
Wykaz zmian w RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja 4.0)

Lp.
Oś 

priorytetowa
Dotychczasowe brzmienie RPO WK-P 2014-2020 (wersja 3.0) Po zmianie (wersja 4.0)

1 1

OP 1, sekcja 2.A.9, Tabela 7: Wymiar 1 Zakres  interwencji

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

OP 1, sekcja 2.A.9, Tabela 7: Wymiar 1 Zakres  interwencji- zmiany 

wartości poszczególnych kategorii - przesunięcie kwoty: 

• 5 mln euro z PI 1b na PI 2c 

• 4,7 mln euro z PI 1b na PI 3b 

• 17,1 mln euro  z PI 1b na PI 8b 

• 2,8 mln euro z PI 1a na PI 8b 

001        145 808 721

002             5 000 000

056           30 400 000

057             359 269

058           30 096 373

059             412 269

062           31 907 229

064          24 407 229

066           29 518 645

067           16 500 000

069           27 152 622

072           25 959 673

082             7 169 579

101            5 031 778



2 1

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne.

1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)" - 187 szt.  

oraz 

2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)"- 187 szt.

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne - 

zwiększenie wartości wskaźników:  

1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)" - 649 

przedsiębiorstw  oraz 

2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)"-  649 

przedsiębiorstwa

3 1

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne: 

"Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje)(CI 6)" - 120 317 774 EUR

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne - 

zmniejszenie wartości wskaźnika,  : "Inwestycje prywatne 

uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(CI 6)" :  

42 496 743 EUR (182 617 004 zł)

4 1

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne: 

"Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami 

badawczymi (CI 26)" - 1137 szt.

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne - 

zmniejszenie wartości wskaźnika: "Liczba przedsiębiorstw 

współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26)" -  221 

przedsiębiorstw

5 1

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne:

1."Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)" - 1116 

szt.; 

2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne 

niż dotacje (CI 3)" - 166 szt. 

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne - 

zmiana wartości wskaźników.

1."Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)" -   637 

przedsiębiorstw 

2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż 

dotacje (CI 3)" -  536 przedsiębiorstw

6 1

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne: 

rezygnacja ze  wskaźnika: "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie niefinansowe (CI 4)"- 849 szt.

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne- 

wykreślenie wskaźnika "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie niefinansowe (CI 4)"



7 1
2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne:  

"Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych" - 380 ha

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne; 

zmniejszenie wartości wskaźnika: "Powierzchnia przygotowanych 

terenów inwestycyjnych"  - 50 ha

8 1

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne: 

"Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (inne niż dotacje)(CI 7)"  -  360 056,34 EUR

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne; 

zwiększenie wartości wskaźnika: "Inwestycje prywatne uzupełniające 

wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)(CI 7)" :  1 089 

530 EUR (4 681 930 zł)

9 1

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne : 

"Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8)" - 

374 EPC

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne; 

zmniejszenie wartości wskaźnika: "Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8)" -  259 EPC

10 1

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne: 

"Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) 

świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu" - 83 szt.

 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne; 

zmniejszenie wartości wskaźnika : "Liczba zaawansowanych usług 

(nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia 

biznesu"  - 25 szt.

11 1

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne:

1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)" - 1709 

szt. oraz

2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe 

(CI 4)" - 1403 szt.

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne; 

zmniejszenie wartości wskaźników: 

1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)"  - 622 

przedsiębiorstw oraz

2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 

4)" - 316 przedsiębiorstw



12 1

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne:

1. "Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje)(CI 6)" - 42 069 579 EUR

2. "Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (inne niż dotacje)(CI 7)" -1 594 225  EUR

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne; 

zmniejszenie wartości wskaźników: 

1. "Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje)(CI 6)"-  5 162 644 EUR (22 184 912  zł)

2."Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (inne niż dotacje)(CI 7)" -  823 218 EUR (3 537 532 zł)

13 1

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne: 

"Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (inne niż dotacje)(CI 7)" -  14 217 887 EUR

 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne; 

zmniejszenie wartości wskaźnika:  "Inwestycje prywatne 

uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż 

dotacje)(CI 7)"-  10 032 058 EUR (43 109 758 zł)

14 1

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne:

1."Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 

wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29)" - 299 szt.

2. "Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 

wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28)" - 149 szt.

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne; 

zmiana wartości wskaźników: 

1. "Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla firmy (CI 29)" - 320 przedsiębiorstw

2. "Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla rynku (CI 28)"  - 109 przedsiębiorstw

15 1 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów
2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów - wprowadzenie trybu 

pozakonkursowego zgodnie z raportem „Catching-up Regions 3” i 

rekomendacjami KE



16 1

2.A.8 Ramy wykonania,  Tabela 6. Ramy wykonania osi 

priorytetowej 1:

Wskaźnik pn. "Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych

cel końcowy (2023)" -  476 027 514 EUR

Wskaźnik "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)

cel końcowy (2023)"  -  2040

2.A.8 Ramy wykonania,  Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 

1 - zmniejszenie wartości wskaźników: 

Wskaźnik pn. "Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych- cel końcowy (2023)" -   446 733 397 EUR

Wskaźnik "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) - cel 

końcowy (2023)" -  2023

17 1 OP 1 - Cały dokument 

Dodanie zapisów o możliwości wspierania projektów 

przygotowawczych w ramach OP 1, PI 3a, sekcja 2.A.6.1 Opis typów i 

przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, ich 

oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych:  "Ponadto, 

wsparcie będą mogły uzyskać działania na rzecz przygotowania 

inwestycji poprzez dofinansowanie w ramach projektów 

przygotowawczych m.in. dokumentacji projektowej, przetargowej, 

planistycznej dla inwestycji infrastrukturalnych, które będą możliwe 

do zrealizowania ze środków tego programu lub programów 

operacyjnych polityki spójności realizowanych w okresie 

programowania następującym bezpośrednio po roku 2020 (projekty 

przygotowawcze)."

18 2

OP 2, PI 2c, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające zastosowane w osi 

priorytetowej kategorie interwencji: 

KI 081 - 19 894 944 euro

KI 079 - 4 980 813 euro 

OP 2, PI 2c, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające zastosowane w osi priorytetowej 

kategorie interwencji; zmiany wartości poszczególnych kategorii:

KI 081 -  24 964 250 euro

KI 079 - 4 911 507 euro



19 2

OP 2, PI2c, 2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6. Ramy wykonania osi 

priorytetowej 2, wskaźnik finansowy pn.

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych - 

cel końcowy (2023) - 59 023 036 euro

OP 2, PI2c, 2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6. Ramy wykonania osi 

priorytetowej 2, wskaźnik finansowy pn.

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych - cel 

końcowy (2023 ) - 64 905 389 euro

20 2

OP 2, PI 2c, sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, 

które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w 

realizację celów szczegółowych- brak zapisu dot. projektów 

przygotowawczych.

Dodanie zapisów o możliwości wspierania projektów 

przygotowawczych w ramach OP 2, PI 2c, sekcja 2.A.6.1 Opis typów i 

przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, ich 

oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych: "Ponadto, 

wsparcie będą mogły uzyskać działania na rzecz przygotowania 

inwestycji poprzez dofinansowanie w ramach projektów 

przygotowawczych m.in. dokumentacji projektowej, przetargowej, 

planistycznej dla inwestycji infrastrukturalnych, które będą możliwe 

do zrealizowania ze środków tego programu lub programów 

operacyjnych polityki spójności realizowanych w okresie 

programowania następującym bezpośrednio po roku 2020 (projekty 

przygotowawcze)."

21 3

OP 3, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające zastosowane w osi 

priorytetowej kategorie interwencji.

KI 011 - 6 911 576 euro

KI 012 - 5 759 647 euro

KI 013 - 88 353 389 euro

KI 043 - 80 925 768 euro

KI 068 - 35 897 646 euro

KI 090 - 31 863 477 euro

OP 3, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające zastosowane w osi priorytetowej 

kategorie interwencji; zmiany wartości poszczególnych kategorii:

KI 011 - 3 911 576 euro

KI 012 - 4 759 647 euro

KI 013 - 87 429 389  euro

KI 043 - 82 349 768 euro

KI 068 - 34 497 646 euro

KI 090 - 37 163 477 euro

22 3

Tabela 20a (1). Tabelaryczny opis realizacji ZIT wojewódzkiego w 

Programie:

PI 4c - 34 009 600 euro

PI 4e- 56 840 706 euro

Tabela 20a (1). Tabelaryczny opis realizacji ZIT wojewódzkiego w 

Programie:

PI 4c - 33 669 600 euro

PI 4e- 57 180 706 euro



23 3

OP 3, PI 4a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5, 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej 

z OZE - 134 szt.

Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci 

elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii - 190,44 

km

OP 3, PI 4a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5, 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z 

OZE - 2 979 szt.

Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci 

elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii - 107,76 km

24 3

OP 3, PI 4e, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5, 

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 61 szt. 

OP 3, PI 4e, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5, 

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 45 szt. 

25 3 OP 3 - cały dokument

Dodanie zapisów o możliwości wspierania projektów 

przygotowawczych w ramach OP 3, PI 4e, sekcja 2.A.6.1 Opis typów i 

przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, ich 

oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych:  "Ponadto, 

wsparcie będą mogły uzyskać działania na rzecz przygotowania 

inwestycji poprzez dofinansowanie w ramach projektów 

przygotowawczych m.in. dokumentacji projektowej, przetargowej, 

planistycznej dla inwestycji infrastrukturalnych, które będą możliwe 

do zrealizowania ze środków tego programu lub programów 

operacyjnych polityki spójności realizowanych w okresie 

programowania następującym bezpośrednio po roku 2020 (projekty 

przygotowawcze)."

26 3

OP 3, Sekcja 12.2 Ramy wykonania programu operacyjnego, 

Tabela 28. Ramy wykonania programu, w podziale na fundusze i 

kategorie regionów.

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 339 

523 599 euro

OP 3, Sekcja 12.2 Ramy wykonania programu operacyjnego, Tabela 

28. Ramy wykonania programu, w podziale na fundusze i kategorie 

regionów.

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 339 

994 188 euro



27 4

OP 4, PI 5b, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5.

Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony 

przeciwpowodziowej (CI20) - 1 047 477 osób

OP 4, PI 5b, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5.

Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony 

przeciwpowodziowej (CI20)  - 4000 osób

28 4

OP 4, PI 5b, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5.

Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do 

prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof - 

125 sztuk

OP 4, PI 5b, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5.

Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do 

prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof - 466 

sztuk

29 4

OP 4, PI 6a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5.

Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu 

odpadów (CI17) 100 000 ton/rok

Zmniejszenie

OP 4, PI 6a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5.

Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów 

(CI17) 2 600 ton/rok

30 4

OP 4, PI 6a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5.

2.A.8 Ramy wykonania

Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 4

Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych 75 szt.

Zmniejszenie

OP 4, PI 6a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5.

2.A.8 Ramy wykonania

Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 4

Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych  37 szt.

31 4

OP 4, PI 6b, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5 

2.A.8 Ramy wykonania

Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 4

Liczba  dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 

oczyszczania ścieków (CI19) 155 752 RLM

Zmniejszenie

OP 4, PI 6b, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5 

2.A.8 Ramy wykonania

Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 4

Liczba  dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania 

ścieków (CI19) 81 000 RLM



32 4

OP 4, PI 6b, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5

Liczba dodatkowych osób korzystających  z ulepszonego 

zaopatrzenia 

w wodę (CI18) 4269 osób

Zwiększenie

OP 4, PI 6b, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5

Liczba dodatkowych osób korzystających  z ulepszonego zaopatrzenia 

w wodę (CI18) 29 000 osób

33 4

OP 4, PI 6c, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5.

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem 

miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 

oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI9)

805 681 odwiedzin/ rok

Zwiększenie

OP 4, PI 6c, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5.

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 

stanowiących atrakcje turystyczne (CI9)

1 444 171 odwiedzin/ rok

34 4

OP 4, PI 6c, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5.

2.A.8 Ramy wykonania

Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 4

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem   111 szt.

Zwiększenie

OP 4, PI 6c, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5.

2.A.8 Ramy wykonania

Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 4

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem  500 szt.

35 4

OP 4, PI 6c, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem  9 szt.

Zwiększenie

OP 4, PI 6c, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5 

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem  18 szt.



36 4

OP 4, PI 6a, Sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów 

Wsparcie zostanie skierowane na realizację działań 

uwzględnionych w uzgodnionym przez ministra właściwego ds. 

środowiska planie inwestycyjnym dotyczącym gospodarki 

odpadami komunalnymi.

OP 4, PI 6a, Sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów 

Wsparcie w zakresie instalacji do przetwarzania odpadów zostanie 

skierowane na realizację działań uwzględnionych w uzgodnionym 

przez ministra właściwego ds. środowiska planie inwestycyjnym 

dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi.

37 4

PI 6d, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 

inwestycyjne, Tabela 5 

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego 

statusu ochrony (Cl23) - 2895 ha

OP 4, PI 6d, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5 

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu 

ochrony (Cl23) - 5165 ha

38 4

PI 6d, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 

inwestycyjne, Tabela 5 

Liczba wspartych form ochrony przyrody - 55 szt.

OP 4, PI 6d, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5 

Liczba wspartych form ochrony przyrody - 98 szt.

39 4

OP 4,  Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające zastosowane w osi 

priorytetowej kategorie interwencji

KI 020 - 5 600 882 

KI 022 - 20 684 202 

KI 087 3 970 212

KI 088 4 200 000

KI 094 - 25 500 000 

KI 095 -   4 500 000 

OP 4,  Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające zastosowane w osi priorytetowej 

kategorie interwencji

KI 020 - 7 195 882 

KI 022 - 22 279 202 

KI 087 3 970 212

KI 088 5 700 000

KI 094 - 24 300 000 

KI 095 -   5 700 000 
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OP 4, Sekcja 12.2 Ramy wykonania, Tabela 28

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem  111 szt.

Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych 75 szt.  

Liczba  dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 

oczyszczania ścieków (CI19) 155 752 RLM

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 127 

880 328 euro

OP 4, Sekcja 12.2 Ramy wykonania programu operacyjnego, Tabela 28

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 500 szt.                                         

Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych 37 szt. 

Liczba  dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania 

ścieków (CI19) 81 000 RLM

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 128 

339 152 euro

41 5

OP 5, Tabela 7-11 Tabele przedstawiające zastosowanie w osi 

priorytetowej kategorie interwencji

KI 026 47 353 781 euro

KI 034  150 119 297 euro

KI 044   8 500 000 euro

OP 5, Tabela 7-11 Tabele przedstawiające zastosowanie w osi 

priorytetowej kategorie interwencji

KI 026  37 353 781 euro

KI 034  160 429 297 euro

KI 044  8 500 000 euro
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OP 5, PI 7b, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5

Sekcja 12.2 Ramy wykonania,

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 

184,60 km 

OP 5, PI 7b, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5

Sekcja 12.2 Ramy wykonania,

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 160 

km 

43 5

OP 5, PI 7d, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych - 26,86 km 

OP 5, PI 7d, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych  - 17,69 km 

44 5

OP 5, PI 7d, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5

Liczba wspartych dworców kolejowych  16 szt.

OP 5, PI 7d, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5

Liczba wspartych dworców kolejowych  6 szt.



45 5

OP 5, PI 7b, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, 

które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w 

realizację celów szczegółowych

brak opisu

OP 5, PI 7b, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które 

mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych

Wszystkie inwestycje drogowe wspierane z RPO muszą prowadzić do 

dostosowania dróg (gminnych, powiatowych, wojewódzkich) do ruchu 

pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 

11,5 t.

46 5

Sekcja 3.2

Tabela 18a Plan finansowy programu (EUR), oś 5

Tabela 18c Plan  finansowy  w  podziale  na  osie  priorytetowe,  

fundusze,  kategorie regionu i  cele tematyczne (EUR), oś. 5

Sekcja 3.2

Tabela 18a Plan finansowy programu (EUR), oś 5

Tabela 18c Plan  finansowy  w  podziale  na  osie  priorytetowe,  

fundusze,  kategorie regionu i  cele tematyczne (EUR), oś. 5

dostosowanie wartości do przesunięć alokacji

47 5

Sekcja 12.2 Ramy wykonania

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 

(CI14)  184,60 km

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych  

242 321 269 euro

Sekcja 12.2 Ramy wykonania programu operacyjnego, Tabela 28

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 

(CI14)  160 km

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 236 

450 681 euro



48 5 OP 5 - Cały dokument 

Dodanie zapisów o możliwości wspierania projektów 

przygotowawczych w ramach OP 5, PI 7b, sekcja 2.A.6.1 Opis typów i 

przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, ich 

oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych:  "Ponadto, 

wsparcie będą mogły uzyskać działania na rzecz przygotowania 

inwestycji poprzez dofinansowanie w ramach projektów 

przygotowawczych m.in. dokumentacji projektowej, przetargowej, 

planistycznej dla inwestycji infrastrukturalnych, które będą możliwe 

do zrealizowania ze środków tego programu lub programów 

operacyjnych polityki spójności realizowanych w okresie 

programowania następującym bezpośrednio po roku 2020 (projekty 

przygotowawcze)."

49 6

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne; 

wskaźniki produktu

1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)" - 2 

szt.oraz

2. "Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych"- 5 

szt. 

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne; 

zwiększenie wartości wskaźników

1."Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)"  - 15 

przedsiębiorstw 

2. "Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych"  - 25 szt. 

50 6

Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji; Tabela 7-11. Tabele 

przedstawiające zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji

KI 075 - 12 500 000 euro

KI 093 - 12 500 000 euro

Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji; Tabela 7-11. Tabele 

przedstawiające zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji

KI 075 - 22 450 000 euro

KI 093 - 22 450 000 euro



51 6

OP 6, PI 9b, 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:

(…)  Przy czym koszty kwalifikowalne projektu w zakresie kultury 

nie będą przekraczać 2 mln euro.  

OP 6, PI 9b, 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:

(…) Przy czym koszty kwalifikowalne projektu w zakresie kultury nie 

będą przekraczać 2 mln euro.

Interwencja obejmie również zadania zwiększające dostępność 

obiektów dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, 

poprzez zastosowanie różnego rodzaju technologii czy rozwiązań, np. 

montaż windy, podjazdów, barierek lub inne udogodnienia.

52 6

OP 6, PI 9b, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, 

które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w 

realizację celów szczegółowych

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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. Wydatki na drogi lokalne będą 

stanowić mniejszość wydatków w ramach PI.                 

OP 6, PI 9b, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które 

mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych

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. Wszystkie inwestycje drogowe 

wspierane z RPO w ramach PI 9b muszą prowadzić do dostosowania 

dróg lokalnych (gminnych, powiatowych) do ruchu pojazdów o 

dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. Wydatki 

na drogi lokalne będą stanowić mniejszość wydatków w ramach PI.  
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OP 6, PI 10 a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla 

programu wskaźniki produktu; Sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, 

Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 6:

- Wskaźnik nr 2 - Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

jednostek organizacyjnych systemu oświaty, wartość docelowa 

113

OP 6, PI 10 a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu 

wskaźniki produktu; Sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6. Ramy 

wykonania osi priorytetowej 6:

- Wskaźnik nr 2 - Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek 

organizacyjnych systemu oświaty, wartość docelowa 194 

(zwiększenie)

54 6

OP 6, PI 10 a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla 

programu wskaźniki produktu:

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury  w zakresie opieki nad 

dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI 35), wartość docelowa 3 

390, w tym:

Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego, wartość 

docelowa 1 230

Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej, wartość docelowa 2 

160

OP 6, PI 10 a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu 

wskaźniki produktu:

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury  w zakresie opieki nad 

dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI 35), wartość docelowa  24 

979 (zwiększenie), w tym: 

Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego, wartość 

docelowa 18 975 (zwiększenie)

Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej, wartość docelowa 6 004 

(zwiększenie)
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OP 6, PI 10a, Sekcja 2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu 

inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty, Cel szczegółowy 1: lepsza 

jakość usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego:

Realizacja PI 10a w kierunku stworzenia w szkołach zawodowych 

warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy 

zawodowej zwiększy potencjał tych szkół w zakresie oferty 

edukacyjnej, procesu dydaktycznego oraz jakości kształcenia.

OP 6, PI 10a, Sekcja 2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego 

i oczekiwane rezultaty, Cel szczegółowy 1: lepsza jakość usług 

edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego:

Realizacja PI 10a w kierunku stworzenia w szkołach prowadzących 

kształcenie zawodowe warunków zbliżonych do rzeczywistego 

środowiska pracy zawodowej zwiększy potencjał tych szkół w zakresie 

oferty edukacyjnej, procesu dydaktycznego oraz jakości kształcenia.

56 6

OP 6, PI 9a, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające zastosowane w osi 

priorytetowej kategorie interwencji:

KI 053 - 120 568 956  euro 

OP 6, PI 9a, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające zastosowane w osi priorytetowej 

kategorie interwencji:

KI 053 - 127 368 956 euro   

57 6

OP 6, PI 9a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5: Liczba wspartych podmiotów 

leczniczych - 38,

OP 6, PI 9a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5, Liczba wspartych podmiotów 

leczniczych - 59, 

58 6
OP 6, PI 9a, 2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6. Ramy wykonania osi 

priorytetowej 6, Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 38,

OP 6, PI 9a, 2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6. Ramy wykonania osi 

priorytetowej 6, Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 59, 

59 6

OP 6, PI 9a, Sekcja 12.2 Ramy wykonania programu operacyjnego, 

Tabela 28. Ramy wykonania programu, w podziale na fundusze i 

kategorie regionów

Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 38  

OP 6, PI 9a, Sekcja 12.2 Ramy wykonania programu operacyjnego, 

Tabela 28. Ramy wykonania programu, w podziale na fundusze i 

kategorie regionów

Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 59   
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OP 6, PI 9a, Sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów                                                                 

Tryb pozakonkursowy będzie miał zastosowanie do projektów 

zidentyfikowanych w RPO WK-P 2014-2020 - lista dużych 

projektów zgodnie z art. 100 CPR (Zgodnie z Umową Partnerstwa 

2014-2020)  

 OP 6, PI 9a, Sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów,                                                                  

Tryb pozakonkursowy będzie miał zastosowanie dla projektów:  

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu oraz 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego 

księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.     

61 6

OP 6, PI 9a, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, 

które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w 

realizację celów szczegółowych - brak opisu

OP 6, PI 9a, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które 

mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych dodano zapis: Ponadto, wsparcie będą mogły 

uzyskać działania na rzecz przygotowania inwestycji poprzez 

dofinansowanie w ramach projektów przygotowawczych m.in. 

dokumentacji projektowej, przetargowej, planistycznej dla inwestycji 

infrastrukturalnych, które będą możliwe do zrealizowania ze środków 

tego programu lub programów operacyjnych polityki spójności 

realizowanych w okresie programowania następującym bezpośrednio 

po roku 2020 (projekty przygotowawcze).  



62 6 OP 6 - Cały dokument 

Dodanie zapisów o możliwości wspierania projektów 

przygotowawczych w ramach OP 6, PI 8b, sekcja 2.A.6.1 Opis typów i 

przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, ich 

oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych:  "Ponadto, 

wsparcie będą mogły uzyskać działania na rzecz przygotowania 

inwestycji poprzez dofinansowanie w ramach projektów 

przygotowawczych m.in. dokumentacji projektowej, przetargowej, 

planistycznej dla inwestycji infrastrukturalnych, które będą możliwe 

do zrealizowania ze środków tego programu lub programów 

operacyjnych polityki spójności realizowanych w okresie 

programowania następującym bezpośrednio po roku 2020 (projekty 

przygotowawcze)."
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OP 7,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, w tabelach 7-11, zmiany 

kwot dla poszczególnych kodów:

Wymiar 1 Zakres  interwencji

Kod 097: 33 950 985

Wymiar 2 Forma  finansowania

Kod 01: 35 719 976

Wymiar 3 Typ terytorium

Kod 03: 35 719 976

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania

Kod 06: 35 719 976

OP 7,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, w tabelach 7-11, zmiany 

kwot dla poszczególnych kodów:

Wymiar 1 Zakres  interwencji

Kod 097: 31 350 985

Wymiar 2 Forma  finansowania

Kod 01: 33 119 976

Wymiar 3 Typ terytorium

Kod 03: 33 119 976

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania

Kod 06: 33 119 976



64 7

OP 7, PI 9d, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, 

które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w 

realizację celów szczegółowych

W ramach działań rewitalizacyjnych możliwa będzie również 

realizacja dróg gminnych, jednakże w przypadku spełnienia ściśle 

określonych warunków, tj.

- realizacja dróg musi stanowić część szerszej koncepcji projektu 

kompleksowego,

- projekt  powinien zostać ujęty w LSR.

OP 7, PI 9d, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które 

mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych

W ramach działań rewitalizacyjnych możliwa będzie również realizacja 

dróg gminnych, jednakże w przypadku spełnienia ściśle określonych 

warunków, tj.

- realizacja dróg musi stanowić część szerszej koncepcji projektu 

kompleksowego,

- projekt  powinien zostać ujęty w LSR,

- po zakończeniu ich realizacji umożliwiać ruch pojazdów o 

dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.
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OP 7, PI 9d, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla 

programu wskaźniki produktu:

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1), wartość 

docelowa: 270

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2), wartość 

docelowa: 180

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach, wartość docelowa: 384

2.A.8 Ramy wykonania

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach, cel końcowy (2023): 384

OP 7, PI 9d, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu 

wskaźniki produktu:

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1), wartość 

docelowa: 250

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2), wartość 

docelowa: 167

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach, wartość docelowa: 354

2.A.8 Ramy wykonania

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach, cel końcowy (2023): 354
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OP 8,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, 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

Kod 107: 28 763 959

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 01: 1 400 000

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

OP 8,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, w tabelach 7-11, zmiany 

kwot dla poszczególnych kodów:

Wymiar 1 Zakres  interwencji

Kod 102: 87 853 591

Kod 104: 14 903 972

Kod 105:  40 420 263

Kod 106: 14 764 476

Kod 107: 21 423 959

Wymiar 2 Forma  finansowania

Kod 01: 179 366 261

Kod 04: 0

Wymiar 3 Typ terytorium

Kod 01: 89 683 131

Kod 02: 44 841 565

Kod 03: 44 841 565

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania

Kod 01: 1 400 000

Kod 07: 177 966 261

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie EFS), 

Kod 03: 14 764 476

Kod 07:  40 420 263

Kod 08: 124 181 522
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ZMNIEJSZENIE: 

PI 8i 

2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane 

rezultaty

Tabela 4:  wskaźnik nr 3.1:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje  

po opuszczeniu programu - Liczba osób bezrobotnych, w tym 

długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem  w programie 

(CO01)  - 30%

ZMNIEJSZENIE: 

PI 8i 

2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane 

rezultaty

Tabela 4:  wskaźnik nr 3.1:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje  po 

opuszczeniu programu - Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 

bezrobotnych objętych wsparciem  w programie (CO01)  - 10%
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ZMNIEJSZENIE: 

PI 8i 

2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane 

rezultaty

Tabela 4:  wskaźnik nr 3.2:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje  

po opuszczeniu programu - Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem  w programie (CO02) - 30%

ZMNIEJSZENIE: 

PI 8i 

2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane 

rezultaty

Tabela 4:  wskaźnik nr 3.2:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje  po 

opuszczeniu programu - Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem  w programie (CO02) - 10%
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ZMNIEJSZENIE: 

PI 8i 

2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane 

rezultaty

Tabela 4:  wskaźnik nr 3.4:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje  

po opuszczeniu programu  - Liczba osób z niepełnospraw nościami 

objętych wsparciem  w programie (CO16)  - 30%

ZMNIEJSZENIE: 

PI 8i 

2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane 

rezultaty

Tabela 4:  wskaźnik nr 3.4:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje  po 

opuszczeniu programu  - Liczba osób z niepełnospraw nościami 

objętych wsparciem  w programie (CO16)  - 14%
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OP 8, PI 8i, sekcja 2.A.6.1, Typy i przykłady przedsięwzięć, w 

zakresie Celu szczegółowego 1:

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz 

podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak również 

lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy. 

Przykłady przedsięwzięć:

• działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych 

poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych 

kursów, finansowanie studiów podyplomowych, studiów  

uzupełniających  (uzupełnienie  kwalifikacji  poprzez  finansowanie  

nauki  na studiach niestacjonarnych).

w zakresie Celu szczegółowego 2:

Wsparcie służące poprawie sytuacji na rynku pracy osób 

zatrudnionych na  umowach krótkoterminowych oraz pracujących 

w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących.

Przykłady przedsięwzięć:

• 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),

OP 8, PI 8i, sekcja 2.A.6.1, Typy i przykłady przedsięwzięć, w zakresie 

Celu szczegółowego 1:

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz 

podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak również 

lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy. 

Przykłady przedsięwzięć:

• działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych 

poprzez m.in. organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych 

kursów, finansowanie studiów podyplomowych, studiów  

uzupełniających  (uzupełnienie  kwalifikacji  poprzez  finansowanie  

nauki  na studiach niestacjonarnych).

w zakresie Celu szczegółowego 2:

Wsparcie służące poprawie sytuacji na rynku pracy osób 

zatrudnionych na  umowach krótkoterminowych oraz pracujących w 

ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących.

Przykłady przedsięwzięć:

• działania  ukierunkowane  na  rozwijanie  

kompetencji/umiejętności/kwalifikacji zawodowych  poprzez  m.in. 

organizację  szkoleń  zawodowych,  specjalistycznych  kursów, 

finansowanie  studiów  podyplomowych,  studiów  uzupełniających  

(uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie nauki na studiach 

niestacjonarnych),
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OP 8, PI 8iii, sekcja 2.A.6.1, Potencjalni beneficjenci/grupy 

docelowe

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.

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

Grupa docelowa:

Osoby powyżej 29 roku życia z wymienionych poniżej grup:

• osoby bezrobotne i bierne zawodowo, należące co najmniej do 

jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia ,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach,

• osoby ubogie pracujące ,

• osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujący 

w ramach umów cywilno-prawnych.
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ZWIĘKSZENIA:

PI 8iii podsekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, tabela 5, lp. 1

Liczba osób, pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne 

środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 814 

osób

PI 8iii, sekcja 2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i 

oczekiwane rezultaty, tabela 4: Wspólne wskaźniki rezultatu, lp. 1

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS 

środków na podjęcie działalności gospodarczej - 909 sztuk

ZWIĘKSZENIA:

PI 8iii, podsekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 

inwestycyjne, tabela 5, lp. 1

Liczba osób, pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne 

środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 913 osób

Dodanie nowego wskaźnika:

Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na 

podjęcie działalności gospodarczej w programie - 200 osób

PI 8iii, sekcja 2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i 

oczekiwane rezultaty, tabela 4: Wspólne wskaźniki rezultatu, lp. 1

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków 

na podjęcie działalności gospodarczej - 1208 sztuk

73 8

ZWIĘKSZENIE: 

PI 8iv podsekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, tabela 5, lp. 1, 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych 

wsparciem w programie - 5150 osób

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 

4013 sztuk

ZWIĘKSZENIE: 

PI 8iv podsekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 

inwestycyjne, tabela 5, lp. 1, 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych 

wsparciem w programie - 5418 osób

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 4127 

sztuk



74 8

PI 8iv podsekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, 

które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w 

realizację celów szczegółowych

Przykłady przedsięwzięć:

• wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad 

dzieckiem do lat 3 - żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych,

• rozwój nieinstytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3, 

poprzez wsparcie dla dziennych opiekunów i niań,

• działania ukierunkowane na istniejące formy opieki nad dziećmi 

do lat 3 w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc opieki.

Niska dostępność do usług opieki oraz istniejąca struktura 

instytucjonalna w regionie sprawia, iż przedsięwzięcia planowane 

w ramach PI będą obejmować wsparcie w zakresie tworzenia 

żłobków i klubów dziecięcych.

Ze względu na konieczność zapewnienia spójnego systemu 

wsparcia rozwoju usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 planuje 

się finansowanie przedsięwzięć polegających na rozwijaniu form 

nieinstytucjonalnej opieki u dziennego opiekuna lub niani.

PI 8iv podsekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które 

mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych

Przykłady przedsięwzięć:

• wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad 

dzieckiem do lat 3 - żłobków (m.in. przyzakładowych), dziennych 

opiekunów i klubów dziecięcych,

• rozwój nieinstytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3, 

poprzez wsparcie niań,

• działania ukierunkowane na istniejące formy opieki nad dziećmi do 

lat 3 w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc opieki.

Niska dostępność do usług opieki oraz istniejąca struktura 

instytucjonalna w regionie sprawia, iż przedsięwzięcia planowane w 

ramach PI będą obejmować wsparcie w zakresie  żłobków, dziennych 

opiekunów i klubów dziecięcych.

Ze względu na konieczność zapewnienia spójnego systemu wsparcia 

rozwoju usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 planuje się 

finansowanie przedsięwzięć polegających na rozwijaniu form 

nieinstytucjonalnej opieki u niani.
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ZWIĘKSZENIE:

 PI 8v - sekcja 2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i 

oczekiwane rezultaty, Tabela 4. Wspólne wskaźniki rezultatu dla 

których ustalono wartość docelową oraz specyficzne dla programu 

wskaźniki rezultatu odpowiadające celowi szczegółowemu, lp. 5

Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które 

zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie - 

1015 sztuk

oraz

PI 8v - 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 

inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu 

wskaźniki produktu, Lp. 1 i 4

Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych 

usługami rozwojowymi w programie - 1450 sztuk

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, objętych wsparciem w programie (CO05) - 6315 

osób 

ZWIĘKSZENIE: 

PI 8v - sekcja 2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i 

oczekiwane rezultaty, Tabela 4. Wspólne wskaźniki rezultatu dla 

których ustalono wartość docelową oraz specyficzne dla programu 

wskaźniki rezultatu odpowiadające celowi szczegółowemu, lp. 5

Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały 

swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie - 1703 sztuk

oraz

PI 8v - 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 

inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 

produktu, Lp. 1 i 4

Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami 

rozwojowymi w programie - 2434 sztuk

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, objętych wsparciem w programie (CO05) - 10438 

osób
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OP 8, PI 8v, sekcja 2.A.6.1, Potencjalni beneficjenci/grupy 

docelowe

Grupa docelowa:

-przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz ich pracownicy, 

-osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, 

przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z 

przyczyn dotyczących zakładu pracy.

OP 8, PI 8v, sekcja 2.A.6.1, Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe

Grupa docelowa:

-przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz ich pracownicy, 

-osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, przewidziane 

do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy,

-osoby odchodzące z rolnictwa.
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ZMNIEJSZENIE: 

OP 8, PI 8vi, Sekcja 2.A.6.5

Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne 

Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu

wskaźnik nr 2 - Liczba wdrożonych programów zdrowotnych 

istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym 

pracodawców: wartość docelowa 15

ZMNIEJSZENIE: 

OP 8, PI 8vi, Sekcja 2.A.6.5

Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne 

Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu

wskaźnik nr 2 - Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych 

z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym 

pracodawców: wartość docelowa 3 (zmniejszenie)

78 8

OP 8, PI 8v, 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które 

mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych, cel szczegółowy 2: przykłady przedsięwzięć: 

staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w 

nowym zawodzie

OP 8, PI 8v, 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają 

zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów 

szczegółowych, cel szczegółowy 2: przykłady przedsięwzięć: staże 

przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie

79 8

OP 8, PI 8i

2.A.8 Ramy wykonania

Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 8 

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem w programie (CO01) 

OP 8, PI 8i, zmiana w systemie SFC nazwy ID wskaźnika przypisanego 

do ram wykonania

2.A.8 Ramy wykonania

Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 8 

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych 

wsparciem w programie [P8i0]
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OP 9,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, w tabelach 7-11, zmiany 

kwot dla poszczególnych kodów:

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: 29 187 972

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

OP 9,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, w tabelach 7-11, zmiany 

kwot dla poszczególnych kodów:

Wymiar 1 Zakres  interwencji

Kod 109: 30 352 546

Kod 112: 79 217 719

Kod 113: 15 244 599

Wymiar 2 Forma  finansowania

Kod 01: 124 814 864

Kod 02: 0

Wymiar 3 Typ terytorium

Kod 01: 63 655 581

Kod 02: 31 203 716

Kod 03: 29 955 567

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania

Kod 01:     7 893 413

Kod 07: 116 921 451

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie EFS), 

Kod 08: 124 814 864
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ZMNIEJSZENIE: 

PI 9i 

Podsekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 

inwestycyjne

Tabela 5:  

wskaźnik nr 1: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 

11.245 osób

ZMNIEJSZENIE: 

PI 9i

Podsekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 

inwestycyjne

Tabela 5:  

wskaźnik nr 1: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie - 7.241 osób
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ZMNIEJSZENIE: 

PI 9i 

Podsekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 

inwestycyjne

Tabela 5:  wskaźnik nr 2: Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie (CO16) - 1.687 osób

ZMNIEJSZENIE: 

PI 9i

Podsekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 

inwestycyjne

Tabela 5: wskaźnik nr 2: Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie (CO16) - 1.303 osób
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ZMNIEJSZENIE: 

PI 9i 

Sekcja 2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i 

oczekiwane rezultaty Tabela 4:   

wskaźnik nr 2: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 

programu - 35%

ZMNIEJSZENIE: 

PI 9i

Sekcja 2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane 

rezultaty 

Tabela 4:   

wskaźnik nr 2: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 18%
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ZWIĘKSZENIE:

PI 9iv

Sekcja 2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i 

oczekiwane rezultaty

Tabela 4: 

wskaźnik nr 1 (cel szczełówy 2): Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu 

projektu - 2.718 osób

ZWIĘKSZENIE:

PI 9iv

Sekcja 2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane 

rezultaty

Tabela 4: 

wskaźnik nr 1 (cel szczełówy 2): Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 

3.901 osoby
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OP 9, PI 9iv, sekcja 2.A.6.1, typy i przykłady przedsięwzięć, w celu 

szczegółowym 1 zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych 

wskazano realizację  narzędzia 18 i 19 z Policy Paper 

OP 9, PI 9iv, sekcja 2.A.6.1 typy i przykłady przedsięwzię, w celu 

szczegółowym 1 zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dodanie 

nowego typu: 3. Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w 

zakresie profilaktyki nadwagi, otyłości i chorób cywilizacyjnych wśród 

dzieci i młodzieży.
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zmiana w systemie SFC nazwy ID 

PI 9i -wskaźnika wskazanego w Podsekcji 2.A.6.5 Wskaźniki 

produktu w podziale na priorytety inwestycyjne

Tabela 5:  

wskaźnik nr 1: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (P9i1)

PI 9v -wskaźnika wskazanego w Podsekcji 2.A.6.5 Wskaźniki 

produktu w podziale na priorytety inwestycyjne 

Tabela 5:  

wskaźnik nr 2: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 

(P9v2)

zmiana w systemie SFC nazwy ID 

PI 9i -wskaźnika wskazanego w Podsekcji 2.A.6.5 Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne

Tabela 5:  

wskaźnik nr 1: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie (P9v2)

PI 9v -wskaźnika wskazanego w Podsekcji 2.A.6.5 Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne 

Tabela 5:  

wskaźnik nr 2: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie (P9v2)
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OP9, PI 9i, 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które 

mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych, Oczekiwany wkład w realizację celów 

szczegółowych:

Wsparcie będzie koncentrować się na realizacji działań 

ukierunkowanych na aktywizację społeczno-zawodową w procesie 

usamodzielniania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym wykorzystującej instrumenty aktywizacji społecznej, 

zawodowej, edukacyjnej.

OP 9, IP 9i, 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają 

zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów 

szczegółowych, Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych:

Wsparcie będzie koncentrować się na realizacji działań 

ukierunkowanych na aktywizację społeczno-zawodową w procesie 

usamodzielniania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym wykorzystującej instrumenty aktywizacji społecznej, 

zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej.
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OP 9, PI 9i, 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów:

Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9i będą zgodne z 

horyzontalnymi, krajowymi wytycznymi ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego dotyczących realizacji 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.

OP 9, PI 9i, 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów:

Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9i będą zgodne z 

horyzontalnymi, krajowymi wytycznymi ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9, w tym będą 

uwzględniały założenia minimalnej efektywności społecznej i 

zatrudnieniowej, gdzie  efekty aktywizacji społecznej odnoszące się do 

osób o najwyższym stopniu wykluczenia oraz efekty zatrudnieniowe 

odnoszące się do  osób o relatywnie większym stopniu zbliżenia do 

rynku.
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OP 9, PI 9iv, 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które 

mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych, cel szczegółowy 2:

 Typy i przykłady przedsięwzięć

- rozwój usług w mieszkaniach treningowych – pobyt czasowy z 

uwzględnieniem usług w formie treningów, nauki samodzielności, 

poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzające do całkowitego 

usamodzielnienia;

- rozwój usług w mieszkaniach wspomaganych – pobyt stały dla 

osób starszych i z niepełnosprawnościami, częściowo lub 

całkowicie niesamodzielnych i wymagających wsparcia w formie 

usług opiekuńczych.

Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych:

Istotnym uzupełnieniem działań aktywizacyjnych będzie rozwijanie 

usług mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i 

treningowego. 

OP 9,PI 9iv, 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają 

zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów 

szczegółowych, cel szczegółowy 2:

 Typy i przykłady przedsięwzięć

-rozwój usług w mieszkaniach wspomaganych: treningowych oraz 

wspieranych. 

Istotnym uzupełnieniem działań aktywizacyjnych będzie rozwijanie 

usług mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego. 
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OP 9,  PI 9iv, 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które 

mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych, Oczekiwany wkład w realizację celów 

szczegółowych:

Wsparcie będzie także koncentrować się na rozwijaniu oferty 

deinstytucjonalnej opieki świadczonej w środowisku, a 

uzupełnieniem tych działań będzie świadczenie usług w formie 

instytucjonalnej, wyłącznie w sytuacji, gdy objęcie danej grupy 

osób nie jest możliwe w innej formie ze względu na stan zdrowia 

lub inne istotne przesłanki.

OP 9,  PI 9iv, 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają 

zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów 

szczegółowych, Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych:

Wsparcie będzie także koncentrować się na rozwijaniu oferty opieki 

świadczonej w miejscu zamieszkania, a uzupełnieniem tych działań 

będzie świadczenie usług w formach stacjonarnych, spełniających 

definicję usług świadczonych w społeczności lokalnej - w sytuacji, gdy 

objęcie danej grupy osób opieką nie jest możliwe w innej formie ze 

względu na stan zdrowia lub inne istotne przesłanki.

91 9 OP 9 - Cały dokument

Skorygowanie zapisów „osoba zależna”, „osoba niesamodzielna” na 

„osoba wymagająca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”, ze 

względu na konieczność usunięcia z obowiązujących i projektowanych 

przepisów terminologii nacechowanej negatywnie, zastępując ją 

terminologią szanującą godność i autonomię osób z 

niepełnosprawnościami (zalecenie Komitetu do spraw Praw Osób 

Niepełnosprawnych w zakresie wdrażania postanowień Konwencji o 

prawach osób niepełnosprawnych).
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OP 10, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7-11. Tabele 

przedstawiające zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji                                                                                                                                                                                                                                             

Wymiar 1 Zakres  interwencji

Kod 117: 19 093 236

Wymiar 2 Forma  finansowania

Kod 01: 131 079 539

Kod 02: 0

Wymiar 3 Typ terytorium

Kod 01: 65 539 769 

Kod 02: 32 769 885

Kod 03: 32 769 885

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania

Kod 07: 116 841 527

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie EFS), 

Kod 05:  62 583 384

Kod 08:  68 496 155

Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7-11. Tabele 

przedstawiające zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji                                                                                                                                                                                                                                                      

Wymiar 1 Zakres  interwencji

Kod 117: 17 093 236

Wymiar 2 Forma  finansowania

Kod 01: 129 079 539

Kod 02: 0

Wymiar 3 Typ terytorium

Kod 01: 64 539 769 

Kod 02: 32 269 885

Kod 03: 32 269 885

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania

Kod 07: 114 841 527

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie EFS), 

Kod 05:  61 628 584

Kod 08:  67 450 955
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PI 10iv, podsekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, 

które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w 

realizację celów szczegółowych

Przykłady przedsięwzięć:

Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego146 

służących nabywaniu, podnoszeniu, uzupełnieniu kompetencji.

Przypis 146 - Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 sierpnia 2017 

roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 poz. 1632).

PI 10iv, podsekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które 

mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych

Przykłady przedsięwzięć:

Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego146 służących 

nabywaniu, podnoszeniu, uzupełnieniu kompetencji.

Przypis 146 - Zgodnie z Ustawą – Prawo oświatowe i rozporządzeniem 

z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w 

formach pozaszkolnych.

94 10

PI 10iv, podsekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów,

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.

PI 10iv, podsekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów, 

[brak]
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ZMNIEJSZENIE: 

PI 10iv, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 

inwestycyjne, Tabela 5:

- Wskaźnik nr 2 - Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 

instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w 

programie: wartość docelowa 4009 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w 

programie w sprzęt i materiały dydaktyczne  niezbędne do 

realizacji kształcenia zawodowego 157

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 

uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 12 103

ZMNIEJSZENIE: 

PI 10iv, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 

inwestycyjne, Tabela 5:

- Wskaźnik nr 2 - Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 

instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w 

programie: wartość docelowa 1024 (zmniejszenie)

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w 

programie w sprzęt i materiały dydaktyczne  niezbędne do realizacji 

kształcenia zawodowego 197

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 

uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 13 455
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OP 11, PI 9vi, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7-11. 

Tabele przedstawiające zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji,Wymiar 1 Zakres  interwencji

114 - 32 081 712 euro

Wymiar 2 Forma  finansowania

01 – 32 081 712

Wymiar 3 Typ terytorium

01 -  8 385 420

02 -  4 253 937

03 - 19 442 355

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania

06 - 32 081 712

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie EFS)

02 - 32 081 712

OP 11, PI 9vi, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7-11. Tabele 

przedstawiające zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, Wymiar 1 Zakres  interwencji

114 - 29 572 121 euro

Wymiar 2 Forma  finansowania

01 – 29 572 121

Wymiar 3 Typ terytorium

01 - 8 085 420

02 - 4 053 937

03 - 17 432 764

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania

06 - 29 572 121

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie EFS)

02 - 29 572 121
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OP 12, Sekcja 2.B.7 Kategorie interwencji, Tabela 14-16 . Kategorie 

interwencji: 

Tabela 14: Wymiar 1 Zakres  interwencji 

121 - 59 825 964 euro

122 - 1 797 946 euro

123 - 5 000 000 euro

Tabela 15: Wymiar 2 Forma  finansowania 

01 - 66 623 910  euro

02 - 0

Tabela 16: Wymiar 3 Typ terytorium

01 - 66 623 910 euro

02 - 0

03 - 0  

OP 12, Sekcja 2.B.7 Kategorie interwencji, Tabela 14-16 . Kategorie 

interwencji: 

Tabela 14: Wymiar 1 Zakres interwencji 

121 - 66 636 910 euro

122 - 1 627 000 euro

123 - 4 360 000 euro

Tabela 15: Wymiar 2 Forma  finansowania 

01 - 72 623 910  euro

02 - 0

Tabela 16: Wymiar 3 Typ terytorium

01 - 72 623 910 euro

02 - 0

03 - 0  
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OP 12 sekcja 2.B.6 Przedsięwzięcia, które mają zostać objęte 

wsparciem oraz ich oczekiwany wkład w realizację celów 

szczegółowych:

"W ramach PT zapewnione zostanie wsparcie dla monitoringu, 

ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych 

specjalizacji, obejmujące: 

– proces przedsiębiorczego odkrywania, angażujący regionalną 

instytucję zarządzającą i pośredniczącą oraz zainteresowane 

podmioty takie, jak uniwersytety, inne instytucje szkolnictwa 

wyższego, przedsiębiorców oraz partnerów społecznych;

– stopę zwrotu na inwestycji w zakresie strategii inteligentnych 

specjalizacji, obliczaną dla EFRR i EFS (stopa zwrotu powinna być 

obliczana począwszy od 2016 r. z zastosowaniem jednolitej 

metodologii)."

OP 12 sekcja 2.B.6 Przedsięwzięcia, które mają zostać objęte 

wsparciem oraz ich oczekiwany wkład w realizację celów 

szczegółowych:

"W ramach PT zapewnione zostanie wsparcie dla monitoringu, 

ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji, 

obejmujące: 

– proces przedsiębiorczego odkrywania, angażujący regionalną 

instytucję zarządzającą i pośredniczącą oraz zainteresowane podmioty 

takie, jak uniwersytety, inne instytucje szkolnictwa wyższego, 

przedsiębiorców oraz partnerów społecznych;
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Sekcja 3.2 Łączne środki finansowe w podziale na fundusze oraz 

współfinansowanie krajowe (EUR), Tabela 18a. Plan finansowy 

programu (EUR) oraz Tabela 18c. Plan finansowy w podziale na 

osie priorytetowe, fundusze, kategorie regionu i cele tematyczne 

(EUR)

Sekcja 3.2 Łączne środki finansowe w podziale na fundusze oraz 

współfinansowanie krajowe (EUR):  Tabela 18a. Plan finansowy 

programu (EUR) oraz Tabela 18c. Plan finansowy w podziale na osie 

priorytetowe, fundusze, kategorie regionu i cele tematyczne (EUR), 

dostosowanie wartości do zmian alokacji

99 Sekcja 12.2 Ramy wykonania programu operacyjnego, Tabela 28

Sekcja 12.2 Ramy wykonania programu operacyjnego, Tabela 28 - 

dostosowanie wartości docelowej wskaźników w ramach 

poszczególnych OP- zmiana wynika ze zmian zawartych w 

poszczególnych sekcjach RPO WK-P 2014-2020
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Sekcja 1.2.2 Matryca logiczna strategii inwestycyjnej programu, 

Tabela 2 Przegląd strategii inwestycyjnej programu operacyjnego, 

Wsparcie UE (euro), Udział łącznego wsparcia UE w całości 

środków programu,Wspólne i specyficzne wskaźniki rezultatu dla 

których wyznaczono wartość docelową

Sekcja 1.2.2 Matryca logiczna strategii inwestycyjnej programu, Tabela 

2 Przegląd strategii inwestycyjnej programu operacyjnego, informacje 

dot. Wsparcia UE (euro), Udziału łącznego wsparcia UE w całości 

środków programu,Wspólne i specyficzne wskaźniki rezultatu dla 

których wyznaczono wartość docelową -   zmiana wynika ze zmian 

zawartych w poszczególnych sekcjach RPO WK-P 2014-2020
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Załącznik 5 do RPO WK-P 2014-2020 Informacje na temat 

ustanowienia ram wykonania dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020

Załącznik 5 do RPO WK-P 2014-2020 Informacje na temat 

ustanowienia ram wykonania dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020- zmiana wynika ze zmian zawartych w poszczególnych sekcjach 

RPO WK-P 2014-2020
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Załącznik 6 i 7 do RPO WK-P 2014-2020 Metodologie szacowania 

wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w 

zakresie EFRR i EFS

Załącznik 6 i 7 do RPO WK-P 2014-2020 Metodologie szacowania 

wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w 

zakresie EFRR i EFS-  zmiana wynika ze zmian zawartych w 

poszczególnych sekcjach RPO WK-P 2014-2020
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Załącznik nr 11 do RPO WK-P 2014-2020 Plan działań na rzecz 

zapewnienia potencjału instytucjonalnego do realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020.

aktualizacja załącznika nr 11, stanowiąca podstawę do zwiększenia 

alokacji na Osi 12 związanej ze wzmocnieniem  potencjału 

instytucjonalnego Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020 oraz realizacją działań przygotowawczych w zakresie 

przygotowania perpsektywy finansowej na lata 2021-2027.


