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Załącznik nr 1 
do uchwały nr150/183/09  

 Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia12 lutego 2009 r.  

 
 

REJESTR ZMIAN 
w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013  

Zmiany w tekście URPO WP 

Nr 
zmia-ny 

Nr i tytuł 
rozdziału/podrozdziału/opisu 

działania URPO 

Dotychczasowy zapis w URPO 

 z 27 listopada 2008 r. 

 

Nowy zapis Powód zmiany 

1.  1.5. System Wyboru 
projektów/ 1.5.2. tryb 
wyboru projektów dla RPO 
WP/1.5.2.1. Tryb wyboru 
projektów dla Osi 
Priorytetowej 1 – Działania 
1.1. i 1.2. 

 

1.5. System Wyboru 
projektów/ 1.5.2. tryb 
wyboru projektów dla RPO 
WP/1.5.2.3. Tryb wyboru 
projektów dla Osi 
Priorytetowej 9 – Działania 
9.3. 

Str 7, 9 

Pkt. 4) podpisanie umowy o dofinansowanie 
projektu z beneficjentem końcowym – 
Instytucja Pośrednicząca II stopnia na 
podstawie upowaŜnienia Zarządu 
Województwa Pomorskiego. 

 

Pkt. d) podpisanie umowy o dofinansowanie 
projektu z beneficjentem końcowym –
Zarząd Województwa Pomorskiego. 

 

Usunięto „końcowym”. 

 

 

 

 

 

Usunięto „końcowym”. 

Ustawa o zasadach 
prowadzenia polityki 
rozwoju nie przewiduje 
pojęcia „beneficjenta 
końcowego”. 

 

 

 

UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 

 

 



 2 

2.  1.6. Wykaz dokumentów 
słuŜących realizacji RPO 
WP 

 

Str. 10 

Do adresów stron internetowych na których dostępne są dokumenty dodano „Instytucji 
Pośredniczącej II stopnia: www.arp.gda.pl” 

Doprecyzowanie zapisu 

3.  OŚ PRIORYTETOWA 1 – 
Rozwój i innowacje w MŚP 

Działanie 1.1. Mikro, małe i 
średnie przedsiębiorstwa 

Poddziałanie 1.1.1. 
Mikroprzedsiębiorstwa 

 

Str. 15 

Pkt 18 a Typ beneficjentów 

Mikroprzedsiębiorcy zgodnie z definicją w 
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z 
dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i 
rozszerzającego jego zakres w celu 
włączenia pomocy dla badań i rozwoju 
(Dz.U. L 63 z 28.02.2004 r., str. 22). 

 

 

Pkt 18 a Typ beneficjentów 

Mikroprzedsiębiorcy zgodnie z definicją w 
Załączniku I do Rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 
uznającym niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne ze wspólnym rynkiem w 
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne 
rozporządzenie w sprawie wyłączeń 
blokowych)  Dz.U. L 214 z 09.08.2008). 

Zmiana rozporządzeń 
dotyczących pomocy 
publicznej 

 

4.  OŚ PRIORYTETOWA 1 – 
Rozwój i innowacje w MŚP 

Działanie 1.1. Mikro, małe i 
średnie przedsiębiorstwa 

Poddziałanie 1.1.2. Małe i 
średnie przedsiębiorstwa 

Str. 18 

Pkt 18 a Typ beneficjentów 

Mali i średni przedsiębiorcy (z wyłączeniem 
mikroprzedsiębiorców) zgodnie z definicją w 
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z 
dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i 
rozszerzającego jego zakres w celu 
włączenia pomocy dla badań i rozwoju 
(Dz.U. L 63 z 28.02.2004 r., str. 22). 

 

Pkt 18 a Typ beneficjentów 

Mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z 
definicją w Załączniku I do Rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 
2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne ze wspólnym rynkiem w 
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne 
rozporządzenie w sprawie wyłączeń 
blokowych)  Dz.U. L 214 z 09.08.2008). 

Zmiana rozporządzeń 
dotyczących pomocy 
publicznej 
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5.  Str. 21 

Pkt 18 a Typ beneficjentów 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z 
definicją w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 
364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
70/2001 i rozszerzającego jego zakres w 
celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju 
(Dz.U. L 63 z 28.02.2004 r., str. 22). 

 

Pkt 18 a Typ beneficjentów 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie 
z definicją w Załączniku I do 
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 
z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 
Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 
wyłączeń blokowych)  Dz.U. L 214 z 
09.08.2008). 

6.  Str. 22 

Pkt 25 Minimalny wkład własny beneficjenta 
(%) 

Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 
40% wydatków kwalifikowalnych w 
przypadku małych przedsiębiorstw i  50% 
wydatków kwalifikowalnych w przypadku 
średnich przedsiębiorstw. 

 

Pkt 25 Minimalny wkład własny beneficjenta 
(%) 

Minimalny wkład własny beneficjenta 
wynosi 40% wydatków kwalifikowalnych w 
przypadku mikro i małych przedsiębiorstw i  
50% wydatków kwalifikowalnych w 
przypadku średnich przedsiębiorstw. 

7.  

OŚ PRIORYTETOWA 1 – 
Rozwój i innowacje w MŚP 

Działanie 1.2. Rozwiązania 
innowacyjne w MŚP 

Str. 22 

Pkt 26 pomoc publiczna 

W przypadku wystąpienia pomocy 
publicznej na etapie przygotowania 
inwestycji oraz przy zastosowaniu 
instrumentu elastyczności, wsparcie będzie 
udzielanie zgodnie z zasadami 
rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. 
w sprawie udzielania pomocy de minimis w 
ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 185, poz. 
1317). 

 

Pkt 26 pomoc publiczna 

W przypadku wystąpienia pomocy 
publicznej w pozostałych typach projektów 
oraz przy zastosowaniu instrumentu 
elastyczności, wsparcie będzie udzielanie 
zgodnie z zasadami rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
października 2007 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. 
nr 185, poz. 1317). 

Zmiana rozporządzeń 
dotyczących pomocy 
publicznej 
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8.  OŚ PRIORYTETOWA 1 – 
Rozwój i innowacje w MŚP 

Działanie 1.5. Regionalna 
siec transferu rozwiązań 
innowacyjnych 

Poddziałanie 1.5.2. 
Wsparcie regionalnych 
procesów proinnowacyjnych  

Str. 33 

W pkt. 15 d „typ obszaru” dodano kategorię 05 – obszary wiejskie 

 

 

 

Doprecyzowanie zapisu 

Str. 12-145 

W związku ze zmianą rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej, nastąpiła aktualizacja 
zapisów w  pkt 26 „pomoc publiczna”. 

9.  OSIE PRIORYTETOWE 1-9 

 

Str. 12-145 

Pkt 27 dzień rozpoczęcia kwaliikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r. w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną od dnia 
otrzymania informacji o pozytywnym wyniku 
oceny formalnej 

 

Pkt 27 dzień rozpoczęcia kwaliikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r. w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną od dnia 
następującego po dniu złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie w ramach RPO WP. 

Zmiana rozporządzeń 
dotyczących pomocy 
publicznej 



 5 

10.  OŚ PRIORYTETOWA 3 –  

Funkcje miejskie i 
metropolitalne 

Działanie 3.1 Rozwój i 
integracja systemów 
transportu zbiorowego 

 

 

Str. 57 

Pkt 26 pomoc publiczna 

 

W przypadku wystąpienia pomocy 
publicznej, wsparcie będzie udzielane 
zgodnie z zasadami rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 
października 2007 r. w sprawie udzielania 
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (Dz. 
U. z 2007 r., nr 193, poz. 1399 z późn. zm.). 

W przypadku wystąpienia pomocy 
publicznej przy zastosowaniu instrumentu 
elastyczności, wsparcie będzie udzielane 
zgodnie z zasadami rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
października 2007r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. z 2007r,. 
nr 185, poz. 1317) – do wysokości 70% 
poziomu dofinansowania z EFRR. 

 

Pkt 26 pomoc publiczna 

Dodano: 

W projektach dotyczących zakupu taboru w 
ramach rekompensaty na warunkach 
określonych w Wytycznych Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 16 stycznia 
2009 roku w zakresie zasad 
dofinansowania z programów operacyjnych 
podmiotów realizujących obowiązek 
świadczenia usług publicznych w 
transporcie zbiorowym* wsparcie nie jest 
traktowane jako pomoc publiczna. 

 

 

* Dokument dostępny jest na stronie internetowej: 
www.mrr.gov.pl 

 

Wytyczne Ministra 
Rozwoju Regionalnego z 
dnia 16 stycznia 2009 
roku w zakresie zasad 
dofinansowania z 
programów operacyjnych 
podmiotów realizujących 
obowiązek świadczenia 
usług publicznych w 
transporcie zbiorowym. 

 

 

11.  OŚ PRIORYTETOWA 6 –  

Turystyka i dziedzictwo 
kulturowe 

Działanie 6.3 Regionalne 
dziedzictwo kulturowe o 
potencjale turystycznym 

Str 106 pkt 20) - 23) 

Nastąpiło zwiększenie alokacji środków o kwotę 110 633 Euro. Na skutek przesunięcia 
środków nastąpiła korekta tabeli zobowiązań na str. 164 (tabela 5.1) 

Powód zwiększenia 
alokacji został opisany w  
uzasadnieniu Uchwały  
Nr   1273/172/08 
Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 23 
grudnia 2008 roku. 

11. OŚ PRIORYTETOWA 6 –  

Turystyka i dziedzictwo 
kulturowe 

Działanie 6.4. Wspieranie i 
zachowanie walorów 
przyrodniczych 

Str 109 pkt 20) - 22) 

Nastąpiło zmniejszenie alokacji środków o kwotę 110 633 Euro. Na skutek przesunięcia 
środków nastąpiła korekta tabeli zobowiązań na str. 164 (tabela 5.1) 

 

Powód zmniejszenia 
alokacji został opisany w  
uzasadnieniu Uchwały  
Nr   1273/172/08 
Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 23 
grudnia 2008 roku. 
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12. OŚ PRIORYTETOWA 8 –  

Lokalna infrastruktura 
podstawowa 

Działanie 8.1. Lokalny 
potencjał rozwojowy 

Poddziałanie 8.1.2. Lokalna 
infrastruktura wspierająca 
rozwój gospodarczy 

Str. 125 

Pkt 14 Typy projektów 

4) prace konserwatorskie, prace 
restauratorskie i adaptacja budynków 
o znaczeniu historycznym z moŜliwością 
nadania im nowych funkcji; 

 

 

Pkt 14 Typy projektów 

4) prace konserwatorskie, prace 
restauratorskie, prace rekonstrukcyjne i 
adaptacja budynków i budowli o znaczeniu 
historycznym z moŜliwością nadania im 
nowych funkcji oraz budowa nowych, 
rozbudowa i przebudowa istniejących 
obiektów funkcjonalnie z nimi powiązanych; 

Doprecyzowanie zapisu 
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13. OŚ PRIORYTETOWA 9 –  

Lokalna infrastruktura 
społeczna i inicjatywy 
obywatelskie 

Działanie 9.1. Lokalna 
infrastruktura edukacyjna, 
sportowa i kultury 

 

 

Str. 136 

Pkt. 14 Typy projektów 

1) budowa*, przebudowa, rozbudowa i 
wyposaŜenie istniejących obiektów 
dydaktycznych, w szczególności 
budynków szkolnych, laboratoriów 
dydaktycznych i sal do praktycznej nauki 
zawodu w przedszkolach, szkołach 
podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych wraz z 
zagospodarowaniem otoczenia;  
 
* w szczególnych ekonomicznie uzasadnionych 
przypadkach  

 
 
5) rozbudowa, przebudowa, remont i 
wyposaŜenie istniejących obiektów w 
związku z przeznaczeniem na edukację 
przedszkolną;   

 

 

Pkt. 14 Typy projektów 

1) budowa*, przebudowa, rozbudowa i 
wyposaŜenie obiektów dydaktycznych w 
szkołach na poziomie podstawowym, 
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, (w 
szczególności budynków szkolnych, 
laboratoriów dydaktycznych i sal do 
praktycznej nauki zawodu), w tym obejmujące 
rozszerzenie istniejącej bazy dydaktycznej o 
funkcje przedszkolne (przedszkola i oddziały 
przedszkolne), wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia; 

* w szczególnych przypadkach uzasadnionych 
ekonomicznymi korzyściami wynikającymi z racjonalizacji 
sieci szkół 

 

5) rozbudowa, przebudowa, remont i 
wyposaŜenie istniejących obiektów w związku 
z dostosowaniem ich do pełnienia nowej 
funkcji przedszkolnej; 

 

Dodano: 

2) przebudowa, rozbudowa i wyposaŜenie 
przedszkoli wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia; 

Doprecyzowanie zapisu 
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Str. 137 

Pkt 18 a Typ beneficjentów 

 

Podmioty wykonujące zadania jst/związku 
komunalnego. 

 

 

 

Pkt 18 a Typ beneficjentów 

Dodano:  

(nie dotyczy projektów z zakresu infrastruktury 
edukacyjnej); 

Dodano: 

Podmioty działające w oparciu o Ustawę o 
systemie oświaty* 

 

* (Dz.U. z 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.) 

Doprecyzowanie zapisu 

 
Ponadto w tekście Uszczegółowienia RPO WP 2007-2013 dokonano drobnych poprawek stylistycznych, arytmetycznych, oraz 
doprecyzowania istniejących zapisów.  

 
Kolorem czerwonym zaznaczono zmienione elementy. 
 


