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Dotychczasowe brzmienie RPO WK-P 2014-2020 (wersja 5.0) Po zmianie (wersja 6.0)

1 ERDF 1

OP 1, sekcja 2.A.9, Tabela 7-11: Wymiar 1 Zakres  interwencji:                   Kod                   
€
001        158 011 006
002            4 180 914
056          26  312 683
057             301 918
058           26 957 743
059            347 863
062           27 160 039
064        21 304 774
066           28 821 723
067           16 500 000
069          29 499 376
072           20 162 437
082             6 986 137
101            4 979 388

OP 1, sekcja 2.A.9, Tabela 7-11: Wymiar 1 Zakres  interwencji:                   Kod                   €
001         126 094 174
002            4 180 914
056        25 294 109
057             301 918
058           26 957 743
059            347 863
062         24 522 544
064           21 304 774
066        26 466 008
067         54 029 052
069          29 499 376
072          24 890 805
082           6 986 137
101            4 099 738

2 ERDF 1

Wymiar 2 Forma  finansowania
Kod 01  201 526 001
Kod 02    35 000 000
Kod 03      5 000 000
Kod 04  128 000 000
Kod 05      2 000 000

Wymiar 3 Typ terytorium
Kod 01:   156 289 532
Kod 02:   129 598 793
 Kod 03:    85 637 676

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania
Kod 07: 371 526 001

Wymiar 2 Forma  finansowania
Kod 01  204 975 155
Kod 02    35 000 000
Kod 03      5 000 000
Kod 04  128 000 000
Kod 05      2 000 000

Wymiar 3 Typ terytorium
Kod 01:   157 439 250
Kod 02:  130 748 511
 Kod 03:    86 787 394

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania
Kod 07: 374 975 155

3 ERDF 1

OP 1, Sekcja 2.A.2, str. 78
W ramach Osi 1 na wsparcie badań naukowych, rozwoju technologii i innowacji 
zostanie przeznaczonych nie mniej niż 124 614 147€, natomiast na wsparcie 
konkurencyjności przedsiębiorstw nie więcej niż 255 109 240€.

OP 1, Sekcja 2.A.2, str. 78
W ramach Osi 1 na wsparcie badań naukowych, rozwoju technologii i innowacji zostanie przeznaczonych nie mniej niż 104 287 956 € , 
natomiast na wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw nie więcej niż  270 687 199 €.

4 ERDF 1 brak zapisu
OP 1 , Sekcja 2.A.4 PI  3a, 3b, 3c
dodanie celu szczegółowego:  Ułatwienie stabilizacji funkcjonowania sektora MŚP w nowych warunkach gospodarczych wynikających z 
wystąpienia COVID-19.

5 ERDF 1 brak zapisu

OP 1, PI 3a, Sekcja 2.A.6.1, str. 100     
dodano zapis: "W związku z zaistniałą a wcześniej niemożliwą do przewidzenia sytuacją epidemiologiczną w kraju (COVID-19 tzw. 
„koronawirus”), która spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań na rzecz 
zabezpieczenia płynności w przedsiębiorstwach, w szczególności MŚP oraz utrzymania miejsc pracy wyodrębniona zostanie pula środków w 
ramach instrumentów finansowych  na realizację tymczasowego celu, jakim jest ułatwienie stabilizacji funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw 
w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19.

Wykaz zmian w RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja 6.0)



6 ERDF 1 brak zapisu 

OP 1 PI 3a sekcja 2.A.6.2, str. 101 dodanie zapisu: 
"...oraz na działania na rzecz przygotowania inwestycji poprzez dofinansowanie w ramach projektów przygotowawczych m.in. dokumentacji 
koncepcyjnej, projektowej, przetargowej, planistycznej dla inwestycji, 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)."

7 ERDF 1 brak zapisu

OP 1, PI 3b, Sekcja 2.A.6.1, str. 104-105     
dodano zapis: "W związku z zaistniałą, a wcześniej niemożliwą do przewidzenia sytuacją epidemiologiczną w kraju (COVID-19 tzw. 
„koronawirus”), która spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań na rzecz 
zabezpieczenia płynności w przedsiębiorstwach, w szczególności MŚP oraz utrzymania miejsc pracy wyodrębniona zostanie pula środków w 
ramach instrumentów finansowych  na realizację tymczasowego celu, jakim jest ułatwienie stabilizacji funkcjonowania przedsiębiorstw w 
nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19.

8 ERDF 1 brak zapisu

OP 1 PI 3b sekcja 2.A.6.2, str. 105-106
dodanie zapisu:
"Zastosowanie trybu pozakonkursowego dla projektów internacjonalizacji, w tym w zakresie wsparcia dla centrów obsługi inwestorów i 
eksporterów obejmującego przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i 
inwestycyjnej ...oraz w zakresie działań ukierunkowanych na przyciąganie nowych inwestycji na teren regionu tak krajowych jak i 
zagranicznych oraz promowania informacji o możliwościach oraz warunkach inwestowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 
"
W ramach ww. działań planuje się również zapewnienie wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie, w tym m.in. rozwój zintegrowanego, 
regionalnego systemu informacji n/t ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów 
informacje o regionie, utworzenie sieci współpracy biznes – IOB – jednostki samorządu terytorialnego, prezentację zintegrowanej oferty stref 
aktywności gospodarczych. 
Realizacja kompleksowych i skoordynowanych działań wzmacniających wizerunek regionalnej gospodarki obejmie również m.in. promocję 
gospodarczą regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz będzie się opierać na wypracowanej spójnej polityce inwestycyjnej 
regionu

9 ERDF 1
OP 1 , PI 3c, Sekcja 2.A.6.2, str. 110
dodano zapis " Projekty w PI wybierane będą w trybie konkursowym ."

OP 1 , PI 3c, Sekcja 2.A.6.2, str. 110
dodano zapis " Projekty w PI wybierane będą w trybie konkursowym oraz trybie nadzwyczajnym."

10 ERDF 1 brak zapisu

OP 1, PI 3c, Sekcja 2.A.5, str. 107
dodanie zapisu: Szczególna i nieprzewidziana sytuacja związana z wystąpieniem choroby Covid-19 spowodowała, że obecnie sektor MŚP 
potrzebuje wsparcia nie tyle w realizacji ambitnych planów związanych z wdrażaniem innowacji, co w utrzymaniu się na rynku oraz 
stabilizacji funkcjonowania w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia pandemii koronawirusa (Covid-19).

11 ERDF 1 brak zapisu

OP 1, PI 3c, Sekcja 2.A.6.1, str. 108     
dodanie zapisu: " W związku z zaistniałą a wcześniej niemożliwą do przewidzenia sytuacją epidemiologiczną w kraju (COVID-19 tzw. 
„koronawirus”) priorytetowo zostanie potraktowane wsparcie inwestycyjne polegające na zaspokojeniu pilnych potrzeb MŚP wynikających z 
wystąpienia COVID-19, umożliwiające ich funkcjonowanie w warunkach kryzysowych oraz produkcję wyrobów służących zwalczaniu 
pandemii COVID-19. 
Dopuszcza się także wsparcie MŚP dotkniętych skutkami COVID-19 w zakresie finansowania kapitału obrotowego.
W kontekście instrumentów finansowych dodano zapis: "W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju (COVID-19), która spowodowała 
wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań na rzecz zabezpieczenia płynności w 
przedsiębiorstwach, w szczególności MŚP oraz utrzymania miejsc pracy wyodrębniona zostanie pula środków w ramach instrumentów 
finansowych  na realizację celu, jakim jest ułatwienie stabilizacji funkcjonowania przedsiębiorstw w nowych warunkach gospodarczych 
wynikających z wystąpienia COVID-19."

12 ERDF 1 brak zapisu

OP 1, PI 3c, Sekcja 2.A.6.1, str. 111   
Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych: dodanie zapisu: "Nastąpi również ułatwienie stabilizacji funkcjonowania sektora MŚP 
w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19".
Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe: dodanie zapisu: "...jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje otoczenia biznesu lub 
konsorcja/partnerstwa instytucji otoczenia biznesu w przypadku realizacji projektów grantowych związanych z przeciwdziałaniem i 
ograniczaniem skutków COVID-19."



13 ERDF 1

OP 1, PI 3c, Sekcja 2.A.6.1, str. 109   
W PI 3c dofinansowanie ukierunkowane bezpośrednio jest co do zasady na 
rozwój potencjału i innowacyjności funkcjonujących przedsiębiorstw. 
 

OP 1, PI 3c, Sekcja 2.A.6.1, str. 109   
W PI 3c dofinansowanie ukierunkowane bezpośrednio jest co do zasady na rozwój potencjału i innowacyjności funkcjonujących 
przedsiębiorstw. 
 
Powyższe wyzwania i ograniczenia nie dotyczą projektów mających na celu wsparcie MŚP w ograniczenie negatywnych skutków 
wynikających z wystąpienia Covid-19.

14 ERDF 1

Aktualizacja wskaźnika: 
1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)" - 649 przedsiębiorstw  
oraz 
2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)"- 649 przedsiębiorstw
3.  "Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 
(dotacje)(CI 6)" - 42 496 743 EUR 
4. "Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26)" - 
221 przedsiębiorstw

wartość wskaźnika:  
1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)" - 504 przedsiębiorstw  oraz 
2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)"- 504  przedsiębiorstw  
3.  "Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(CI 6)" - 34 162 277 EUR
4. "Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26)" - 168 przedsiębiorstw

(OP 1, PI 1b, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, str. 89.) 

15 ERDF 1

Aktualizacja wskaźnika: 
1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)" - 637 przedsiębiorstw
2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)" - 101 przedsiębiorstw 
3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje 
(CI 3)-  536 przedsiębiorstw
4. "Wzrost zatrudnienia we wspoieranych przedsiebiorstwach (CI 8)"-259 EPC
5. "Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych 
przez instytucje otoczenia biznesu" - 25 szt.
6. "Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 
(inne niż dotacje)(CI 7)" - 1 089 530 EUR 

wartość wskaźnika: 
1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)"- 618 przedsiębiorstw 
2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)" - 82 przedsiębiorstw 
3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) - 536 przedsiębiorstw
4. "Wzrost zatrudnienia we wspoieranych przedsiebiorstwach (CI 8)"-236 EPC
5. "Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu" - 22 szt.
6. "Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)(CI 7)" - 996 920 EUR

(OP 1, PI 3a, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, str. 93-94) 

16 ERDF 1 OP 1, PI 3a, Sekcja 2.A.6.5, str. 103-104

OP 1, PI 3a, Sekcja 2.A.6.5, str. 103-104 dodanie wskaźników: 

1. Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansujacego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 
(całkowite koszty publiczne)(CV21) - 1 041 691 EUR
2. Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 
(CV23)- 45 przedsiębiorstw
3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 (CV27)- 45 przedsiębiorstw
4. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV 29) - 1 041 691 EUR
5. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV 33)- 45 
przedsiębiorstw



17 ERDF 1

Aktualizacja wskaźnika: 
1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)" -622 przedsiębiorstw
2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)" - 257 przedsiębiorstw 
3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje 
(CI 3)-  49 przedsiębiorstw
4. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4) - 316 
przedsiębiorstw
5.Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 
(dotacje) (CI 6) - 5 162 644 EUR
6.Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw ( 
inne niż dotacje) (CI 7) - 823 218 EUR
7. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe - 
101 szt.

Wartość wskaźnika: 
1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)" 560 przedsiębiorstw
2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)" - 219 przedsiębiorstw 
3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3)-  49 przedsiębiorstw
4. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4) - 292 przedsiębiorstw
5.Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) - 4 337 162 EUR
6.Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw ( inne niż dotacje) (CI 7) - 444 538 EUR
7. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe - 68 szt.

(OP 1, PI 3b, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, str. 107.) 

18 ERDF 1 OP 1, PI 3b, Sekcja 2.A.6.5, str. 107

OP 1, PI 3b, Sekcja 2.A.6.5, str. 107 dodanie wskaźników: 

1. Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansujacego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 
(całkowite koszty publiczne)(CV21) - 4 629 737 EUR
2. Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 
(CV23)- 22 przedsiębiorstw
3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 (CV27)- 22 przedsiębiorstw
4. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV 29) - 7 693 534 EUR
5. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV 33)- 22 
przedsiębiorstw

19 ERDF 1

Aktualizacja wskaźnika: 
1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)" - 737 przedsiębiorstw
2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)" - 300 przedsiębiorstw 
oraz
3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje 
(CI 3)-  437 przedsiębiorstw
4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw ( 
inne niż dotacje) (CI 7) - 10 032 058 EUR
5.Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów 
nowych dla rynku (CI 28)- 320 przedsiębiorstw
6.Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów 
nowych dla firm (CI 29)- 109 przedsiębiorstw

wartość wskaźnika: 
1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)"- 4638 przedsiębiorstw 
2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)" -3908 przedsiębiorstw 
3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) - 430 przedsiębiorstw
4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw ( inne niż dotacje) (CI 7) - 7 724 685 EUR
5.Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28)- 285 przedsiębiorstw
6.Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firm (CI 29)- 52 przedsiębiorstw

(OP 1, PI 3c, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, str.100.) 



20 ERDF 1 OP 1, PI 3c, Sekcja 2.A.6.5, str. 111-112

OP 1, PI 3c, Sekcja 2.A.6.5, str. 111-112 dodanie wskaźników: 
1. Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (całkowite koszty publiczne) 
(CV20) - 13 234 059 EUR
2. Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansujacego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 
(całkowite koszty publiczne)(CV21) - 23 148 684 EUR
3. Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacja) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV22) - 2000 
przedsiębiorstw
4. Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 
(CV23) - 150 przedsiębiorstw
5. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 (CV 26) - 3938 przedsiębiorstw
6. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV 29) - 54 702 922 EUR
7. Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w walce lub przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19) (CV 33) - 4088 
przedsiębiorstw
8. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 (CV 27) - 150 
przedsiębiorstw

21 ERDF 1

OP 1, sekcja 2.A.8, Tab. 6, Lp. 2, s. 101:
"Wskaźnik pn. "Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych- 
cel końcowy (2023) -  446 733 397 euro

Wskaźnik "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)
cel końcowy (2023) -  2023

OP 1, sekcja 2.A.8, Tab. 6, Lp. 2, s. 101:
"Wskaźnik pn. "Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych- cel końcowy (2023) -  441 147 242 euro

Wskaźnik "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)
cel końcowy (2023) -  5760

22 ERDF 3

OP 3 PI 4a sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 
inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, str. 112

3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE  - 2 
979 szt.

OP 3 PI 4a sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, str. 112

3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE  - 2 420 szt.

23 ERDF 3

OP 3 PI 4b sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 
inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, str. 114

1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)  - 80  szt.
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 31 856,00 ton 
równoważnika CO2/rok

OP 3 PI 4b sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, str. 114

1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)  -  69 szt.
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 28 476,00 ton równoważnika CO2/rok

24 ERDF 3
OP 3 PI 4b sekcja 2.A.6.1, str. 113

brak zapisu

OP 3 PI 4b sekcja 2.A.6.1, str. 113

W związku z zaistniałą a wcześniej niemożliwą do przewidzenia sytuacją epidemiologiczną w kraju (COVID-19 tzw. „koronawirus”), która 
spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań na rzecz zabezpieczenia 
płynności w przedsiębiorstwach oraz utrzymania miejsc pracy, wyodrębniona zostanie pula środków w ramach instrumentu finansowego  na 
realizację tymczasowego celu, jakim jest ułatwienie stabilizacji funkcjonowania przedsiębiorstw w nowych warunkach gospodarczych 
wynikających z wystąpienia COVID-19.

25 ERDF 3

OP 3, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 
zastosowane w osi priorytetowej kategorie interwencji, str. 124

Wymiar 1
Zakres  interwencji
KI 068 - 34 497 646
KI 013 - 86 557 534

OP 3, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7-11. Tabele przedstawiające zastosowane w osi priorytetowej kategorie interwencji, str. 
124

Wymiar 1
Zakres  interwencji
KI 068 - 34 219 862
KI 013 - 86 279 750



26 ERDF 3

OP 3 PI 4b sekcja 2.A.6.5, str. 117
Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu

brak zapisu

OP 3 PI 4b sekcja 2.A.6.5, str. 117-118
Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu

3. Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 
(CV23)
Jednostka pomiaru: szt.
Fundusz: EFRR
Kategoria regionu: słabiej rowinięty
Wartość docelowa (2023) O: 11
Źródło danych: SL2014
Częstotliwość pomiaru: rocznie

4. Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 
(całkowite koszty publiczne) (CV21)
Jednostka pomiaru: euro
Fundusz: EFRR
Kategoria regionu: słabiej rowinięty
Wartość docelowa (2023) O: 4 629 736
Źródło danych: SL2014
Częstotliwość pomiaru: rocznie

27 ERDF 3

OP 3, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 
zastosowane w osi priorytetowej kategorie interwencji

Wymiar 1 Zakres  interwencji
kod 010 - 10 367 365
kod 014 - 15 090 331

OP 3, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7-11. Tabele przedstawiające zastosowane w osi priorytetowej kategorie interwencji

Wymiar 1 Zakres  interwencji
kod 010 - 13 839 668
kod 014 - 11 618 028

28 ERDF 3

OP 3, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 
zastosowane w osi priorytetowej kategorie interwencji

Wymiar 1 Zakres  interwencji
kod 068 - 34 219 862

OP 3, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7-11. Tabele przedstawiające zastosowane w osi priorytetowej kategorie interwencji

Wymiar 1 Zakres  interwencji
kod 068 - 22 877 007

29 ERDF 3

OP 3, 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) - 80 szt.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 28 476,00 tony 
równoważnika CO2/rok 

OP 3, 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) - 54 szt.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 17 122,60 tony równoważnika CO2/rok 

30 ERDF 3

OP 4, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 
zastosowane w osi priorytetowej kategorie interwencji

Wymiar 1 Zakres  interwencji:
kod 043 - 81 940 491

OP 4, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7-11. Tabele przedstawiające zastosowane w osi priorytetowej kategorie interwencji

Wymiar 1 Zakres  interwencji:
kod 043 - 83 491 453

31 ERDF 3

OP 3 PI 4a sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 
inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, str. 112

3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE  - 2 
420 szt.

OP 3 PI 4a sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, str. 112

3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE  - 2 437 szt.



32 ERDF 4

OP 4, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 
zastosowane w osi priorytetowej kategorie interwencji, str. 140

Wymiar 1
Zakres  interwencji
KI 088 - 5 700 000

OP 4, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7-11. Tabele przedstawiające zastosowane w osi priorytetowej kategorie interwencji, str. 
140

Wymiar 1
Zakres  interwencji
KI 088 - 6 255 568

33 ERDF 4

OP 4, PI 5b, sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, str. 124

Dotychczasowy zapis:
„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 5,7 mln euro).”;

OP 4, PI 5b, sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, str. 124

Zmiana na:
„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 6,5 mln euro).”

34 ERDF 4

OP 4, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 
zastosowane w osi priorytetowej kategorie interwencji

Wymiar 1 Zakres  interwencji
kod 017 - 14 361 229

OP 4, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7-11. Tabele przedstawiające zastosowane w osi priorytetowej kategorie interwencji

Wymiar 1 Zakres  interwencji
kod 017 - 14 824 203

35 ERDF 4

OP 4, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 
zastosowane w osi priorytetowej kategorie interwencji

Wymiar 1 Zakres  interwencji:
kod 088 - 6 255 568

OP 4,sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7-11. Tabele przedstawiające zastosowane w osi priorytetowej kategorie interwencji

Wymiar 1 Zakres  interwencji:
kod 088 - 6 440 757

36 ERDF 5

OP 5, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 
zastosowane w osi priorytetowej kategorie interwencji

Wymiar 1 Zakres  interwencji:
kod 026 - 31 879 864

OP 5, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7-11. Tabele przedstawiające zastosowane w osi priorytetowej kategorie interwencji

Wymiar 1 Zakres  interwencji:
kod 026 - 31 694 675

37 ERDF 6
OP 6 , PI 8b Sekcja 2.A.6.2, str. 163
dodano zapis " Projekty w PI wybierane będą w trybie konkursowym

OP 6 , PI 8b Sekcja 2.A.6.2, str. 163
dodano zapis " Projekty w PI wybierane będą w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym"

38 ERDF 6 brak zapisu

OP 6, PI 9a, Sekcja 2.A.6.1, str. 169                       dodano zapis: W ramach działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem „COVID-19” 
wspierane będą projekty polegające m.in. na zakupie aparatury medycznej i diagnostycznej, odczynników oraz materiałów medycznych, 
środków ochrony indywidualnej, urządzeń i środków do dezynfekcji, urządzeń i rozwiązań IT, ambulansów, niezbędnego wyposażenia 
pomieszczeń, jak również wykonaniu usług remontowo-budowlanych

39 ERDF 6 brak zapisu

OP 6, PI 9a, Sekcja 2.A.6.1, str. 171                        dodano zapis: W przypadku projektu  w trybie nadzwyczajnym, związanego z zapobieganiem 
i zwalczaniem COVID-19: samorząd województwa, jako lider projektu oraz podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, tj. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorstwa, jednostki budżetowe (z 
wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach POIiŚ - wyłączenie to nie dotyczy szpitali 
ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne oraz szpitali, dla których uzyskano odstępstwo w związku z  
pandemią„COVID-19”).

40 ERDF 6

OP 6, PI 9a, Sekcja 2.A.6.1, str. 152                                                                             
Na zasadzie wyjątku od ww. reguł inwestycje mogą być realizowane także przez 
spółki z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, 
realizujące przedsięwzięcia medyczne na rzecz ww. podmiotów leczniczych. 

OP 6, PI 9a, Sekcja 2.A.6.1, str. 171 OP 6, PI 9a, Sekcja 2.A.6.1, str. 158 Na zasadzie wyjątku od ww. reguł inwestycje mogą być realizowane 
także przez spółki z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizujące przedsięwzięcia medyczne na rzecz ww. 
podmiotów leczniczych. - akapt przeniesiony na koniec opisu celu szczegółowego 1.

41 ERDF 6 brak zapisu
OP 6, PI 9a, Sekcja 2.A.6.2, str. 171  Dodano zapis: Projekty polegające na zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19  będą w trybie nadzwyczajnym 
na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w 
związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 



42 ERDF 6 brak zapisu

OP 6, PI 9a, Sekcja 2.A.6.2, str. 171 Dodano zapis: Projekty wybierane w trybie nadzwyczajnym są wyłączone spod obowiązku uzgadniania na 
forum Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, ani nie mają do nich zastosowania mapy potrzeb 
zdrowotnych, nie muszą być także realizowane w formule regionalnych programów zdrowotnych. Może być stosowane elastyczne i 
indywidualne podejście do linii demarkacyjnej, po uzyskaniu zgody na odstępstwo od Ministerstwa Zdrowia i Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego. Podmioty lecznicze nie mają obowiązku posiadać OCI. Niezbędne jest natomiast poinformowanie Komitetu Sterującego o 
przyjętych projektach. W kwestiach wsparcia infrastrukturalnego podmiotów, w tym zakupu sprzętu niezbędne jest uzgodnienie zakresu 
projektu z wojewodą oraz wojewódzkim konsultantem ds. chorób zakaźnych, którzy posiadają informacje w zakresie aktualnych potrzeb.

43 ERDF 6

OP 6, PI 9b, 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, 
Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu, s. 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
wskaźnik:  Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 
wyremontowane na obszarach miejskich [CI 39], wartość docelowa 2023-47 
567 m2                                                                                                                                           

wskaźnik:  Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich [CI 
40], wartość docelowa 2023 - 91 jednostki mieszkaniowe                                                                                                                     
wskaźnik: Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizaowanych obszarach, wartość docelowa 2023  - 191 szt.                         

OP 6, PI 9b, 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, s. 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
wskaźnik:  Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich [CI 39], wartośc docelowa 2023 - 43 
903 m2                                                                                                                                                                                                                                                                           
wskaźnik:  Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich [CI 40], wartość docelowa 2023 - 84 jednostki mieszkaniowe                                                                                                                                                                        
wskaźnik: Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizaowanych obszarach, wartość docelowa 2023  - 177 szt.                         

44 ERDF 6 brak zapisu

OP6, PI 9a, 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, s. 174.              Dodanie wskaźników:                                                                                                                                    
- Wartość zakupionego sprzętu medycznego (całkowity koszt publiczny) (CV2)- wartość docelowa 58 335 576,39 zł                      - Liczba 
wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 (CV12)  wartość docelowa 28 szt.  - Liczba karetek pogotowia i pojazdów 
zakupionych na potrzeby reagowania kryzysowego (CV11) - wartość docelowa - 11 szt.    -Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia 
leczenia COVID-19 (CV7) -wartość docelowa - 181 szt.

45 ERDF 6 brak zapisów

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

Dodanie zapisu:
Ponadto, w ramach projektów pozakonkursowych wsparcie będą mogły uzyskać działania na rzecz przygotowania inwestycji, poprzez 
dofinansowanie w ramach projektów przygotowawczych.... 

dodanie zapisu: "Dodatkowo w ramach projektów pozakonkursowych wsparcie będą mogły uzyskać projekty kluczowe dla rozwoju 
województwa w obszarze wykorzystania potencjałów endogenicznych, których oddziaływanie ma charakter co najmniej regionalny"

46 ERDF 6
Aktualizacja wskaźnika: 
1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)" - 15 przedsiębiorstw
2. Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych - 25 szt.

wartość wskaźnika: 
1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)" - 9 przedsiębiorstw
2. Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych - 14 szt.
(OP 6, PI 8b, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, str. 158.) 

47 ERDF 6
Aktualizacja wskaźnika:
Liczba wspartych podmiotów leczniczych 59 szt                                                                                                               

wartość wskaźnika:
Liczba wspartych podmiotów leczniczych 61 szt.                                                                                                                                   



48 ERDF 6

OP 6, sekcja 2.A.9,
Tabela 7-11: 
Tabela 7: Wymiar 1 Zakres  interwencji:                   
034        5 000 000
049         4 747 881 
050       28 610 807
052       18 120 127
053       151 275 318
054        21 269 223
055      38 240 723
075        22 130 353
093       22 130 352
101       8 584 101

Tabela 8, Wymiar 2 Forma finansowania
01: 320 108 885
02: 0

Tabela 9: Wymiar 3 Typ terytorium
01: 128 749 728
02: 128 559 095
03: 62 800 062

Tabela 10: Wymiar 6
Terytorialne mechanizmy wdrażania
01: 35 262 861
07: 284 846 024

OP 6, sekcja 2.A.9, 
Tabela 7-11: Wymiar 1 Zakres  interwencji:                  
Tabela 7: Wymiar 1 Zakres interwencji
034        5 000 000
049         4 747 881 
050       31 087 716
052       18 120 127
053       152 432 752
054        21 269 223
055        41 481 539
075        22 130 353
093        22 130 352
101         8 584 101

Tabela 8, Wymiar 2 Forma finansowania
01: 326 984 044
02: 0

Tabela 9: Wymiar 3 Typ terytorium
01: 129 907 162
02: 134 276 820
03: 62 800 062

Tabela 10: Wymiar 6
Terytorialne mechanizmy wdrażania
01: 35 262 861
07: 291 721 183

49 ERDF 6

OP 6, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania
Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 6
wskaźnik finansowy: Cel końcowy (2023)
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych
376 703 505

OP 6, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania
Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 6
wskaźnik finansowy: Cel końcowy (2023)
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych
384 687 111

50 ERDF 7

OP 7, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, str. 187, Tabela 6. Ramy wykonania osi 
priorytetowej 7:

wskaźnik finansowy - cel końcowy (2023) 34 863 133

OP 7, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, str. 187, Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 7:

wskaźnik finansowy - cel końcowy (2023) 33 815 350

51 ERDF 7

OP 7, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, str. 187, 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

OP 9, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, str. 187, w tabelach 7-11, zmiany kwot dla poszczególnych kodów:

Wymiar 1 Zakres  interwencji
Kod 097: 30 355 591

Wymiar 2 Forma  finansowania
Kod 01: 32 124 582

Wymiar 3 Typ terytorium
Kod 03: 32 124 582

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania
Kod 06: 32 124 582



52 ERDF 7

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 
(str. 188):

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

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 (str. 188):

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1), wartość docelowa: 243

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2), wartość docelowa: 162

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach, wartość docelowa: 342

2.A.8 Ramy wykonania

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach, cel końcowy (2023): 342

53 ESF 8

OP 8,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, str. 211, w tabelach 7-11, zmiany 
kwot dla poszczególnych kodów:

Wymiar 1 Zakres  interwencji
Kod 104: 12 816 968
Kod 105: 40 420 263
Kod 107:   9 365 709

Wymiar 2 Forma  finansowania
Kod 01: 174 596 612
Kod 02: 0

Wymiar 3 Typ terytorium
Kod 01: 87 298 306
Kod 02: 43 649 153
Kod 03: 43 649 153

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania
Kod 01: 1 400 000
Kod 07: 173 196 612

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie EFS), 
Kod 03: 12 445 582
Kod 07: 40 420 263
Kod 08: 121 730 767

OP 8,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, str. 211, w tabelach 7-11, zmiany kwot dla poszczególnych kodów:

Wymiar 1 Zakres  interwencji
Kod 104: 12 076 210
Kod 105: 37 873 909
Kod 107:   8 874 478

Wymiar 2 Forma  finansowania
Kod 01: 170 818 269
Kod 02: 0

Wymiar 3 Typ terytorium
Kod 01: 85 409 135
Kod 02: 42 704 567
Kod 03: 42 704 567

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania
Kod 01: 1 400 000
Kod 07: 169 418 269

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie EFS), 
Kod 03: 12 445 582
Kod 07: 37 873 909
Kod 08: 120 498 778
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OP 8,  sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6.Ramy wykonania osi 
priorytetowej, s. 210-211

wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 
kwalifikowalnych, (Cel końcowy (2023)): 205 407 779 euro

OP 8,  sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6.Ramy wykonania osi priorytetowej, s. 210-211

wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych, (Cel końcowy (2023)): 200 962 670 euro
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OP 8, PI 8i, 2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane 
rezultaty:
Cel szczegółowy 1: zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r. ż. znajdujących 
się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 r. ż., osób z 
niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach.  

OP 8, PI 8i, 2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty:
Cel szczegółowy 1: zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r. ż. znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 
r. ż., osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach oraz poprawa sytuacji zawodowej osób 
pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.  
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OP 8, PI 8i, Sekcja: 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają 
zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów 
szczegółowych, str. 179-180

OP 8, PI 8i, Sekcja: 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 
celów szczegółowych, str. 179-180

dodanie typu 7. dla celu 1:
7. Działania związane z łagodzeniem skutków „COVID-19”, tj. dofinansowanie do wynagrodzenia lub kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej (STW) .
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OP 8, PI 8i, Sekcja: 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają 
zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów 
szczegółowych, str. 180-181

Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych:
(…)

OP 8, PI 8i, Sekcja: 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 
celów szczegółowych, str. 180-181

Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych:
(…)
Dodano na końcu zapis:
Ponadto, w PI podjęte zostaną działania ukierunkowane na łagodzenie skutków "COVID-19".
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OP 8, PI 8i, Sekcja: 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają 
zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów 
szczegółowych, str. 181

Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe:
(…)

OP 8, PI 8i, Sekcja: 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 
celów szczegółowych, str. 181

Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe:
(…)
Dodano dla typu 7. grupę docelową, tj.:
Typ projektów 7:
Pracownicy danego podmiotu lub osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników). 
Grupa docelowa w ramach typu 7 musi być zgodna ze wskazaną w art. 15 zzb, 15 zzc i 15 zze Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
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OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów, str. 181-182

(...)Projekty pozakonkursowe będą realizowane zgodnie z zasadami 
określonymi dla EFS w podrozdziale 5.2.1 Umowy Partnerstwa 2014-2020 i 
będą ograniczone do typu projektów o charakterze wdrożeniowym. (...)

OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów, str. 181-182

(...)Projekty pozakonkursowe będą realizowane zgodnie z zasadami określonymi dla EFS w podrozdziale 5.2.1 Umowy Partnerstwa 2014-
2020 i będą ograniczone do typu projektów o charakterze wdrożeniowym. Działania związane z łagodzeniem skutków „COVID-19”, tj. 
dofinansowanie do wynagrodzenia lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (STW) będą realizowane na zasadach ustalonych 
przepisami krajowymi w zakresie COVID-19.
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OP 8, PI 8v, 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, s. 202

wskaźnik: Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały 
swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie - wartość docelowa 2023: 1 
703

OP 8, PI 8v, 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, s. 202

wskaźnik: Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie - wartość 
docelowa 2023: 1 304
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OP 8, PI 8v, 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, 
Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu, s. 205

wskaźnik: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na 
własny rachunek, objętych wsparciem w programie (CO05) - wartość docelowa 
2023: 10 438

wskaźnik: Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na 
własny rachunek w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 
wartość docelowa 2023: 1 371

wskaźnik: Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem 
w programie - wartość docelowa 2023: 3 740

wskaźnik: Liczba mikro-małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami 
rozwojowymi w programie - wartość docelowa 2023: 2 434

OP 8, PI 8v, 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, s. 205

wskaźnik: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (CO05) - 
wartość docelowa 2023: 8 048

wskaźnik: Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w 
programie - wartość docelowa 2023: 993

wskaźnik: Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - wartość docelowa 2023: 2 244

wskaźnik: Liczba mikro-małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie - wartość docelowa 2023: 1 864
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OP 8, PI 8vi, 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, Cel szczegółowy 2: zwiększenie udziału 
osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, 
rehabilitacji i ochrony zdrowia, s. 187  
  1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub 
kontynuowały zatrudnienie (os.), wartość docelowa (2023) - 50%

OP 8, PI 8vi, 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, Cel 
szczegółowy 2: zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia, 
s.187  usunięcie następującego wskaźnika przypisanego do cs. 2:
  1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (os.), wartość docelowa (2023) - 50%

63 ESF 8

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, s. 109:

wskaźnik:
Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia 
potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców - wartość docelowa 2023: 3 
szt.

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, s. 109:

wskaźnik:
Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców - wartość 
docelowa 2023: 2 szt.
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OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 
inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu,Cel szczegółowy 1: zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r. ż. 
znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 r. ż., 
osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich 
kwalifikacjach, s.183:

brak wskaźników związanych z COVID-19

OP 8, PI 8i, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu,Cel szczegółowy 1: zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r. ż. znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób 
powyżej 50 r. ż., osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach, s.183, w związku z realizacją działań 
związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzeniem skutków wynikających z pandemii w obszarze rynku pracy 
dodano następujące wskaźniki produktu:

- Lp. 9: Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19  (CV30); wartość docelowa 
(2023): 20 107 790 euro
- Lp. 10: Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV31); wartość 
docelowa (2023):  15 599 os.
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OP 8, PI 8iii, sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 
inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, s. 190:

wskaźnik:
Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie - wartość docelowa 2023: 200 szt.
w tym:
K: 94
M: 106

OP 8, PI 8iii, sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu 
wskaźniki produktu, s. 190:

wskaźnik:
Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - wartość docelowa 2023: 
100 szt., w tym:
K: 47
M: 53



66 ESF 9

OP 9, PI 9i, Sekcja  2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 
inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, Cel szczegółowy: aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do 
zatrudnienia,. s. 204:

wskaźnik:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie [osoby] - 7 241 osób

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) 
[osoby] - 1 303 osoby

OP 9, PI 9i, Sekcja  2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu 
wskaźniki produktu, Cel szczegółowy: aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i 
wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia,. s. 204:

wskaźnik:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] - 6 007 osób

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) [osoby] - 1 081 osób
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OP 9, 2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 9, 
str. 213-214:

wskaźnik:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie [osoby] - 8 538 osób

OP 9, 2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 9, str. 213-214:

wskaźnik:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] - 7 304 osoby
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OP 9, PI 9iv, 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, Cel szczegółowy 1: zwiększenie 
dostępności usług  zdrowotnych. s. 198:

wskaźnik:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych 
istniejących po zakończeniu projektu - wartość docelowa 2023 - 267 szt.

OP 9, PI 9iv, 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, Cel 
szczegółowy 1: zwiększenie dostępności usług  zdrowotnych. s. 198:

wskaźnik:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu - wartość docelowa 2023 - 240 
szt.
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OP 9, PI 9iv, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają 
zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów 
szczegółowych , s.213-214

Typy i przykłady przedsięwzięć:
Cel szczegółowy  1:  zwiększenie dostępności usług  zdrowotnych.

1. Działania na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego 
wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami 
oraz dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością, w szczególności 
dedykowanych dla rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. 
2. Działania na rzecz wsparcia deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad 
osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, poprzez 
rozwój alternatywnych form opieki nad osobami wymagającymi wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu (w tym osobami starszymi).
3. Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki 
nadwagi, otyłości 
i chorób cywilizacyjnych wśród dzieci i młodzieży.

OP 9, PI 9iv, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 
celów szczegółowych , s.213-214

Typy i przykłady przedsięwzięć:
Cel szczegółowy  1:  zwiększenie dostępności usług  zdrowotnych.

1. Działania na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z 
niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością, w szczególności dedykowanych dla rodzin zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
2. Działania na rzecz wsparcia deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 
poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym osobami 
starszymi).
3. Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki nadwagi, otyłości 
i chorób cywilizacyjnych wśród dzieci i młodzieży.
4. Działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem „COVID-19” oraz łagodzeniem jego skutków.

Dodatkowo dodano klauzulę:
Działania wskazane w typie 4 przewidziane w projekcie będą miały charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w 
stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.  Tym samym mają na celu zapobieganie 
rozprzestrzeniania się pandemii i ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem. Przewidziane działania, ze względu na 
ograniczony do warunków pandemii COVID-19 zakres czasowy, nie przyczynią się do wzrostu liczby osób objętych opieką instytucjonalną 
ani do trwałego wzrostu zdolności instytucjonalnych podmiotów świadczących usługi opieki całodobowej.
Działania te będą, co do zasady, zgodne z ideą deinstytucjonalizacji usług i stopniowego przechodzenia od usług świadczonych przez 
instytucje do usług o charakterze środowiskowym.
Interwencja w PI 9iv w zakresie usług zdrowotnych dla typu 4. będzie podlegała uzgodnieniom z właściwym wojewodą oraz Komitet 
Sterujący ds. Zdrowia będzie informowany o podejmowanych w tym obszarze działaniach.
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OP 9, PI 9iv, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają 
zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów 
szczegółowych , s.213-214

Typy i przykłady przedsięwzięć:
Cel szczegółowy 2: zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności 
usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy 
zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami 
starszymi, 
z niepełnosprawnościami i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu (...).
2. Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej (...).
3. Rozwój usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-
zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
(...).
Możliwe będzie wspieranie również rozwoju zintegrowanych usług 
zdrowotnych i społecznych.

OP 9, PI 9iv, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 
celów szczegółowych , s.213-214

Typy i przykłady przedsięwzięć:
Cel szczegółowy 2: zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami starszymi, 
z niepełnosprawnościami i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (...).
2. Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (...).
3. Rozwój usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym (...).
Możliwe będzie wspieranie również rozwoju zintegrowanych usług zdrowotnych i społecznych.
4. Działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem „COVID-19” oraz łagodzeniem jego skutków.

Dodatkowo dodano klauzulę:
Działania wskazane w typie 4 przewidziane w projekcie będą miały charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w 
stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.  Tym samym mają na celu zapobieganie 
rozprzestrzeniania się pandemii i ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem.  Przewidziane działania, ze względu na 
ograniczony do warunków pandemii COVID-19 zakres czasowy, nie przyczynią się do wzrostu liczby osób objętych opieką instytucjonalną 
ani do trwałego wzrostu zdolności instytucjonalnych podmiotów świadczących usługi opieki całodobowej. 
Działania te będą, co do zasady, zgodne z ideą deinstytucjonalizacji usług społecznych i stopniowego przechodzenia od usług opiekuńczych 
świadczonych przez instytucje do usług o charakterze środowiskowym.
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OP 9, PI 9iv, Sekcja 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, str. 199:

(…)
Istotnym uzupełnieniem działań aktywizacyjnych będzie rozwijanie usług 
mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego.

OP 9, PI 9iv, Sekcja 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, str. 199:

(…)
Istotnym uzupełnieniem działań aktywizacyjnych będzie rozwijanie usług mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego.
Ponadto, w PI podjęte zostaną działania ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie „COVID-19”  oraz łagodzenie jego skutków.
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OP 9, PI 9iv, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają 
zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów 
szczegółowych , s.216

Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych).
Grupa docelowa:
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w 
takim zakresie  w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych 
społecznie) w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

Katalog osób, które można zaliczyć do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym będzie zgodny z katalogiem zawartym w 
horyzontalnych, krajowych wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego dotyczących realizacji CT 9.

OP 9, PI 9iv, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych , s.216

Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Grupa docelowa:
Typ projektu nr 1-3:
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie 
w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie) w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.
Katalog osób, które można zaliczyć do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie zgodny z katalogiem zawartym w horyzontalnych, krajowych 
wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9.
Typ projektu nr 4 - Cel szczegółowy  1:
• podmioty wykonujące działalność leczniczą, 
• pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
• mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego.
• pracownicy świadczący usługi społeczne w warunkach epidemiologicznych
Typ projektu nr 4 - Cel szczegółowy  2:
• podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupu środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa 
związanego z COVID-19;. 
• podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia, realizujące zadania związane z przeciwdziałaniem 
rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzeniem skutków wynikających z pandemii;
• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym narażone na zachorowania na COVID-19,
• otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze;
• osoby dotknięte skutkami wystąpienia COVID-19;
• organizacje pozarządowe  (w przypadku realizacji projektu grantowego).

73 ESF 9

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

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. Zaplanowane działania koncentrować się będą na 
osiąganiu krajowych celów Strategii Europa 2020, będą zgodne z Krajowym Programem 
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 oraz regionalnymi 
strategiami lub/i dokumentami programowymi. 
Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą realizowane po uprzednim 
dokonaniu analizy trendów demograficznych na danym obszarze. IZ zastosuje 
mechanizmy gwarantujące trwałość realizowanych z EFS przedsięwzięć dotyczących 
zapewniania dostępu 
do usług, w tym odpowiednie kryteria wyboru projektów oraz wymagany wkład własny 
beneficjentów, w razie potrzeby. W zakresie działań związanych z programami 
zdrowotnymi przewidywane są mechanizmy koordynacyjne, zapobiegające powielaniu 
się wsparcia (działania w tym zakresie będą rozpatrywane przez Komitet Sterujący do 
spraw koordynacji interwencji EFSI w obszarze zdrowia). Kwestie programów 
profilaktycznych i programów zdrowotnych zostaną uregulowane w wytycznych 
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz w dodatkowych 
opracowaniach ministra właściwego do spraw zdrowia (podręcznik dot. programów 
zdrowotnych). 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9iv będą zgodne z horyzontalnymi, krajowymi 
wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczących realizacji 
CT 9.

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

Projekty w ramach PI wybierane będą w trybie konkursowym z wyłączeniem  4 typu projektu (cel 1 i 2), który będzie wybierany w trybie nadzwyczajnym. 
Możliwe jest zastosowanie trybu pozakonkursowego w szczególności w związku z podejmowanymi działaniami związanymi z koordynowaniem i 
planowaniem świadczenia usług zaspakajających potrzeby lokalne. Zaplanowane działania koncentrować się będą na osiąganiu krajowych celów Strategii 
Europa 2020, będą zgodne z Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 oraz regionalnymi strategiami lub/i 
dokumentami programowymi -z wyłączeniem 4 typu projektu  (cel 1 i 2). 
Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą realizowane po uprzednim dokonaniu analizy trendów demograficznych na danym obszarze   - z 
wyłączeniem 4 typu projektu  (cel 1 i 2). IZ zastosuje mechanizmy gwarantujące trwałość realizowanych z EFS przedsięwzięć dotyczących zapewniania 
dostępu do usług, w tym odpowiednie kryteria wyboru projektów oraz wymagany wkład własny beneficjentów, w razie potrzeby  - z wyłączeniem 4 typu 
projektu  (cel 1 i 2).  
W zakresie działań związanych z programami zdrowotnymi  -z wyłączeniem 4 typu projektu  (cel 1) - przewidywane są mechanizmy koordynacyjne, 
zapobiegające powielaniu się wsparcia (działania w tym zakresie będą rozpatrywane przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w 
obszarze zdrowia). Kwestie programów profilaktycznych i programów zdrowotnych zostaną uregulowane w wytycznych ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego oraz w dodatkowych opracowaniach ministra właściwego do spraw zdrowia (podręcznik dot. programów zdrowotnych) -  z 
wyłączeniem 4 typu projektu  (cel 1). 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9iv będą zgodne z horyzontalnymi, krajowymi wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 
dotyczących realizacji CT 9  - z wyłączeniem 4 typu projektu  (cel 1 i 2).
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OP 9, PI 9iv, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 
inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, s.202:

wskaźnik:  
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami zdrowotnymi w programie -wartość docelowa 2023: 2 492 os.

OP 9, PI 9iv, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu 
wskaźniki produktu, s.202:

wskaźnik:  
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie -wartość docelowa 2023:  1 
715 os.
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OP 9, PI 9v, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają 
zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów 
szczegółowych , s.210-211

Typy i przykłady przedsięwzięć:
Cel szczegółowy 2: rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia 
w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.

OP 9, PI 9v, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 
celów szczegółowych , s.210-211

Typy i przykłady przedsięwzięć:
Cel szczegółowy 2: rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej oraz wsparcie  
związane z łagodzeniem skutków COVID-19.

Dodano 3 typ wsparcia:
3. Wsparcie w zakresie podejmowania działań polegających na przeciwdziałaniu upadłości PS oraz PES przekształcanych w PS i utrzymaniu 
miejsc pracy zagrożonych w następstwie wystąpienia COVID-19.
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OP 9, PI 9v, Sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów, s.212-213

Projekty w ramach PI wybierane będą w trybie konkursowym oraz 
pozakonkursowym. Zaplanowane działania w PI koncentrować się będą na 
osiąganiu krajowych celów Strategii Europa 2020, zgodnych z Krajowym 
Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej 2020 
oraz regionalnymi strategiami lub/i dokumentami programowymi. 
Zastosowanie trybu pozakonkursowego umożliwi realizację działań 
koordynacyjnych i monitoringowych wynikających ze strategii wojewódzkiej w 
zakresie polityki społecznej oraz programu wojewódzkiego na rzecz ekonomii 
społecznej, a także programu wojewódzkiego w zakresie współpracy 
samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi poprzez precyzyjne 
skierowanie wsparcia na przedsięwzięcia o kluczowym znaczeniu dla realizacji 
zadań ukierunkowanych na rozwój sektora ekonomii społecznej a także 
ekonomizacje Podmiotów Ekonomii Społecznej w regionie oraz przyczyni się w 
optymalny sposób do osiągnięcia celu szczegółowego.

IZ zastosuje mechanizmy gwarantujące trwałość realizowanych z EFS 
przedsięwzięć dotyczących trwałości zatrudnienia, w tym odpowiednie kryteria 
wyboru projektów oraz wymagany wkład własny beneficjentów, w razie 
potrzeby.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9v będą zgodne z horyzontalnymi, 
krajowymi wytycznymi ministra właściwego do spraw  rozwoju regionalnego 
dotyczących realizacji CT 9.

OP 9, PI 9v, Sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów, s.212-213

Projekty w ramach PI wybierane będą w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym. Zaplanowane działania w PI koncentrować się będą na 
osiąganiu krajowych celów Strategii Europa 2020, zgodnych z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej 2020  oraz regionalnymi 
strategiami lub/i dokumentami programowymi (z wyłączeniem typu 3 i 4 w ramach celu szczegółowego 2.). Zastosowanie trybu 
pozakonkursowego umożliwi realizację działań koordynacyjnych i monitoringowych wynikających ze strategii wojewódzkiej w zakresie 
polityki społecznej oraz programu wojewódzkiego na rzecz ekonomii społecznej, a także programu wojewódzkiego w zakresie współpracy 
samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi poprzez precyzyjne skierowanie wsparcia na przedsięwzięcia o kluczowym 
znaczeniu dla realizacji zadań ukierunkowanych na rozwój sektora ekonomii społecznej a także ekonomizacje Podmiotów Ekonomii 
Społecznej w regionie oraz przyczyni się w optymalny sposób do osiągnięcia celu szczegółowego.

IZ zastosuje mechanizmy gwarantujące trwałość realizowanych z EFS przedsięwzięć dotyczących trwałości zatrudnienia, w tym odpowiednie 
kryteria wyboru projektów oraz wymagany wkład własny beneficjentów, w razie potrzeby  (z wyłączeniem typu 3 w ramach celu 
szczegółowego 2.).

Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9v będą zgodne z horyzontalnymi, krajowymi wytycznymi ministra właściwego do spraw  rozwoju 
regionalnego dotyczących realizacji CT 9  (z wyłączeniem typu 3 w ramach celu szczegółowego 2.).
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OP 9, PI 9v, Sekcja 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, str. 211:

OP 9, PI 9v, Sekcja 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, str. 211:

dodano:

Ponadto, w PI podjęte zostaną działania ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie „COVID-19”  oraz łagodzenie jego skutków.
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OP 9, PI 9iv, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 
inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, Cel szczegółowy 1: zwiększenie dostępności usług  zdrowotnych,  
s.204:

brak wskaźników związanych z COVID-19

OP 9, PI 9iv, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu 
wskaźniki produktu, Cel szczegółowy 1: zwiększenie dostępności usług  zdrowotnych,  s.204 - w związku z realizacją działań związanych z 
przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzeniem skutków wynikających z pandemii w obszarze usług zdrowotnych 
dodano następujące wskaźniki produktu:

- Lp. 3: Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19  (CV30); wartość docelowa 
(2023): 13 325 413 euro.
- Lp. 4: Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV31); wartość docelowa 
(2023): 
1 100 os.
- Lp. 5:  Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV33); wartość 
docelowa (2023): 38 szt.
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OP 9, PI 9iv, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 
inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, Cel szczegółowy 2:  zwiększenie dostępności usług społecznych w 
szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny 
i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym,  s.209:

brak wskaźników związanych z COVID-19

OP 9, PI 9iv, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu 
wskaźniki produktu, Cel szczegółowy 2:  zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych 
oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  s.209,  - w związku z 
realizacją działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzeniem skutków wynikających z pandemii w 
obszarze usług społecznych dodano następujące wskaźniki produktu:

- Lp. 3: Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19  (CV30); wartość docelowa 
(2023): 9.531.811 euro
- Lp. 4: Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV31); wartość docelowa 
(2023):  450 os.
- Lp. 5:  Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV33); wartość 
docelowa (2023): 243 szt.
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OP 9, PI 9v, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 
inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu,  s.226:

brak wskaźników związanych z COVID-19

OP 9, PI 9v, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu 
wskaźniki produktu,  s.226:  - w związku z realizacją działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz 
łagodzeniem skutków wynikających z pandemii dodano następujące wskaźniki produktu:

- Lp. 3: Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19  (CV30); wartość docelowa 
(2023): 1 119 035 euro
- Lp. 4:  Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV33); wartość 
docelowa (2023): 169 szt.
- Lp. 5: Liczba PES, które dostarczyły produktu i usługi na potrzeby podmiotów potrzebujących wsparcia w kontekście COVID-19 wartość 
docelowa (2023): 52 szt.
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OP 9,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, str. 207, w tabelach 7-11, zmiany 
kwot dla poszczególnych kodów:

Wymiar 1 Zakres  interwencji
Kod 109: 27 569 873
Kod 112: 97 096 394
Kod 113: 15 244 599

Wymiar 2 Forma  finansowania
Kod 01: 139 910 866
Kod 02: 0

Wymiar 3 Typ terytorium
Kod 01: 71 354 542
Kod 02: 34 977 717
Kod 03: 33 578 607

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania
Kod 01:     7 893 413
Kod 07: 132 017 453

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie EFS), 
Kod 08: 139 910 866

OP 9,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, str. 207, w tabelach 7-11, zmiany kwot dla poszczególnych kodów:

Wymiar 1 Zakres  interwencji
Kod 109:   25 178 614
Kod 112: 107 882 707
Kod 113:   15 661 275

Wymiar 2 Forma  finansowania
Kod 01: 148 722 596
Kod 02: 0

Wymiar 3 Typ terytorium
Kod 01: 75 848 524
Kod 02: 37 180 649
Kod 03: 35 693 423

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania
Kod 01:     7 222 102
Kod 07: 141 500 494

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie EFS), 
Kod 08: 148 722 596
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OP 9, PI 9iv, Sekcja  2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 
inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, Cel szczegółowy 2:  zwiększenie dostępności usług społecznych w 
szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny 
i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym,. s. 210:

wskaźnik:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi w programie - 18.465 osób

OP 9, PI 9iv, Sekcja  2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu 
wskaźniki produktu, Cel szczegółowy 2:  zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych 
oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, s. 210:

wskaźnik:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie - 19 166 osób
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OP 9, PI 9iv, 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, Cel szczegółowy 2:  zwiększenie 
dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, 
opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,. s. 206:

wskaźnik:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych 
istniejących po zakończeniu projektu - 3 901 szt.

OP 9, PI 9iv, 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, Cel 
szczegółowy 2:  zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny 
i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,. s. 206:

wskaźnik:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 4.050 szt.
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OP 9,  sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6.Ramy wykonania osi 
priorytetowej 9, s. 214-215

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi świadczonymi  w interesie ogólnym w programie (Cel 
końcowy (2023)) - 18 465 osób

wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 
kwalifikowalnych, (Cel końcowy (2023)): 164 601 019 euro

OP 9,  sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6.Ramy wykonania osi priorytetowej 9, s. 214-215

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi  w interesie ogólnym w 
programie (Cel końcowy (2023)) - 19.166 osób

wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych, (Cel końcowy (2023)): 174 967 761 euro
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OP 10, PI 10iii, 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 
inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, s. 239

wskaźnik: Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 
wartość docelowa 2023: 11 030

wskaźnik: Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 
- wartość docelowa 2023: 6 618

wskaźnik: Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 
wartość docelowa 2023: 2 206

OP 10, PI 10iii, 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, s. 239

wskaźnik: Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie - wartość docelowa 2023: 10 255

wskaźnik: Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - wartość docelowa 2023: 6 153

wskaźnik: Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - wartość docelowa 2023: 2 051
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OP 10, PI 10iv, 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 
inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, s. 246

wskaźnik: Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy - wartość docelowa 2023: 
13 455

wskaźnik: Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie - wartość 
docelowa 2023: 1 024

wskaźnik: Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w 
programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia 
zawodowego - wartość docelowa 2023: 197

wskaźnik: Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie - wartość 
docelowa 2023: 2 142

OP 10, PI 10iv, 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, s. 246

wskaźnik: Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy - wartość docelowa 
2023: 11 695

wskaźnik: Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie - 
wartość docelowa 2023: 890

wskaźnik: Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do 
realizacji kształcenia zawodowego - wartość docelowa 2023: 171

wskaźnik: Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie - 
wartość docelowa 2023: 1 862
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OP 10, PI 10iv, sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 
inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, s. 246

wskaźnik: Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w 
programie - wartość docelowa 2023: 12 566

OP 10, PI 10iv,  sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu 
wskaźniki produktu, s. 246

wskaźnik: Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie - wartość docelowa 2023: 9 815
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PI 10i, sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, 
Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu, s. 230

wskaźnik: Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami 
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - wartość 
docelowa 2023: 8 096

Zmniejszenie
PI 10i, sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, 
Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu, s. 230

wskaźnik: Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 
wartość docelowa 2023: 5 963
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PI 10i, sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają zostać 
objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, str 
227
Typy i przykłady przedsięwzięć
Cel szczegółowy 2: (…)
Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, str. 229 (...)
Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe, str. 229 (...)

Dodanie
PI 10i, sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów 
szczegółowych
Typy i przykłady przedsięwzięć, str. 227
Cel szczegółowy 2: (…)
8. Wsparcie w zakresie podejmowania działań w zakresie realizacji edukacji zdalnej *
*(przypis) Typ przedsięwzięć związany z działaniami związanymi z zapobieganiem i zwalczaniem „COVID-19” oraz łagodzeniem jego skutków. 
Oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, str. 229
W związku z wystąpieniem w kraju pandemii, poszerzenie wsparcia w zakresie rozwijania u uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość da większe szansę na wyrównywanie szans uczniów w dostępie do materiałów edukacyjnych w formie 
edukacji zdalnej.
Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe, str. 229 (...)
Grupy docelowe dla Typu 8:
- szkoły oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne;
- uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne;
- szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne (w zakresie realizacji podstawy programowej przedmiotów ogólnych),
- uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne (w zakresie realizacji podstawy programowej 
przedmiotów ogólnych),
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PI 10i, 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 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakres i 
sposób realizacji ww. projektów pozakonkursowych będzie opisany w 
krajowych wytycznych horyzontalnych przygotowanych przez ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

PI 10i, Sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów

Projekty w ramach PI wybierane będą w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym z wyłączeniem  8 typu przedsiewzięć (cel 2), który 
będzie wybierany w trybie nadzwyczajnym. Tryb pozakonkursowy będzie dotyczył programów stypendialnych dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.  Zakres i sposób realizacji ww. projektów pozakonkursowych będzie opisany w krajowych wytycznych 
horyzontalnych przygotowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Tryb nadzwyczajny będzie dotyczył  działań w 
zakresie realizacji edukacji zdalnej bez  diagnozowania potrzeb poszczególnych szkół, gdyż działania w ramach typu 8 będą swoim zasięgiem 
mogły obejmować szkoły z całego województwa.
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PI 10iii, 10iv, 2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6. Ramy wykonania osi 
priorytetowej, s. 247-248

wskaźnik: Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 
wartość docelowa 2023: 11 030

wskaźnik: Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy - wartość docelowa 2023: 
13 455

wskaźnik: Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w 
programie - wartość docelowa 2023: 12 566

PI 10iii, 10iv, 2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej, s. 247-248

wskaźnik: Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie - wartość docelowa 2023: 10 255

wskaźnik: Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy - wartość docelowa 
2023: 11 695

wskaźnik: Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie - wartość docelowa 2023: 9 815
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OP 10, PI 10i, 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 
inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, s. 232 

brak wskaźników związanych z COVID-19

OP 10, PI 10i, 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu, s. 232:
- L.p. 8 - dodanie wskaźnika: Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-
19 (CV33), wartość docelowa (2023): 402 szt.;
- L.p. 9- dodanie wskaźnika: Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV30), 
wartość docelowa (2023):  - 491 423 euro
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OP 10 Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 
zastosowane w osi priorytetowej kategorie interwencji, str. 248                                                                                                                                                                                                                                                          
Wymiar 1 Zakres  interwencji

Kod 115: 46 387 486
Kod 117: 15 891 993
Kod 118: 56 473 707

Wymiar 2 Forma  finansowania
Kod 01: 118 753 186
Kod 02: 0

Wymiar 3 Typ terytorium
Kod 01: 59 376 592
Kod 02: 29 688 297
Kod 03: 29 688 297

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania
Kod 07: 104 515 174

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie EFS), 
Kod 05:  56 698 302
Kod 08:  62 054 884

OP 10 Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7-11. Tabele przedstawiające zastosowane w osi priorytetowej kategorie interwencji, str. 
248                                                                                                                                                                                                                                                          
Wymiar 1 Zakres  interwencji

Kod 115: 45 970 810
Kod 117: 15 891 993
Kod 118: 52 782 944

Wymiar 2 Forma  finansowania
Kod 01: 114 645 747
Kod 02: 0

Wymiar 3 Typ terytorium
Kod 01: 57 322 873
Kod 02: 28 661 437
Kod 03: 28 661 437

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania
Kod 07: 100 407 735

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie EFS), 
Kod 05: 54 737 219
Kod 08: 59 908 528
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OP 10,  sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6.Ramy wykonania osi 
priorytetowej , s. 248

wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 
kwalifikowalnych, (Cel końcowy (2023)): 139 709 632 euro

OP 10,  sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6.Ramy wykonania osi priorytetowej , s. 248

wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych, (Cel końcowy (2023)): 134 877 350 euro
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OP 11, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, str. 251, Tabela 6. Ramy wykonania osi 
priorytetowej 11:

wskaźnik finansowy - cel końcowy (2023) 31 128 549

OP 11, sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, str. 251, Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 11:

wskaźnik finansowy - cel końcowy (2023) 30 153 867
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OP 11, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, str. 251, w tabelach 7-11, zmiany 
kwot dla poszczególnych kodów:

Wymiar 1 Zakres  interwencji
Kod 114: 29 572 121

Wymiar 2 Forma  finansowania
Kod 01: 29 572 121

Wymiar 3 Typ terytorium
Kod 01: 8 085 420
Kod 02: 4 053 937
Kod 03: 17 432 764

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania
Kod 06: 29 572 121

Wymiar 7 EFS secondary theme
Kod 02: 29 572 121

OP 11, sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, str. 251, w tabelach 7-11, zmiany kwot dla poszczególnych kodów:

Wymiar 1 Zakres  interwencji
Kod 114: 28 646 173

Wymiar 2 Forma  finansowania
Kod 01: 28 646 173

Wymiar 3 Typ terytorium
Kod 01: 7 785 420
Kod 02: 3 753 937
Kod 03: 17 106 816

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania
Kod 06: 28 646 173

Wymiar 7 EFS secondary theme
Kod 02: 28 646 173
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OP 12, sekcja 2.B.7 Kategorie interwencji, Tabela 14-16. Kategorie interwencji, 
s. 237
Tabela 14: 
Wymiar 1 
Zakres  interwencji 
KI 121 - 66 636 910
KI 122 -   1 627 000
KI 123 -   4 360 000

OP 12, sekcja 2.B.7 Kategorie interwencji, Tabela 14-16. Kategorie interwencji, s. 237
Tabela 14: 
Wymiar 1 
Zakres  interwencji 
KI 121 - 67 123 910
KI 122 -   1 500 000
KI 123 -   4 000 000
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Sekcja 4.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, str. 272
Ramy realizacji RLKS

brak zapisu

Sekcja 4.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, str. 272
Ramy realizacji RLKS

W przypadku wystąpienia na osiach priorytetowych dedykowanych RLKS oszczędności, wynikających z różnic kursowych lub 
niewykorzystania przez poszczególne LGD wszystkich środków zagwarantowanych w umowach ramowych, Instytucja Zarządzająca może 
podjąć decyzję o rozszerzeniu wsparcia realizacji RLKS o formułę pośrednią.
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Sekcja 12.2 Ramy wykonania programu operacyjnego , Tabela 28. Ramy 
wykonania programu, w podziale na fundusze i kategorie regionów

OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty): Liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi w programie - 18 465 osób

OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty): Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych - 164 601 019 euro

OP 10 Innowacyjna edukacja  (EFS, region słabiej rozwinięty): Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych - 139 709 632 euro

Sekcja 12.2 Ramy wykonania programu operacyjnego , Tabela 28. Ramy wykonania programu, w podziale na fundusze i kategorie regionów

OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty): Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi świadczonymi  w interesie ogólnym w programie - 19.166 osób

OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty): Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych - 174 967 761 
euro

OP 10 Innowacyjna edukacja  (EFS, region słabiej rozwinięty): Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych - 134 877 350 
euro


