W przypadku PI 9b pierwszeństwo będą miały operacje, które zapewnią dodatkowe 
wyniki w zakresie efektywności energetycznej.  (…)

141 6 OP 6, PI 9b, sekcja 2A.6.1, spodziewane typy i przykłady przesięwzięć (str. 157): (...) Nadto, w 
ramach PI 9b będą możliwe także inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe), 
stanowiące niezbędny element szerszej koncepcji związanej z działaniami rewitalizacyjnymi, a 
w związku z tym przyczyniające się do fizycznej, gospodarczej, społecznej rewitalizacji i 
regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych.(...)

OP 6, PI 9b, sekcja 2A.6.1, spodziewane typy i przykłady przesięwzięć: (...) Nadto, w ramach 
PI 9b będą możliwe także inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe), stanowiące 
niezbędny element szerszej koncepcji związanej z działaniami rewitalizacyjnymi, a w związku 
z tym przyczyniające się do rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich 
obszarów funkcjonalnych w sferze społecznej oraz co najmniej jeszcze jednym aspekcie: 
gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym.

142 6 OP 6, PI 9a, sekcja 2.A.6.2, kierunkowe zasady wyboru projektów, cel szczegółowy 1: 
zwiększony dostęp do usług zdrowotnych: Inwestycje EFRR nie powinny być ukierunkowane na 
duże instytucje o charakterze opiekuńczo-pobytowym, zdefiniowane zgodnie z polskim 
prawem, świadczące usługi długoterminowej opieki dla osób z niepełnosprawnościami, dzieci, 
osób starszych oraz psychicznie chorych. 

OP 6, PI 9a, sekcja 2.A.6.2, kierunkowe zasady wyboru projektów, cel szczegółowy 1: 
zwiększony dostęp do usług zdrowotnych: uzupełnienie dotychczasowego zapisu w 
następujacy sposób:
 Inwestycje EFRR nie powinny być ukierunkowane na duże instytucje opiekuńczo-pobytowe, 
zdefiniowane zgodnie z polskim prawem, świadczące usługi długoterminowej opieki dla osób 
z niepełnosprawnościami, dzieci, osób starszych i psychicznie chorych. 
Wsparcie w tym zakresie jest możliwe pod warunkiem zgodności z horyzontalną zasadą 
deinstytucjonalizacji.

146 6 OP 6, PI 9b, sekcja 2.A.6.1, spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć (str. 156): W ramach 
PI 9b wspierane będą wyłącznie inwestycje infrastrukturalne o mniejszej skali, będące 
uzupełnieniem planowanych lub zrealizowanych interwencji EFS i mające zarazem na celu 
wywołanie określonego efektu gospodarczego i społecznego na zidentyfikowanym obszarze 
problemowym.

OP 6, PI 9b, sekcja 2.A.6.1, spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: W PI 9b wspierane 
będą wyłącznie inwestycje infrastrukturalne o mniejszej skali, mające na celu wywołanie 
określonego efektu gospodarczego i społecznego na zidentyfikowanym obszarze 
problemowym. Inwestycje te powinny stanowić uzupełnienie planowanych lub 
realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 interwencji EFS. W przypadku braku 
możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 dopuszcza się, aby inwestycje z 
zakresu PI 9b uzupełniały projekty realizowane ze środków EFS nie pochodzących z RPO WK-
P 2014-2020 lub działania finansowane z innych środków publicznych lub prywatnych 
ukierunkowane na realizację celów w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, a 
także zwiększenia szans na zatrudnienie.

147 6 OP 6, PI 9a, sekcja 2.A.6.1, cel szczegółowy: zwiększony dostęp do usług społecznych: 
Wsparcie uzyskają także inwestycje infrastrukturalne poprawiające dostęp do usług 
społecznych osób w różnych kategoriach wiekowych (np. tworzenie i rozwój dziennych 
ośrodków wsparcia świadczących usługi opiekuńcze, poradni wsparcia świadczących usługi dla 
rodzin, placówek całodobowej opieki dla osób starszych, wsparcie dziennych domów pomocy, 
klubów pracy z młodzieżą, tworzenie noclegowni i ogrzewalni). 

OP 6, PI 9a, sekcja 2.A.6.1, cel szczegółowy: zwiększony dostęp do usług społecznych, zmiana 
na:
Wsparcie uzyskają także inwestycje infrastrukturalne poprawiające dostęp do usług 
społecznych oraz usług aktywnej integracji, np. tworzenie i rozwój dziennych ośrodków 
wsparcia świadczących usługi opiekuńcze, poradni wsparcia świadczących usługi dla rodzin, 
placówek całodobowej opieki dla osób niesamodzielnych, wsparcie dziennych domów 
pomocy, klubów pracy z młodzieżą, placówek oipiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych 
form pieczy zastępczej, tworzenie noclegowni i ogrzewalni. 



148 6 OP 6, PI 9a, sekcja 2A.6.2, cel szczegółowy: zwiększony dostęp do usług społecznych:
Ze względu na zróżnicowanie potrzeb poszczególnych grup docelowych dla zapewnienia 
efektywności wsparcia, podejmowane interwencje muszą mieć charakter zindywidualizowany, 
kompleksowy i długofalowy. Oznacza to, iż projekty finansowane z EFRR będą realizowane w 
ścisłym połączeniu z działaniami podejmowanymi w ramach EFS, który pełni funkcję wiodącą 
w tym obszarze.

OP 6, PI 9a, sekcja 2A.6.2, cel szczegółowy: zwiększony dostęp do usług społecznych,  
usunięcie następujacego zapisu dot. ścisłego powiązania z EFS :
Oznacza to, iż projekty finansowane z EFRR będą realizowane w ścisłym połączeniu z 
działaniami podejmowanymi w ramach EFS, który pełni funkcję wiodącą w tym obszarze. 
Uzupełnienie kierunkowych zasad wyboru projektów o następujący zapis, proponowany 
przez MR, uzgodniony z KE, zgodny z UP:
Inwestycje finansowane z EFRR powinny być powiązane z realizacją celów w zakresie 
włączenia społecznego i walki z ubóstwem rozumianych w sposób zdefiniowany wUmowie 
Partnerstwa 2014-2020 .

149 6 OP 6, PI 9a, sekcja 2A.6.1, cel szczegółowy: zwiększony dostęp do usług społecznych:
(…) Kluczowym efektem wsparcia będzie usamodzielnienie się ekonomiczne i społeczne osób 
objętych komplementarnym wsparciem z EFS (…)

OP 6, PI 9a, sekcja 2A.6.1, cel szczegółowy: zwiększony dostęp do usług społecznych:
(…) Kluczowym efektem wsparcia będzie usamodzielnienie się ekonomiczne i społeczne osób 
objętych  wsparciem. (…)

150 7 Oś 7, plan finansowy, sekcja 3.1 - zmiana stopy dofinansowania z 85% na 95% wraz ze 
pozostałymi zmianami z tego wynikającymi ( w tym tabela 18c, Oś 7 sekcja 2.A.8 Ramy 
wykonania, tabela 6 wskaźnik finansowa cel posredni i cel końcowy)

Oś 7, plan finansowy, sekcja 3.1 - zmiana stopy dofinansowania na 95% wraz z pozostałymi 
zmianami z tego wynikającymi (w tym tabela 18c).

151 7 Wskaźnik - "Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach". Zmiana na: "Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach".
 (sekcja 2.A.6.5, oś 7, PI 7d, sekcja 2.A.8, oś 7, PI 7d + zał. Nr 6)

152 7 Wskaźnik L.71 - "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 1)". Powinno być: "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)".
(zał. Nr 6, s. 46)

153 7 "Szczegółowe zasady wyboru projektów zawierać będzie Szczegółowy Opis Priorytetów, które 
zgodnie z art. 110 CPR zatwierdzi KM RPO."

Oś 7, sekcja 2.A.6.2, kierunkowe zasady wyboru projektów, str. 166 
Zmiana zapisu na: "Szczegółowe zasady wyboru projektów zawierać  będzie Szczegółowy 
Opis Priorytetów. Zgodnie z art. 34 CPR Lokalna Grupa Działania opracowuje strategię 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, a w jej ramach obiektywne kryteria 
wyboru operacji".
 (sekcja 2.A.6.2, oś 7, PI 7d)

154 7 Wartość docelowa wskaźnika "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje" -  405. Zmiana wartości na: 180.
 (sekcja 2.A.1, oś 7, PI 9d + zał. 6)

155 7 Wartość pośrednia wskaźnika ram wykonania - "Liczba obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach" - 104.

wskaźnik wskaźnika ram wykonania - Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach
cel pośredni (2018) -  104
cel końcowy (2023) -  518

Zmiana wartości na: 23.

wskaźnik wskaźnika ram wykonania - "Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach"
cel pośredni (2018) -  23
cel końcowy (2023) -  384

 (sekcja 2.A.8, oś 7, PI 9d)

156 7 Wartość docelowa wskaźnika "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie" -  405. Zmiana wartości na: 270.
 (sekcja 2.A.1, oś 7, PI 9d + zał. 6)



157 7 (sekcja 2.A.9, oś 7, Tab. 7, s.168)

Jest: 
Kod 097 - 38 000 000

Zmiana na:
Kod 097 - 33 950 985

Przeniesienie 4 049 015 na KI 053.

(sekcja 2.A.9, oś 7, Tab. 7)
158 7 (sekcja 2.A.9, oś 7, Tab. 8, s.168)

Jest: 
Kod 01 - 39 768 991

Zmiana na:
Kod 01 - 35 719 976

(sekcja 2.A.9, oś 7, Tab. 8)
159 7 (sekcja 2.A.9, oś 7, Tab. 9, s.168)

Jest: 
Kod 03 - 39 768 991

Zmiana na:
Kod 03 - 35 719 976

(sekcja 2.A.9, oś 7, Tab. 9)
160 7 (sekcja 2.A.9, oś 7, Tab. 10, s.168)

Jest: 
Kod 06 - 39 768 991

Zmiana na:
Kod 06 - 35 719 976

(sekcja 2.A.9, oś 7, Tab. 10)

161 7 sekcja 2.A.8, oś 7, Tab. 6, s.167)

Jest: 
wskaźnik finansowy
cel pośredni (2018) -  8 421 669
cel końcowy (2023) -  46 787 049

Zmiana na:
wskaźnik finansowy
cel pośredni (2018) -  2 255 998
cel końcowy (2023) - 37 599 975

sekcja 2.A.8, oś 7, Tab. 6)

162 7 Wartość docelowa wskaźnika "Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach" -  518.

Zmiana wartości na: 384.
 (sekcja 2.A.1, oś 7, PI 9d + zał. 6)

163 7 Jest: Działania inwestycyjne w obszarze rewitalizacji muszą służyć realizacji CT 9 i wynikać z 
działań realizowanych z EFS. W odniesieniu do obszarów wiejskich muszą one być 
komplementarne z działaniami realizowanymi z PROW 2014-2020 w ramach odnowy i rozwoju 
wsi. 

 Zmiana zapisu na: Działania inwestycyjne w obszarze rewitalizacji muszą służyć realizacji CT 
9 i wynikać z działań realizowanych z EFS. W odniesieniu do obszarów wiejskich muszą one 
być komplementarne z działaniami realizowanymi z PROW 2014-2020 w ramach odnowy i 
rozwoju wsi. W przypadku braku możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 
dopuszcza się, aby inwestycje z zakresu PI 9d uzupełniały projekty realizowane ze środków 
EFS nie pochodzących z RPO WK-P 2014-2020 lub działania finansowane z innych środków 
publicznych lub prywatnych ukierunkowane na realizację celów w zakresie włączenia 
społecznego i walki z ubóstwem, a także zwiększenia szans na zatrudnienie.
(sekcja 2.A.6.1, oś 7, PI 7d)

164 8 OP 8, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 8  - wskaźnik 
finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych , Cel pośredni 
(2018): 77 740 793 
Cel końcowy (2023): 215 946 646 

(OP 8, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 8,  - 
wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych ),  
Cel pośredni (2018):  51 672 357 
Cel końcowy (2023):  215 301 484
+ odpowiednia zmiana zapisów w Załączniku nr 5 do RPO "Informacje na temat 
ustanowienia ram wykonania"



165 8 Tabela 4: Wspólne wskaźniki rezultatu dla których ustalono wartość docelową oraz 
specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu odpowiadające celom szczegółowym, ( str. 171): 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CR03)  - wartość docelowa 
30%
[względem wszystkich czterech wskazanych wspólnych wskaźników produktu stosowanych 
jako podstawa do ustalania celów ]

Tabela 4: Wspólne wskaźniki rezultatu dla których ustalono wartość docelową oraz 
specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu odpowiadające celom szczegółowym: 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu  - 
wartość docelowa 30% 
[względem wszystkich czterech wskazanych wspólnych wskaźników produktu stosowanych 
jako podstawa do ustalania celów ]

166 8 Sekcja 2 OSIE PRIORYTETOWE; 2.A.1 OŚ PRIORYTETOWA 8 AKTYWNI NA RYNKU PRACY, sekcja 
2.A.6.1, Akapit -Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, str. 173:
W ramach PI 8i realizowane będą przedsięwzięcia skierowane do osób bezrobotnych, 
poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, zwłaszcza tych, które znajdują się w trudnej 
sytuacji na rynku pracy: osób po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych , długotrwale 
bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych.

Sekcja 2 OSIE PRIORYTETOWE; 2.A.1 OŚ PRIORYTETOWA 8 AKTYWNI NA RYNKU PRACY, 
sekcja 2.A.6.1, Akapit -Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, str. 180:
W ramach PI 8i realizowane będą przedsięwzięcia skierowane do osób bezrobotnych, 
poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, zwłaszcza tych, które znajdują się w trudnej 
sytuacji na rynku pracy: osób po 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami , 
długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych.

167 8 W ramach PI podejmowane będą również działania ukierunkowane na wsparcie osób 
zamierzających odejść z rolnictwa oraz rybactwa oraz członków ich rodzin zarejestrowanych 
jako osoby bezrobotne. Planowane do realizacji działania będą służyły przekwalifikowaniu 
zawodowemu wskazanej grupy oraz umożliwią znalezienie zatrudnienia poza sektorem 
rolniczym lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Niezbędne będzie przy tym 
przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do 
ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).

W ramach PI podejmowane będą również działania ukierunkowane na wsparcie osób
zamierzających odejść z rolnictwa oraz rybactwa oraz członków ich rodzin. Planowane do 
realizacji działania będą służyły przekwalifikowaniu zawodowemu wskazanej grupy oraz 
umożliwią znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolniczym lub prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej. 
W przypadku znalezienia zatrudnienia poza sektorem rolniczym lub prowadzenia własnej 
pozarolniczej działalności gospodarczej niezbędne będzie przejście reorientowanych osób 
z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń 
(ZUS).
(Sekcja 2 OSIE PRIORYTETOWE; 2.A.1 OŚ PRIORYTETOWA 8 AKTYWNI NA RYNKU PRACY)



168 8 Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Grupa docelowa:
1) osoby bezrobotne (zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej kategorii oddalenia od rynku 
pracy), poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo, powyżej 29 roku życia,
w szczególności:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby niskowykwalifikowane;
2) osoby odchodzące z rolnictwa i rybactwa oraz członkowie ich rodzin, zarejestrowani jako 
osoby bezrobotne;
3) pracodawcy.

Proponujemy nie wyszczególniać osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa oraz członkowie 
ich rodzin, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne.

Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupa docelowa:
1) osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia,
w szczególności:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach;
2) pracodawcy.

Ponadto proponujemy rozszerzenie zapisów RPO dotyczących grupy docelowej o 
następujące grupy:
- reemigranci,
- imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
- osoby ubogie pracujące,
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
- osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów 
cywilno-prawnych. 

(OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.1 Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe .)

169 8 OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.5, Tabela 4. Wspólne wskaźniki rezultatu dla których ustalono wartość 
docelową oraz specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu odpowiadające celom 
szczegółowym, (str. 170-172), Wskaźnik:
-Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 
(CR04) ;
-Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek) (CR06) .

OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.5, Tabela 4. Wspólne wskaźniki rezultatu dla których ustalono wartość 
docelową oraz specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu odpowiadające celom 
szczegółowym, Dostosowanie nazwy wskaźników na:
-Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po 
opuszczeniu programu (CR04) ;
-Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć 
miesięcy po opuszczeniu programu (CR06) .

170 8 OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu, 
(str. 175), Sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 8 (str. 
191), Wskaźnik:
-Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w 
programie(CO01).

OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu, 
Sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 8 (str. 198), 
Dostosowanie nazwy wskaźnika na:
-Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w 
programie (CO01).

171 8 OP 8, PI 8v, Sekcja 2.A.5, Tabela 4. Wspólne wskaźniki rezultatu dla których ustalono wartość 
docelową oraz specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu odpowiadające celom 
szczegółowym, (str. 183), Wskaźnik:
-Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój 
cel rozwojowy dzięki udziałowi  w programie .

OP 8, PI 8v, Sekcja 2.A.5, Tabela 4. Wspólne wskaźniki rezultatu dla których ustalono wartość 
docelową oraz specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu odpowiadające celom 
szczegółowym, (str. 190), Dostosowanie nazwy wskaźnika na:
-Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy 
dzięki udziałowi w programie .



172 8 OP 8, PI 8v, Sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu, 
(str. 186), Wskaźnik:
-LIczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek)(CO05);
-LIczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie;
-Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw  objętych usługami 
rozwojowymi w programie.

OP 8, PI 8v, Sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, (str. 192), Dostosowanie nazwy wskaźników na:
-LIczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych 
wsparciem w programie (CO05);
-LIczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 
50 lat i więcej objętych wsparciem w programie;
-Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi  w 
programie.

173 8 Oś Priorytetowa 8, PI 8vi, Sekcja 2.A.6.1
Grupa docelowa:
- osoby pracujące narażone na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan 
zdrowia w miejscu pracy, w szczególności powyżej 50 roku życia,
- osoby pozostające bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia, w szczególności powyżej 
50 roku życia,
- pracodawcy.

Oś Priorytetowa 8, PI 8vi, Sekcja 2.A.6.1
Grupa docelowa:
- osoby osoby w wieku aktywności zawodowej,
- pracodawcy.

174 8 [OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.5, str. 169] 
Cel szczegółowy 2: zwiększenie zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa.

[OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.5] 
Proponujemy wykreślić z RPO wskazany w ramach PI 8i cel szczegółowy 2.

175 8 [OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.1, str. 173] 
Cel szczegółowy 2: zwiększenie zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa.

Wsparcie działań z zakresu reorientacji zawodowej rolników i rybaków oraz członków ich 
rodzin, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne.

Przykłady przedsięwzięć:
· działania na rzecz osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa ukierunkowane na zmianę lub 
nabycie nowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających podjęcie zatrudnienia na otwartym 
rynku pracy oraz przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego 
systemu ubezpieczeń (ZUS).

[OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.1] 
Proponujemy wykreślić z RPO wskazany w ramach PI 8i cel szczegółowy 2. Jednocześnie 
określone dla celu szczegółowego 2 typy i przykłady przedsięwzięć przypisać jako kolejne do 
celu szczegółowego 1:

6. Wsparcie działań z zakresu reorientacji zawodowej rolników i rybaków oraz członków ich 
rodzin.

Przykłady przedsięwzięć:
· działania na rzecz osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa oraz członków ich rodzin 
obejmują wszystkie formy wsparcia przewidziane w ramach PI 8i, a także wsparcie w formie 
bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności  gospodarczej, wsparcie pomostowe. 
Działania mają na celu podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz przejście z 
systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).

176 8 OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.5 OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.5 
Proponujemy wprowadzić w ramach PI 8i nowy cel szczegółowy, tak by możliwe było 
wspieranie osób pracujących: 
Poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz 
pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących

177 8 OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.5, Tabela 4. Wspólne wskaźniki rezultatu dla których ustalono wartość 
docelową oraz specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu odpowiadające celom 
szczegółowym

OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.5, Tabela 4. Wspólne wskaźniki rezultatu dla których ustalono wartość 
docelową oraz specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu odpowiadające celom 
szczegółowym,
w związku z wprowadzeniem nowego celu szczegółowego dodano odnoszący się do niego 
wskaźnik nr 1: 
Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu 
programu (CR07)



178 8 OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu, 
Dodanie nowego wskaźnika nr 8:
-Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych 
wsparciem w programie.

179 8 OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.1 OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.1, 
Proponujemy przypisać do nowego celu szczegółowego adekwatne typy i przykłady 
przedsięwzięć:

Wsparcie służące poprawie sytuacji na rynku pracy osób zatrudnionych na umowach 
krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich 
pracujących.

Przykłady  przedsięwzięć: 
• doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
• działania z zakresu pośrednictwa pracy świadczone na rzecz uczestników projektu,
• działania ukierunkowane na rozwijanie kompetencji/umiejętności/kwalifikacji 
zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, 
finansowanie studiów podyplomowych, studiów uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji 
poprzez finansowanie nauki na studiach niestacjonarnych),
• wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 
doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 
podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

180 8 OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.1 , 
Akapit -Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych:
W ramach PI 8i realizowane będą przedsięwzięcia skierowane do osób bezrobotnych, 
poszukujących pracy i nieaktywnych  zawodowo, zwłaszcza tych, które znajdują się w trudnej 
sytuacji na rynku pracy: osób po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale 
bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych . Jednocześnie w przypadku osób bezrobotnych 
wsparcie będzie skierowane do osób zakwalifikowanych do pierwszej (tzw. bezrobotni 
aktywni) lub drugiej (tzw. wymagający wsparcia) kategorii oddalenia od rynku pracy zgodnie z 
profilowaniem bezrobotnych wynikającym z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. Efektem realizowanych działań będzie podniesienie zdolności do zatrudnienia 
grup, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na 
rynku pracy.

OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.1 , 
Akapit -Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych:
W ramach PI 8i realizowane będą przedsięwzięcia skierowane do osób bezrobotnych i 
biernych  zawodowo, zwłaszcza tych, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy: 
osób po 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych 
oraz  o niskich kwalifikacjach . Ponadto mając na uwadze zmiany zachodzące na rynku 
pracy oraz w strukturze demograficznej społeczeństwa, wskazane w Strategii na rzecz 
odpowiedzialnego rozwoju, podejmowane przedsięwzięcia będą adresowane również do 
takich grup jak imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, tzw. ubodzy 
pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach 
umów cywilno-prawnych (wsparcie tych grup powinno wynikać z diagnozy sytuacji 
społeczno-gospodarczej). Pomoc ukierunkowana będzie na wsparcie tych osób w ich 
powrocie do zatrudnienia i poprawy sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo, aby 
zagwarantować kompleksowe wsparcie w powrocie na rynek pracy w projektach 
realizowanych w PI 8i możliwe jest zastosowanie instrumentów aktywnej integracji o 
charakterze społecznym.  Efektem realizowanych działań będzie podniesienie zdolności do 
zatrudnienia grup, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i 
utrzymaniem się na rynku pracy.



182 8 OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.2, Kierunkowe zasady wyboru projektów OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.2, Kierunkowe zasady wyboru projektów 
Wprowadzenie następujących zapisów:

Osoby zaliczające się do grup docelowych wymienionych w pkt. 3-7 nie będą stanowiły 
więcej niż 40% ogółu uczestników projektów realizowanych w PI 8i.   Wsparcie tych  grup 
docelowych  powinno wynikać z oceny sytuacji społeczno-gospodarczej.
Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nie mogą stanowić więcej niż 20% ogółu 
bezrobotnych objętych wsparciem w projektach realizowanych w PI 8i.  Grupa bezrobotnych 
mężczyzn  w wieku 30-49 lat może korzystać z wszystkich  form wsparcia przewidzianych w 
ramach PI 8i z zastrzeżeniem, że udzielenie wsparcia ma prowadzić do podwyższenia lub 
nabycia  nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania kwalifikacji lub kompetencji 
uczestników projektów  lub do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

183 8 OP 8, PI 8iii, Sekcja 2.A.6.1, 

Typy i przykłady przedsięwzięć:
Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Przykłady przedsięwzięć:
1) działania szkoleniowo-doradcze (w tym poradnictwo psychologiczne) dla osób planujących 
rozpoczęcie działalności gospodarczej,
2) wsparcie w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
(pożyczki preferencyjne),
3) wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób 
w trudnej sytuacji na rynku pracy, udzielane przez podmioty inne niż PUPy,
4) wsparcie pomostowe (wsparcie doradczo-szkoleniowe, wsparcie finansowe oraz usługi 
asystentury z wykorzystaniem mentoringu) dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

OP 8, PI 8iii, Sekcja 2.A.6.1
Wykreślenie zapisów dot. IF.

Typy i przykłady przedsięwzięć:
Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Przykłady przedsięwzięć:
1) działania szkoleniowo-doradcze (w tym poradnictwo psychologiczne) dla osób 
planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
2) wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 
osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, udzielane przez podmioty inne niż PUPy,
3) wsparcie pomostowe (wsparcie doradczo-szkoleniowe, wsparcie finansowe oraz usługi 
asystentury z wykorzystaniem mentoringu) dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

184 8 OP 8, PI 8iii, Sekcja 2.A.6.1 Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych

W ramach PI będą realizowane przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia, adresowane przede wszystkim do osób znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Dotacje na zakładanie własnej działalności 
gospodarczej będą przeznaczone głównie dla osób po 50 r. ż., osób z niepełnosprawnościami, 
kobiet, osób długotrwale bezrobotnych i  niskowykwalifikowanych .  Natomiast wsparcie 
zwrotne skierowane będzie do pozostałych osób bezrobotnych, poszukujących pracy i 
nieaktywnych zawodowo (przy czym wsparcie osób spoza grup znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy nie stanowi więcej niż 20% alokacji w ramach PI 8iii).  
Z uwagi na występujące problemy z utrzymaniem się na rynku oraz ze względu na konieczność 
zapewnienia jak najwyższej trwałości nowych podmiotów gospodarczych, na etapie 
poprzedzającym rejestrację oraz na wstępnym etapie jej prowadzenia będzie oferowane 
wsparcie doradczo-szkoleniowe, wsparcie finansowe oraz usługi asystentury z wykorzystaniem 
mentoringu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 

OP 8, PI 8iii, Sekcja 2.A.6.1 Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych (str. 182)

Wykreślenie zapisów dot. IF.

W ramach PI będą realizowane przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia, adresowane przede wszystkim do osób znajdujących 
się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Dotacje na zakładanie własnej działalności 
gospodarczej będą przeznaczone głównie dla osób po 50 r. ż., osób z 
niepełnosprawnościami, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych i  o niskich kwalifikacjach .  
Z uwagi na występujące problemy z utrzymaniem się na rynku oraz ze względu na 
konieczność zapewnienia jak najwyższej trwałości nowych podmiotów gospodarczych, na 
etapie poprzedzającym rejestrację oraz na wstępnym etapie jej prowadzenia będzie 
oferowane wsparcie doradczo-szkoleniowe, wsparcie finansowe oraz usługi asystentury z 
wykorzystaniem mentoringu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 



185 8 OP 8, PI 8iii, Sekcja 2.A.6.1 Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Podmiot  wdrażający  instrument finansowy.

Grupa docelowa:
- osoby bezrobotne  (zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej kategorii oddalenia od rynku 
pracy), poszukujące pracy i nieaktywne  zawodowo, powyżej 29 roku życia, planujące 
rozpocząć działalność gospodarczą, w szczególności:
• osoby powyżej 50 roku życia,
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby  niskowykwalifikowane .

OP 8, PI 8iii, Sekcja 2.A.6.1 Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe 
Wykreślenie zapisów dot. IF oraz przeredagowanie zapisów:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupa docelowa:
- osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, planujące rozpocząć 
działalność gospodarczą, w szczególności:
• osoby powyżej 50 roku życia,
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby  o niskich kwalifikacjach .

186 8 OP 8, PI 8iii, Sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów

Projekty w ramach PI wybierane będą w trybie konkursowym. 
Operacje z zakresu instrumentów finansowych zostaną wybrane w oparciu o wyniki oceny 
ex ante. Wybór podmiotu wdrażającego instrument finansowy (beneficjenta) nastąpi po 
podjęciu przez IZ decyzji o wniesieniu wkładu z Programu do instrumentu finansowego .

OP 8, PI 8iii, Sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów 
Wykreślenie zapisów dot. IF.

Projekty w ramach PI wybierane będą w trybie konkursowym. 

187 8 OP 8, PI 8iii, Sekcja 2.A.6.3 Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych

 W ramach PI planuje się interwencje z wykorzystaniem instrumentów finansowych oraz 
połączenia dotacji i wsparcia w postaci instrumentów finansowych. Ich zakres oraz forma jest 
uzależniona od wyników prowadzonej oceny ex ante. Ostateczne rozstrzygnięcie o wielkości 
środków, zakresie i formie wsparcia zostanie podjęte po przeprowadzeniu oceny zgodnie z art. 
37 CPR.   

OP 8, PI 8iii, Sekcja 2.A.6.3 Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych
Przeredagowanie zapisów na:

W związku z wynikami przeprowadzonej oceny ex ante zgodnie z art. 37 CPR, w ramach PI 
nie jest brana pod uwagę możliwość zastosowania instrumentów finansowych.

188 8 OP 8, PI 8iii, Sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu OP 8, PI 8iii, Sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, 
Wykreślenie wskaźnika nr 2:
"Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności gospodarczej w programie"



191 8 OP 8,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, tabela 7-11 

Wymiar 1 Zakres  interwencji
Kod 102: 96 154 108
Kod 104: 11 452 360
Kod 105: 38 420 263
Kod 106: 8 763 959

Wymiar 2 Forma  finansowania
Kod 01: 182 554 649
Kod 04: 1 000 000

Wymiar 3 Typ terytorium
Kod 01: 93 530 117
Kod 02: 45 012 266
Kod 03: 45 012 266

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania
Kod 07: 182 154 649

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie EFS), 
Kod 03:  8 763 959
Kod 07:  38 420 263
Kod 08:  136 370 427

OP 8,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, str. 198, w tabelach 7-11, zmiany kwot dla 
poszczególnych kodów:

Wymiar 1 Zakres  interwencji
Kod 102: 94 153 591
Kod 104: 10 903 972
Kod 105:  38 420 263
Kod 106: 10 764 476

Wymiar 2 Forma  finansowania
Kod 01: 183 006 261
Kod 04: 0

Wymiar 3 Typ terytorium
Kod 01: 92 981 729 
Kod 02: 45 012 266
Kod 03: 45 012 266

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania
Kod 07: 181 606 261

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie EFS), 
Kod 03: 10 764 476
Kod 07:  38 420 263
Kod 08: 133 821 522

192 8 OP 8, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 8  - wskaźnik 
produktu: Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 , 
Cel pośredni (2018): 1 525 
Cel końcowy (2023): 4 013 

OP 8, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 8  - 
wskaźnik produktu: Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 , 
Cel pośredni (2018): 1 100  
Cel końcowy (2023): 4 013
+ odpowiednia zmiana zapisów w Załączniku nr 5 do RPO "Informacje na temat 
ustanowienia ram wykonania"

193 8 OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu, 
Określenie wartości docelowej dla nowego wskaźnika nr 8:
-Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych 
wsparciem w programie
na poziomie "961" osób. 
Zmniejszeni wartości docelowej dla wskaźnika nr 3:
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie  (CO03)
do poziomu "3 024" osób.

194 8 OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.5, Tabela 4. Wspólne wskaźniki rezultatu dla których ustalono wartość 
docelową oraz specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu odpowiadające celom 
szczegółowym, (str. 170-172), Wskaźnik:
-Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek) (CR06) .
[względem wszystkich czterech wskazanych wspólnych wskaźników produktu stosowanych 
jako podstawa do ustalania celów ]
Częstotliwość raportowania: cztery razy w okresie programowania

OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.5, Tabela 4. Wspólne wskaźniki rezultatu dla których ustalono wartość 
docelową oraz specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu odpowiadające celom 
szczegółowym, Zmiana częstotliowści pomiaru wskaźnika na:
-Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek) (CR06).
[względem wszystkich czterech wskazanych wspólnych wskaźników produktu stosowanych 
jako podstawa do ustalania celów ]
Częstotliwość raportowania: dwa razy w okresie programowani



195 8 OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.1, (str. 182)
4. Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób 
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, udzielane przez PUPy, oraz doradztwo i szkolenia 
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej.

OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.1
4. Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
udzielane przez PUPy, oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

197 8 OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu
OP 8, PI 8v, Sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu

OP 8, PI 8v, Sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu
Zwiększenie wartości docelowej:
- wskaźnika produktu nr 1: „Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na 
własny rachunek, objętych wsparciem w programie”do poziomu  "6 315" osób. 
- wskaźnika produktu nr 5: „Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób 
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie” do 
poziomu "868" osób.
OP 8, PI 8v, Tabela 4. Wspólne wskażniki rezultatu (...) 
Zwiększenie wartości docelowej:
- wskaźnika rezultatu nr 1: Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub 
kontynuowały zatrudnienie” do poziomu "525" osób.
OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.5, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu, 
Zmniejszenie wartości docelowej dla wskaźnika nr 3:
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie  (CO03)
do poziomu " 2 349" osób.
w tym propocjonalnie w podziale na płeć i określone podgrupy.

198 8 OP 8, PI 8iv, Sekcja 2.A.5, Tabela 4. Wspólne wskaźniki rezultatu dla których ustalono wartość 
docelową oraz specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu odpowiadające celom 
szczegółowym, 
Wskaźnik:
-Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej urodzeniem/wychowaniem 
dziecka, po opuszczeniu programu

OP 8, PI 8v, Sekcja 2.A.5, Tabela 4. Wspólne wskaźniki rezultatu dla których ustalono wartość 
docelową oraz specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu odpowiadające celom 
szczegółowym,
Dostosowanie nazwy wskaźnika na:
-Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej 
urodzeniem/wychowaniem dziecka  lub utrzymały zatrudnienie , po opuszczeniu programu

199 8 OP 8, PI 8iv, Sekcja 2.A.6.1 ,

Grupa docelowa:
- osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze 
sprawowaniem opieki na dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach 
macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych,
- żłobki, kluby dziecięce, opiekunowie dzienni, nianie,
- pracodawcy.

OP 8, PI 8iv, Sekcja 2.A.6.1 ,

Grupa docelowa:
- osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze 
sprawowaniem opieki na dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach 
macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych,
-  osoby pracujące ,
- żłobki, kluby dziecięce, opiekunowie dzienni, nianie,
- pracodawcy.

200 8 OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.2, Kierunkowe zasady wyboru projektów OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.2, Kierunkowe zasady wyboru projektów (str. 181)
Wprowadzenie następującego zapisu:

Projekty w ramach priorytetu inwestycyjnego będą realizowane w oparciu o kryteria 
minimalnej efektywności zatrudnieniowej mierzone według metodologii nie uwzględniającej 
umów cywilno-prawnych .



201 9 OP 9, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania (str. 206)  - Ramy wykonania osi priorytetowej 9  - 
wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 146 631 
060, Cel pośredni (2018): 52 787 182

OP 9, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania  - Ramy wykonania osi priorytetowej 9  - wskaźnik 
finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych144 312 086, Cel 
pośredni (2018): 20 203 692 tj. 14%  z 144 312 086+ odpowiednia zmiana zapisów w 
Załączniku nr 5 do RPO Informacje na temat ustanowienia ram wykonania

202 9 OP 9, Sekcja 2.A.5 tabela 4 Wspólne wskaźniki rezultatu … (str. 194) Wskaźnik : Liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu - wartość docelowa 25%

OP 9, Sekcja 2.A.5 tabela 4 Wspólne wskaźniki rezultatu …  Wskaźnik : Liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub 
nabyły kompetencje po opuszczeniu programu

203 9 OP 9, Sekcja 2.A.6.5 Tabela 5, Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu (str 
202) Wskaźnik : Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami zdrowotnymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie oraz Liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym w programie

OP 9, Sekcja 2.A.6.5 Tabela 5, Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu (str 
202) Wskaźnik : Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami zdrowotnymi w programie oraz Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi  w programie 

204 9 OP 9, sekcja 2.A.6.1 str. 195,  sekcja 2.A.6.2 str. 196 zapis osoby niepełnosprawne ORAZ sekcja 
5.1 i 5.2 zmiany zapisów osoby niepełnosprawne

OP 9, sekcja 2.A.6.1,  sekcja 2.A.6.2  zmiana zapisów na: osoby z niepełnosprawnościami  
ORAZ sekcja 5.1 i 5.2 zmiany zapisów na osoby z niepełnosprawnościami

205 9 OP 9, sekcja 2.A.6.1, typy i przykłady przedsięwzięć, str. 198 , w celu szczegółowym 1 
zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych wskazano wyłącznie narzędzie 19 Policy Paper tj.  
Opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji 
dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych

OP 9, sekcja 2.A.6.1 typy i przykłady przedsięwzięć, w celu szczegółowym 1 zwiększenie 
dostępu do usług zdrowotnych dodanie: 2. Działania na rzecz wsparcia deinstytucjonalizacji 
opieki medycznej nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad 
osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi). 

206 9 OP 9, sekcja 2.A.6.2 (str.196), Projekty w ramach PI wybierane będą w trybie konkursowym 
oraz pozakonkursowym. 
W przypadku objęcia wszystkich jednostek pomocy społecznej danego typu będzie mógł być 
zastosowany tryb pozakonkursowy, w przypadku braku takiej możliwości stosowany będzie 
tryb konkursowy.

OP 9, sekcja 2.A.6.2, W przypadku projektów realizowanych na rzecz grupy docelowej 
ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w Priorytecie 
Inwestycyjnym 9i, nabór projektów może następować zarówno w trybie pozakonkursowym, 
jak i konkursowym zgodnie ze schematem określonym w wytycznych ministra właściwego 
ds. rozwoju regionalnego w zakresie włączenia społecznego.
.

207 9  OP 9, sekcja 2.A.6.1 (str. 199) Po opisie przedsięwzięć celu strategicznego 2 dodano zapisy.  OP 9, sekcja 2.A.6.1  Dodane zapisy:  Możliwe będzie wspieranie również rozwoju 
zintegrowanych usług zdrowotnych i społecznych. 

208 9 1.2.2 Matryca logiczna strategii inwestycyjnej Programu  Tabela 2. Przegląd strategii 
inwestycyjnej programu operacyjnego (str. 77) Kwota wsparcia UE euro 20 684 339 i  1,1 %

1.2.2 Matryca logiczna strategii inwestycyjnej Programu  Tabela 2. Przegląd strategii 
inwestycyjnej programu operacyjnego 
Kwota wsparcia UE euro 18 713 211 i  1,0 %;  wartości wskaźnika „liczba miejsc pracy 
utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych” odpowiednio 382 I 254

209 9 OP 9, sekcja 2.A.6.2 (str. 203) Projekty w ramach PI wybierane będą w trybie konkursowym. OP 9, sekcja 2.A.6.2  Projekty w ramach PI wybierane będą w trybie konkursowym. Możliwe 
jest zastosowanie trybu pozakonkursowego w szczególności w związku z podejmowanymi 
działaniami związanymi z koordynowaniem i planowaniem świadczenia usług 
zaspakajających potrzeby lokalne.

211 9 OP 9, sekcja 2.A.6.1 str. 196 Grupa docelowa - osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby 
bezrobotne, które zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą 
się w trzeciej grupie osób 
- tzw. oddalonych od rynku pracy (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez powiatowe 
urzędy pracy),

 OP 9, sekcja 2.A.6.1 Grupa docelowa: - osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają 
aktywizacji społecznej, 



212 9 OP 9,  2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6 cel pośredni (2018) Liczba osób zagrożónych 
ubóstwem i zagrożeniem społecznym obiętych wsparciem  w programie wartość-  5347; cel 
końcowy (2023) Liczba osób zagrożonych ubóstwem i zagrożeniem społecznym objętych 
wsparciem  w programie wartość- 14702

OP 9,  2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6 cel pośredni (2018) Liczba osób zagrożónych 
ubóstwem i zagrożeniem społecznym obiętych wsparciem  w programie wartość-  2510; cel 
końcowy (2023) Liczba osób zagrożonych ubóstwem i zagrożeniem społecznym objętych 
wsparciem  w programie wartość- 12542 

213 9 OP 9,  Tabela 2 Przegląd strategii inwestycyjnej programu operacyjnego 9 Solidarne 
społeczeństwo 9i - 45.611.619, 9iv 58.340.443 oraz zmiana w sekcji 4.2 Tabela 20a z 6.000.000 

OP 9,  Tabela 2 Przegląd strategii inwestycyjnej programu operacyjnego 9 Solidarne 
społeczeństwo 9i - 40.611.619, 9iv 63.340.443

214 9 OP 9,  2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6 
tabela 6 cel końcowy (2023) Liczba osób zagrożonych ubóstwem i zagrożeniem społecznym 
objętych usługami społecznymi świadczonymi w programie wartość- 17007
 także w Tabela 28 Ramy wykonania programu OP 9 Solidarne społeczeństwo

OP 9,  2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6
tabela 6 cel końcowy (2023) Liczba osób zagrożonych ubóstwem i zagrożeniem społecznym 
objętych usługami społecznymi świadczonymi w programie wartość- 18465   
także w Tabela 28 Ramy wykonania programu OP 9 Solidarne społeczeństwo

215 9 OP 9,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, tabela 7-11 

Wymiar 1 Zakres  interwencji
Kod 109: 45 611 619
Kod 112: 58 340 443
Kod 113: 20 684 339

Wymiar 2 Forma  finansowania
Kod 01: 124 636 401
Kod 02: 0

Wymiar 3 Typ terytorium
Kod 01: 62 318 201
Kod 02: 31 159 100
Kod 03: 31 159 100

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania
Kod 01: 7 893 413
Kod 07: 116 742 988

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie EFS), 
Kod 08:  124 636 401

OP 9,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, tabela 7-11 

Wymiar 1 Zakres  interwencji
Kod 109: 40 611 619
Kod 112: 63 340 443
Kod 113: 18 713 211

Wymiar 2 Forma  finansowania
Kod 01: 122 665 273
Kod 02: 0

Wymiar 3 Typ terytorium
Kod 01: 62 318 201
Kod 02: 31 159 100
Kod 03: 28 187 972

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania
Kod 01: 7 893 413
Kod 07: 114 771 860

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie EFS), 
Kod 08:  122 665 273

216 9 1.2.2 Matryca logiczna strategii inwestycyjnej Programu  Tabela 2. Przegląd strategii 
inwestycyjnej programu operacyjnego (str. 77) 
Kwota wsparcia UE euro 45 611 619 i  2,4 %
Kwota wsparcia UE euro 58 340 443 i  3,1 %
Kwota wsparcia UE euro 20 684 339 i  1,1 %

1.2.2 Matryca logiczna strategii inwestycyjnej Programu  Tabela 2. Przegląd strategii 
inwestycyjnej programu operacyjnego
Kwota wsparcia UE euro 40 611 619 i  2,2 %
Kwota wsparcia UE euro 63 340 443 i  3,3 %
Kwota wsparcia UE euro 18 713 211 i  1,0 %

217 9 OP 9,  2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty, Tabela 4 
wspólne wskaźniki rezultatu:
liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po 
zakończeniu projektu: 37;  
liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu: 50;

OP 9,  2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty, Tabela 4 
wspólne wskaźniki rezultatu:
liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po 
zakończeniu projektu: 267;  
liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu: 2718;



218 10 OP 10,  Priorytet Inwestycyjny 10iv, sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów (str. 
223), Projekty w ramach PI wybierane będą w trybie konkursowym

OP 10, Priorytet Inwestycyjny 10iv, sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów, 
Projekty w ramach PI wybierane będą w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym. Tryb 
pozakonkursowy będzie dotyczył programów stypendialnych dla uczniów lub słuchaczy 
szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Zakres i sposób realizacji 
ww. projektów pozakonkursowych będzie opisany w krajowych wytycznych horyzontalnych 
przygotowanych przez ministra właściwego 
do spraw rozwoju regionalnego.  

219 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte 
wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych (str. 211), pkt 4 
Zindywidualizowane wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym 
uczniów młodszych i niepełnosprawnych .  

OP 10, sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte 
wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych (str. 224), pkt 4 
Zindywidualizowane wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym 
uczniów młodszych  i z  niepełnosprawnościami.  

220 10 OP 10, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, tabela 6 Ramy wykonania osi priorytetowej (str. 225)  - 
obecnie dla wskaźnika finansowego we wszystkich osiach współfinansowanych z EFS założono 
realizację wskaźnika na poziomie 36%, całkowita kwota certyfikowanych wydatków 
kwalifikowalnych wynosi 55 516 040 Euro

OP 10, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, tabela 6 Ramy wykonania osi priorytetowej - 
zmniejszenie wskaźnika finansowego do ram wykonania do 13,8%, całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych wynosi 21 281 149 Euro + odpowiednia 
zmiana zapisów w Załączniku nr 5 do RPO "Informacje na temat ustanowienia ram 
wykonania"

221 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte 
wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych (str. 212), Istotnym 
czynnikiem mającym wpływ na podniesienie jakości nauczania jest również indywidualizacja 
wsparcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów młodszych i 
niepełnosprawnych. 

OP 10, sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte 
wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, Istotnym czynnikiem 
mającym wpływ na podniesienie jakości nauczania jest również indywidualizacja wsparcia 
dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów młodszych i z 
niepełnosprawnościami. 

222 10 OP 10, sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne (s. 215), 
nazwa wskaźnika nr 3: Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK   
w ramach programu 

OP 10, sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne , nazwa 
wskaźnika nr 3: Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK   
w  programie

223 10 OP 10, sekcja 2.A.5, str. 209, Cel szczegółowy 2: rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów 
(ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy 
zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia 
do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kometencji 
uczniów niezbędnych na rynku pracy poprzez staże zawodowe.

OP 10, sekcja 2.A.5, zmieniono Cel szczegłówy 2: rozwijanie u uczniów kometencji 
kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności 
matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym język 
polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin, TIK, umiejętność 
rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, 
rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w 
kontekście środowiska pracy), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie 
zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy poprzez 
staże zawodowe.

Cel szczegółowy nr 2 został zmieniony w analogiczny sposób we wszystkich miejscach RPO 
W-KP 2014-2020.

224 10 OP 10, sekcja 2.A.5, Tabela 4, str. 209, Cel szczegółowy 2, wskaźnik nr 1: Liczba uczniów, którzy 
nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu

OP 10, sekcja 2.A.5, Tabela 4, Cel szczegółowy 2, zmieniono wskaźnik nr 1: Liczba uczniów, 
którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejetności uniwersalne po opuszczeniu 
programu.

Powyższy wskaźnik zmieniono w analogiczny sposób we wszystkich miejscach RPO WK-P 
2014-2020.



225 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1, str.211, Cel szczegółowy 2, punkt 1: Realizacja działań, ukierunkowanych 
na rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, 
języków obcnych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

OP 10, sekcja 2.A.6.1, Cel szczegółowy 2, zmieniono punkt 1: Realizacja działań, 
ukierunkowancych na rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie umiejętności matematyczno-
przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla 
cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), TIK, umiejętności 
rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, 
rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejetności pracy zespołowej w 
kontekście środkowiska pracy.

226 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1, str.211, Cel szczegółowy 2, pkt. 1, Przykłady przedsięwzięć: 
- zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z zakresu TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych i 
języków obcych realizowane m.in. w szkołach, na uczelniach wyższych, w centrach nauki;
- zajęcia z zakresu kształtowania postaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

OP 10, sekcja 2.A.6.1, Cel szczegółowy 2, pkt. 1, zmieniono przykłady przedsięwzięć: 
- zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z zakresu umiejętności matematyczno-przyrodniczych, 
umiejetności posługiwania się językami obcymi ( w tym język polski dla cudzoziemców i osób 
powracających do Polski oraz ich rodzin) oraz TIK realizowane m.in. w szkołach, na 
uczelniach wyższych, w centrach nauki;
- zajęcia z zakresu nabywania/podnoszenia umiejętności uniwersalnych uczniów tj. 
umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego 
myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy 
zespołowej w kontekście środowiska pracy.

227 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1, str.211, Cel szczegółowy 2, pkt. 2, Podniesienie kompetencji lub 
kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych, ukierunkowane na rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów i indywidualnego podejścia do ucznia.

OP 10, sekcja 2.A.6.1, Cel szczegółowy 2, zmieniono pkt. 2, Podniesienie kompetencji lub 
kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych, ukierunkowane na rozwój u 
uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 
oraz indywidualnego podejścia do ucznia.

228 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1, str.211, Cel szczegółowy 2, pkt. 2, przykłady przedsięwzięć. OP 10, sekcja 2.A.6.1, Cel szczegółowy 2, pkt. 2, dodano przykład przedsięwzięcia:
- podnoszenie kwalifikacji /kompetencji w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji 
kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności 
matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym język 
polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin, TIK, umiejętność 
rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, 
rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w 
kontekście środowiska pracy).

229 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1, str.211, Cel szczegółowy 2, pkt. 3: Realizacja wysokiej jakości staży 
zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych we współpracy z pracodawcami.

OP 10, sekcja 2.A.6.1, Cel szczegółowy 2, pkt. 3: Realizacja wysokiej jakości staży 
zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych we współpracy z 
pracodawcami.

230 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1, str. 211, pkt. 6, Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym 
wypadnięciem z systemu oświaty.

OP 10, sekcja 2.A.6.1, pkt. 6, Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem 
systemu oświaty.

231 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1, str. 212, pkt. 7, Tworzenie w szkołach warunków do nauczania 
eksperymentalnego.

OP 10, sekcja 2.A.6.1, pkt. 7, Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na 
metodzie eksperymentu.

232 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1, Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, str. 212, akapit nr 
3: W ramach realizacji drugiego celu szczegółowego podejmowane będą działania mające na 
celu lepsze przygotowania uczniów do przyszłego zatrudnienia, przede wszystkim poprzez 
podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój postaw istotnych z punktu widzenia rynku 
pracy, takich jak kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa.

OP 10, sekcja 2.A.6.1, Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, zmieniono 
zapisy akapitu nr 3: W ramach realizacji drugiego celu szczegółowego podejmowane będą 
działania mające na celu lepsze przygotowanie uczniów do przyszłego zatrudnienia, przede 
wszystkim poprzez podniesienie kompetencji kluczowych oraz nabycie /podniesienie 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, takich jak umiejętności 
matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język 
polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), TIK, umiejętność 
rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, 
rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w 
kontekście środowiska pracy. 



233 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1, Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, str. 213, akapit nr 
4:  Rozwiązaniu problemu, jakim jest zagrożenie przedwczesnym wypadnięciem z systemu 
oświaty (…)

OP 10, sekcja 2.A.6.1, Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, zmieniono 
zapisy akapitu nr 4:  Rozwiązaniu problemu, jakim jest zagrożenie przedwczesnym 
opuszczeniem systemu oświaty (…)

234 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1, Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, str. 213, akapit nr 
5: Dla zwiększenia jakości nauczania zarówno na etapie edukacji przedszkolnej, jak i w szkołach 
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówkach prowadzących 
kształcenie ogólne (...)

OP 10, sekcja 2.A.6.1, Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych,  zmieniono 
zapisy akapitu nr 5: Dla zwiększenia jakości nauczania zarówno na etapie edukacji 
przedszkolnej, jak i w szkołach/placówkach prowadzących kształcenie ogólne (...)

235 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1, Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, str. 213, akapit nr 
6: Obszar edukacji ogólnej zostanie wsparty również poprzez tworzenie warunków do 
prowadzenia nauczania eksperymetnalnego.

OP 10, sekcja 2.A.6.1, Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, zmieniono 
zapisy akapitu nr 6: Obszar edukacji ogólnej zostanie wsparty również poprzez tworzenie 
warunków do prowadzenia nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

236 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1, Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, str. 213, akapit nr 
7: Projekty związane z wyposażeniem pracowni TIK ("Cyfrowa szkoła") oraz pracowni 
przedmiotowych będą komplementarne z zajęciami dodatkowymi dla uczniów oraz 
doskonaleniem nauczycieli finansowanymi ze środków publicznych (w tym EFS), a łączny limit 
wydatków związanych z zakupem sprzętu nie przekroczy 30% alokacji na cały PI 10i (włączając 
cross-financing).

OP 10, sekcja 2.A.6.1, Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych,  zmieniono 
zapisy akapitu nr 7: Projekty związane z wyposażeniem pracowni TIK oraz pracowni 
przedmiotowych będą komplementarne z zajęciami dodatkowymi dla uczniów oraz w 
zależności od zdiagnozowanych potrzeb z doskonaleniem nauczycieli. Dodatkowe zajęcia dla 
uczniów oraz działania związane z doskonaleniem nauczycieli powinny być finansowane ze 
środków publicznych (w tym EFS), a łączny limit wydatków związanych z zakupem sprzętu 
nie przekroczy 30% alokacji na cały PI 10i (włączając cross-financing).

237 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1, str. 214, Grupy docelowe:
- dzieci w wieku przedszkolnym (zgodnie z ustawą o systemie oświaty);
- przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych/zespoły szkolno-przedszkolne;
- uczniowie i wychowankowie szkół i placówek (w rozumieniu art. 2 pkt. 3, 5 ustawy o 
systemie oświaty) prowadzących kształcenie ogólne;
- uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe;
- szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne oraz placówki (w rozumieniu art. 2 pkt. 
3, 5 ustawy o systemie oświaty) prowadzące kształcenie ogólne;
- szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
- nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych/zespołów szkolno-przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, 
szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek ( w rozumieniu art. 2 
pkt. 3, 5 ustawy o systemie oświaty) prowadzących kształcenie ogólne;
- nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe;
- podmioty otoczenia społeczno-gospodarczego.

OP 10, sekcja 2.A.6.1, usunięto następujące grupy docelowe:
- uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe;
- szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
- nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe;

Zmieniono zapisy przy następujących grupach docelowych:
- dzieci w wieku przedszkolnym
- uczniowie i wychowankowie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne
- szkoły oraz placówki prowadzące kształcenie ogólne 
- nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych/zespołów szkolno-przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, 
szkół oraz placówek prowadzących kształcenie ogólne

238 10 OP 10, sekcja 2.A.6.2, str. 214, Kierunkowe zasady wyboru projektów, akapit nr 3: Kryteria 
wyboru będą uwzględniać wyniki edukacyjne szkół i premiować szkoły położone na terenach 
wiejskich.

OP 10, sekcja 2.A.6.2, Kierunkowe zasady wyboru projektów, zmieniono zapisy akapitu nr 3: 
Kryteria wyboru będą premiować szkoły położone na terenach wiejskich oraz uczniów i 
szkoły posiadające największe lub specjalne potrzeby edukacyjne.

239 10 OP 10, sekcja 2.A.6.5, Tabela 5, wskaźnik nr 5, str. 215: Liczba uczniów objętych wsparciem w 
zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie.

OP 10, sekcja 2.A.6.5, Tabela 5, zmieniono wskaźnik nr 5: Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w 
programie.

Powyższy wskaźnik zmieniono w analogiczny sposób we wszystkich miejscach RPO WK-P 
2014-2020.



240 10 OP 10, sekcja 2.A.5, str. 218, Cel szczegółowy 1: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów 
szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia 
zawodowego.

OP 10, sekcja 2.A.5, zmieniono Cel szczegółowy 1: zwiększenie szans na zatrudnienie 
uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez podniesienie 
efektywności kształcenia zawodowego, jak również poprzez rozwijanie u uczniów 
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 
(umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, 
w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin, TIK, 
umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne 
myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy 
zespołowej w kontekście środowiska pracy). 

Cel szczegółowy nr 1 zmieniono w analogiczny sposób we wszystkich miejscach RPO WK-P 
2014-2020.

241 10 OP 10, sekcja 2.A.5, Tabela 4, str. 219. OP 10, sekcja 2.A.5, Tabela 4, str. 233, dodano wskaźnik nr 4: Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu

Powyższy wskaźnik dodano w analogiczny sposób we wszystkich miejscach RPO WK-P 2014-
2020.

242 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1, str. 220, cel szczegółowy 1, pkt. 2: Realizacja wysokiej jakości staży i 
praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego we współpracy z 
pracodawcami.

OP 10, sekcja 2.A.6.1, cel szczegółowy 1, zmieniono pkt. 2: Realizacja wysokiej jakości staży i 
praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego we współpracy z 
pracodawcami oraz wsparcie realizacji kompleksowych programów kształcenia w miejscu 
pracy.

243 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1, str. 220, Cel szczegółowy 1. OP 10, sekcja 2.A.6.1, Cel szczegółowy 1, dodano pkt. 3: 
3. Kształtowanie u uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji 
kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności 
matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym język 
polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin, TIK, umiejętność 
rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, 
rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w 
kontekście środowiska pracy).

244 10 OP, sekcja 2.A.6.1, str. 221, Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, akapit 1:  
Elementem takiej współpracy nie są bowiem tylko staże i praktyki realizowane zarówno dla 
uczniów szkół zawodowych, jak i nauczycieli (...) Kolejnym aspektem współpracy szkół 
zawodowych z pracodawcami (...)

OP, sekcja 2.A.6.1, Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, zmieniono zapisy 
akapitu 1: Elementem takiej współpracy nie są bowiem tylko staże i praktyki realizowane 
zarówno dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, jak i nauczycieli (...) 
Kolejnym aspektem współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami 
(...)

245 10 OP, sekcja 2.A.6.1, str. 222, Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, akapit 3: 
Praktyczny wymiar współpracy z pracodawcami znajdzie odzwierciedlenie w realizacji wysokiej 
jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego (...) 
W celu większego zaangażowania pracodawców reprezentujących różne branże w 
organizowanie staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych (...)

OP, sekcja 2.A.6.1, Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, zmieniono zapisy 
akapitu 3:  W celu większego zaangażowania pracodawców reprezentujących różne branże 
w organizowanie staży i praktyk dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (...) 

Dodatkowo uczniowie będą mięli możliwość skorzystania z kompleksowych programów 
kształcenia w miejscu pracy, w których nabywanie wiedzy i umiejętności będzie opierało się 
na pracy w środowisku zgodnym z kierunkiem kształcenia. Tego typu działania przyczynią się 
do nabycia przez uczniów umiejętności praktycznych i cennego doświadczenia  zawodowego 
zgodnego z kierunkiem kształcenia.



246 10 OP, sekcja 2.A.6.1, str. 222, Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, akapit 4: 
Udział w zaproponowanej formie kształcenia pozwoli również na lepsze zrozumienie 
uwarunkowań i wymagań, jakie nowoczesna szkoła zawodowa (…)

OP, sekcja 2.A.6.1, Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, akapit 4: Udział w 
zaproponowanej formie kształcenia pozwoli również na lepsze zrozumienie uwarunkowań i 
wymagań, jakie nowoczesna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe (…)

247 10 OP, sekcja 2.A.6.1, str. 222, Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, akapit 7: IZ 
dokona analizy potrzeb szkół zawodowych pod kątem wyzwań regionalnego rynku pracy (…)

OP, sekcja 2.A.6.1, Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, zmieniono zapisy 
akapitu 7: IZ dokona analizy potrzeb szkół prowadzących kształcenie zawodowe pod kątem 
wyzwań regionalnego rynku pracy (…)

248 10 OP, sekcja 2.A.6.1, str. 223, Główne grupy docelowe:
- nauczyciele kształcenia zawodowego,

OP, sekcja 2.A.6.1, Główne grupy docelowe, zmieniono:
- nauczyciele, w tym nauczyciele kształcenia zawodowego

249 10 OP 10, sekcja 2.A.6.5, str. 224, tabela 5. OP 10, sekcja 2.A.6.5, tabela 5, dodano wskaźnik: Liczba uczniów objetych wsparciem w 
zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie.

250 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1, str. 217, Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych: Działania 
w ramach PI zostaną skoncentrowane na zwiększeniu aktywności edukacyjnej osób dorosłych 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji związanej z luką kompetencyjna w zakresie w 
zakresie (...)

OP 10, sekcja 2.A.6.1, zmieniono zapisy w części: Oczekiwany wkład w realizację celów 
szczegółowych: Działania w ramach PI zostaną skoncentrowane na zwiększeniu aktywności 
edukacyjnej osób dorosłych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji związanej z luką 
kompetencyjną w zakresie (...)

251 10 OP 10, sekcja 2.A.6.2, str. 217, Kierunkowe zasady wyboru projektów: Projekty w ramach PI 
wybierane będą w trybie konkursowym.

OP 10, sekcja 2.A.6.2, Kierunkowe zasady wyboru projektów: Projekty w ramach PI 
wybierane będą w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym. Zastosowanie trybu 
pozakonkursowego do projektów z zakresu nabywania/podnoszenia kompetencji i/lub 
kwalifikacji z zakresu ICT oraz języków obcych przez osoby dorosłe, umożliwi jednakowy 
dostęp do odpowiedniej jakości wsparcia i zachowanie jednolitych standardów na terenie 
całego województwa kujawsko-pomorskiego dla osób dorosłych, które posiadają faktycznie 
największe potrzeby w zakresie kompetencji/kwalifikacji językowych i cyfrowych oraz 
przyczyni się w optymalny sposób do osiągnięcia celu szczegółowego.

252 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1, str. 220, Typy i przykłady przedsięwzięć, Cel szczegółowy 1, pkt. 1: 
wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego (…)

OP 10, sekcja 2.A.6.1, Typy i przykłady przedsięwzięć, Cel szczegółowy 1, zmieniono zapisy 
pkt. 1: wsparcie nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego (…)

253 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1, str. 220, Typy i przykłady przedsięwzięć, Cel szczegółowy 1. OP 10, sekcja 2.A.6.1, Typy i przykłady przedsięwzięć, Cel szczegółowy 1, dodano typ 
przedsięwzięcia nr 4: Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie 
przedmiotów zawodowych.

254 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1, str. 221, Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych OP 10, sekcja 2.A.6.1, Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, dodano 
następujące zapisy: 

Kolejnym elementem współpracy będą kompleksowe programy kształcenia w miejscu pracy, 
w których nabywanie wiedzy i umiejętności będzie opierało się na pracy w środkowisku 
zgodnym z kierunkiem kształcenia.

W ramach realizacji pierwszego celu szczegółowego podejmowane będą również działania 
mające na celu lepsze przygotowanie uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez 
podniesienie kompetencji kluczowych oraz nabycie/podniesienie umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, takich jak: umiejętność rozumienia, 
kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie 
problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście 
środkowiska pracy.

255 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1, str. 223, Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego: W ramach 
Strategii ZIT opracowany zostanie sytemu wsparcia (…)

OP 10, sekcja 2.A.6.1, Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego, zmiana zapisów 
pkt. 1: W ramach Strategii ZIT opracowany zostanie system wsparcia (…)



256 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1, str. 223, Grupy docelowe: instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz 
opiekunowie praktyk lub stażysty u pracodawców;

OP 10, sekcja 2.A.6.1, zmieniono zapisy grupy docelowej: instruktorzy praktycznej nauki 
zawodu oraz opiekunowie praktykanta lub stażysty u pracodawców;

257 10 OP 10, sekcja 2.A.6.2, str. 223, Kierunkowe zasady wyboru projektów: Projekty w ramach PI 
wybierane będą w trybie konkursowym.

OP 10, sekcja 2.A.6.2, Kierunkowe zasady wyboru projektów: Projekty w ramach PI 
wybierane będą w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym. 

Zastosowanie trybu pozakonkursowego do projektów z zakresu uzyskiwania i uzupełniania 
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe, umożliwi jednakowy 
dostęp do odpowiedniej jakości wsparcia i zachowanie jednolitych standardów na terenie 
całego województwa kujawsko-pomorskiego dla osób dorosłych, które posiadają faktycznie 
największe potrzeby w zakresie kompetencji/kwalifikacji zawodowych oraz przyczyni się w 
optymalny sposób do osiągnięcia celu szczegółowego.

258 10 OP 10, sekcja 2.A.6.2, str. 223, Kierunkowe zasady wyboru projektów: Kryteria wyboru będą 
uwzględniać wyniki edukacyjne szkół i premiować szkoły położone na terenach wiejskich.

OP 10, sekcja 2.A.6.2, Kierunkowe zasady wyboru projektów: Kryteria wyboru będą 
premiować szkoły położone na terenach wiejskich oraz uczniów i szkoły posiadające 
największe lub specjalne potrzeby edukacyjne.

259 10 OP 10, sekcja 2.A.6.5, str. 224, tabela 5, wartość docelowa (2023) wskaźnika nr 4. Liczba osób 
uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: 12 556. 

OP 10, sekcja 2.A.6.5, tabela 5, wartość docelowa (2023) wskaźnika nr 4. Liczba osób 
uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: 12 566. 

260 10 OP 10, sekcja 2.A.5, str. 209, tabela 4, nazwa wskaźnika nr 1: Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskania dofinansowania ze środków EFS 

OP 10, sekcja 2.A.5, tabela 4, nazwa wskaźnika nr 1: Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS 

263 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1, str. 214, grupy docelowe OP 10, sekcja 2.A.6.1, grupy docelowe, dodano zapis: 
- opiekunowie stażysty u pracodawcy

264 10 OP 10, sekcja 2.A.6.5, str. 224, tabela 5, wskaźnik nr 3: Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego doposażonych w sprzęt i metariały dydaktyczne niezbędne do realizacji 
kształcenia zawodowego

OP 10, sekcja 2.A.6.5, tabela 5, wskaźnik nr 3: Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i metariały dydaktyczne niezbędne do 
realizacji kształcenia zawodowego

265 10 OP 10, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, str. 225, tabela 6, wskaźnik nr 1: Liczba miejsc 
wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie, cel pośredni (2018) - 1276

OP 10, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, tabela 6, wskaźnik nr 1: Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego dofinansowanych w programie, cel pośredni (2018) - 957

270 10 OP 10, PI 10i, 2.A.6.1 opis typów i przykłady przedsięwzięć, cel szczegółowy nr 1: zwiększenie 
liczby miejsc przedszkolnych, str. 210

OP 10, PI 10i, 2.A.6.1 opis typów i przykłady przedsięwzięć, cel szczegółowy nr 1: 
zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych, str. 224, dodano nowy typ przedsięwzięcia: 
4. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej 
umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez 
wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogę być 
realizowane samodzielnie.

271 10 OP 10, sekcja2.A.6.1, Grupy docelowe: osoby dorosłe w wieku 18-67 lat , które z własnej 
inicjatywy chcą nabywać, podnosić, uzupełniać lub potwierdzać posiadane kompetencje i 
kwalifikacje, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę 
kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności 
osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia. 

Dokonano również zmiany przypisu: Osoby po 67 roku życia będą mogły zostać 
zakwalifikowane do wsparcia, o ile zadeklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia po 
zakończeniu udziału w projekcie.

OP 10, sekcja2.A.6.1, Grupy docelowe: osoby dorosłe w wieku 18-65 lat , które z własnej 
inicjatywy chcą nabywać, podnosić, uzupełniać lub potwierdzać posiadane kompetencje i 
kwalifikacje, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę 
kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności 
osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia.

Dokonano również zmiany przypisu: Osoby po 65 roku życia będą mogły zostać 
zakwalifikowane do wsparcia, o ile zadeklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia po 
zakończeniu udziału w projekcie.



272 10 OP 10, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, tabela 6 Ramy wykonania osi priorytetowej (str. 225), 
wskaźnik nr 3: Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie, cel 
pośredni (2018) - 4 191

OP 10, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, tabela 6 Ramy wykonania osi priorytetowej, wskaźnik 
nr 3: Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie, obniżono cel 
pośredni (2018) - 1 677

273 10 OP 10, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, tabela 6 Ramy wykonania osi priorytetowej (str. 225), 
wskaźnik nr 5: Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie, 
cel pośredni (2018) - 4 775

OP 10, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, tabela 6 Ramy wykonania osi priorytetowej, wskaźnik 
nr 5: Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie, 
obniżono cel pośredni (2018) - 1 910

274 10 OP 10, sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów (str. 214 oraz 224). OP 10, sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów, dodano zapisy:
10i - W związku z trwającą reformą edukacji, a co za tym idzie zmianami dotyczącymi szkół 
gimnazjalnych, w przypadku nowych projektów finansowanych w ramach priorytetu 
inwestycyjnego 10i skierowanych do szkół gimnazjalnych, które zostaną zlikwidowane w 
związku z reformą, wsparcie będzie skierowane jedynie do uczniów tych szkół.
10iv - W związku z trwającą reformą edukacji, a co za tym idzie zmianami dotyczącymi 
Zasadniczych Szkół Zawodowych, w przypadku nowych projektów finansowanych w ramach 
priorytetu inwestycyjnego 10iv skierowanych do Zasadniczych Szkół Zawodowych, które 
będą likwidowane w ramach reformy lub które będą przekształcane w szkoły z innym 
profilem, niż ten sprzed reformy, wsparcie będzie skierowane jedynie do uczniów tych szkół.

275 10 OP 10, sekcja 2.A.6.1, cel szczegółowy nr 2, punkt 2, przypis dot. realizacji pozaszkolnych form 
kształcenia ustawicznego, str. 221, zaktualizowano przypis: Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 
11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 
poz. 186 z późn. zm.).

OP 10, sekcja 2.A.6.1, cel szczegółowy nr 2, punkt 2, przypis dot. realizacji pozaszkolnych 
form kształcenia ustawicznego, str. 238, zaktualizowano przypis: Zgodnie z rozporządzeniem 
z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

276 11 OP 11,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, w tabeli 9, Wymiar 3 Typ terytorium (str. 231), 
zmiany kwot dla poszczególnych kodów: 
Kod 01: 0
Kod 02: 7 250 912
Kod 03: 29 003 648

OP 11,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, w tabeli 9,Wymiar 3 Typ terytorium
Kod 01 wskazanie kwoty 8 385 420
Kod 02 wskazanie kwoty 4 253 937
Kod 03 wskazanie kwoty 19 442 355

277 11 OP 11, plan finansowy, sekcja 3.1 - zmiana stopy dofinansowania z 85% na 95% wraz ze 
pozostałymi zmianami z tego wynikającymi ( w tym tabela 18c, OP 11 sekcja 2.A.8 Ramy 
wykonania, tabela 6 wskaźnik finansowa cel posredni i cel końcowy)

OP 11, plan finansowy, sekcja 3.1 - zmiana stopy dofinansowania na 95% wraz ze 
pozostałymi zmianami z tego wynikającymi ( w tym tabela 18c).

278 11  OP 11,  sekcja 2.A.6.1, rozszerzenie typów i przykładów przedsięwzięć o wsparcie  
przygotowawcze oraz bieżącej działalności związanej z realizacją LSR oraz działania animacyjne

OP 11,  sekcja 2.A.6.1,dodanie typu przedsięwzięcia:
4. Wsparcie  przygotowawcze
5. Wsparcie bieżącej działalności związanej z realizacją LSR oraz działania animacyjne

279 11 OP 11, sekcja 2.A.6.2, kierunkowe zasady wyboru projektów, str. 230 
Szczegółowe zasady wyboru projektów zawierać będzie Szczegółowy Opis Priorytetów, które 
zgodnie z art.. 110 CPR zatwierdzi KM RPO

OP 11, sekcja 2.A.6.2, kierunkowe zasady wyboru projektów, 
"Szczegółowe zasady wyboru projektów zawierać  będzie Szczegółowy Opis Priorytetów. 
Zgodnie z art. 34 CPR Lokalna Grupa Działania opracowuje strategię rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność, a w jej ramach obiektywne kryteria wyboru operacji. IZ 
opracowuje warunki udzielania wsparcia."

280 11 OP 11, sekcja 2.A.6.2, kierunkowe zasady wyboru projektów, str. 230 Przedsięwzięcia 
realizowane w ramach PI 9vi będą zgodne z horyzontalnymi, krajowymi wytycznymi ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczących CT 9 w tym będą uwzględniały 
założenia minimalnej efektywności społeczno-zatrudnieniowej łączącej w sobie efekty 
aktywizacji społecznej względem osób o najwyższym stopniu wykluczenia oraz efekty 
zatrudnieniowe względem osób o relatywnie większym stopniu zbliżenia do rynku pracy

OP 11, sekcja 2.A.6.2, kierunkowe zasady wyboru projektów,  Przedsięwzięcia realizowane w 
ramach PI 9vi będą zgodne z horyzontalnymi, krajowymi wytycznymi ministra właściwego do 
spraw rozwoju regionalnego dotyczących CT 9 tam gdzie jest to mozliwe i wpisuje się w idee 
RLKS



281 11 OP 11, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, tabela 6.  Ramy wykonania osi priorytetowej 11  
wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych, Cel 
pośredni (2018): 15 354 872; 

OP 11, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania osi priorytetowej 9  - wskaźnik finansowy: Całkowita 
kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych, Cel pośredni (2018): 4 660 291 tj. 
13,8% + odpowiednia zmiana zapisów w Załączniku nr 5 do RPO Informacje na temat 
ustanowienia ram wykonania.

282 11 OP 11, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, tabela 6.  Ramy wykonania osi priorytetowej 11  
wskaźnik rzeczowy:  liczba osób zagrożonych ubóstwem i zagrożeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie, Cel pośredni (2018): 4239

OP 11, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania osi priorytetowej 9  -wskaźnik rzeczowy:  liczba osób 
zagrożonych ubóstwem i zagrożeniem społecznym objętych wsparciem w programie, Cel 
pośredni (2018): 2 231 (20%)   + odpowiednia zmiana zapisów w Załączniku nr 5 do RPO 
Informacje na temat ustanowienia ram wykonania.

283 11 OP 11, sekcja 2.A.6.1, str. 229  rozszerzenie katalogu grup docelowych w części Potencjalni 
beneficjenci/grupy docelowe 

OP 11, sekcja 2.A.6.1,
rozszerzenie katalogu grup docelowych o zapis
-wszyscy mieszkańcy

284 11 1.2.2 Matryca logiczna strategii inwestycyjnej Programu  Tabela 2. Przegląd strategii 
inwestycyjnej programu operacyjnego (str. 79) Kwota wsparcia UE euro 36 254 560 i  1,9 %

1.2.2 Matryca logiczna strategii inwestycyjnej Programu  Tabela 2. Przegląd strategii 
inwestycyjnej programu operacyjnego Kwota wsparcia UE euro 32 081 712 i  1,7 %

285 12 OP 12, sekcja 2.B.5 Wskaźniki rezultatu, Tabela 12. Wskaźniki rezultatu dla EFRR/FS/EFS (w 
podziale na cele szczegółowe) (str. 233): w kolumnie pn. źródło danych  dla wskaźników o 
liczbie porządkowej 4 i 5 wskazano: LSI

OP 12, sekcja 2.B.5 Wskaźniki rezultatu, Tabela 12. Wskaźniki rezultatu dla EFRR/FS/EFS (w 
podziale na cele szczegółowe) w kolumnie pn. źródło danych  dla wskaźników o liczbie 
porządkowej 4 i 5 zmiana na: SL2014

286 12 OP 12, sekcja 2.B.5 Wskaźniki rezultatu, Tabela 12. Wskaźniki rezultatu dla EFRR/FS/EFS (w 
podziale na cele szczegółowe) (str. 233): w kolumnie pn. jednostka pomiaru dla wskaźnika pn. 
Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów  wskazano: skala 0-5 

OP 12, sekcja 2.B.5 Wskaźniki rezultatu, Tabela 12. Wskaźniki rezultatu dla EFRR/FS/EFS (w 
podziale na cele szczegółowe): w kolumnie pn. jednostka pomiaru dla wskaźnika pn. Ocena 
przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów zmiana na: skala 1-5.

287 12 OP 12, Sekcja 2.B.7 Kategorie interwencji, tabela 14: wymiar 1 Zakres interwencji , Tabela 15 
oraz Tabela 16 (str. 236 )

Kod 121 - 49 743 183
Kod 123 - 8 390 417

OP 12, Sekcja 2.B.7 Kategorie interwencji, tabela 14: wymiar 1 Zakres interwencji

Kod 121 - 59 825 964
Kod 123 - 5 000 000

Dostosowanie Tabeli 15 oraz 16 do ww. zmiany.

288 12 Tabela 2. Przegląd strategii inwestycyjnej programu operacyjnego, OP 12 Pomoc 
techniczna(str. 79):
- wsparcie UE (euro) - 59 931 546 
- Udział łącznego wsparcia UE w całości środków programu - 3,2%

Tabela 2. Przegląd strategii inwestycyjnej programu operacyjnego, OP 12 Pomoc techniczna:
- wsparcie UE (euro) - 66 623 910 
- Udział łącznego wsparcia UE w całości środków programu - 3,5%

290 nd Tabela 8 Forma finansowania Dodanie w PI formy finansowania 02 dotacja zwrotna 

291 nd SEKCJA 11. ZASADY HORYZONTALNE; Sekcja 11.1 Zrównoważony rozwój  - brak zapisów dot. 
możliwości realizacji wsparcia w formie pomocy zwrotnej

SEKCJA 11. ZASADY HORYZONTALNE; Sekcja 11.1 Zrównoważony rozwój, 
Dodanie zapisu: IZ nie wyklucza zastosowania wsparcia w formie pomocy zwrotnej. 

292 nd Sekcja 1.1.1 Dodanie OSI "Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze" oraz zmiana nazwy OSI 
dot. obszarów wiejskich.
 (sekcja 1.1.1, Podejście terytorialne, s.38)

293 nd Sekcja 4 Dodanie OSI "Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze" oraz zmiana nazwy OSI 
dot. obszarów wiejskich.
 (sekcja 4)



294 nd 3) Warunek 7.3: Inne rodzaje transportu, w tym śródlądowe drogi morskie i transport morski, 
porty, połączenia multimodalne i infrastruktura portów lotniczych: Istnienie w kompleksowym 
planie lub kompleksowych planach lub ramach dotyczących transportu wyraźnej części 
dotyczącej śródlądowych dróg morskich i transportu morskiego, portów, połączeń 
multimodalnych i infrastruktury portów lotniczych, które poprawiają łączność z 
kompleksowymi i bazowymi sieciami TEN-T i przyczyniają się do promowania zrównoważonej 
mobilności regionalnej i lokalnej.

Usunięcie warunku.
SEKCJA 9. WARUNKI WSTĘPNE, Cel tematyczny 7.

295 nd SEKCJA 11. ZASADY HORYZONTALNE , Sekcja 11.2 Równość szans i niedyskryminacja - brak 
zapisu dot. zasady deinstytucjonalizacji

SEKCJA 11. ZASADY HORYZONTALNE, Sekcja 11.2 Równość szans i niedyskryminacja -  
wprowadzono następujący zapis proponowany przez MR oraz uzgodniony z KE:
W ramach wszystkich CT wykluczone jest wsparcie inwestycji w infrastrukturę instytucji 
opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z 
Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) świadczących opiekę dla osób z 
niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki 
rodzicielskiej chyba że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki 
zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten 
zostanie rozpoczęty w okresie realizacji projektu. Zasada ta obowiązuje dla naborów 
ogłoszonych po wejściu w życie zmienionego programu. 


