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Załącznik nr 1 
do uchwały nr 314/195/09  

 Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 19 marca 2009 r. 

 
 
 
 
 
 

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

Zmiany w tek ście URPO WP 

Nr 
zmiany 

Nr i tytuł 
rozdziału/podrozdziału/opisu 

działania URPO 

Dotychczasowy zapis w URPO 

 z 12 lutego 2009 r. 

 

Nowy zapis Powód zmiany 

UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 
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1.  1.5. System wyboru 
projektów 

1.5.2. Tryb wyboru 
projektów dla RPO WP 

 

 

Str. 8 - 9 

Dodano Podrozdział: 

1.5.2.2.Tryb wyboru projektów dla Osi Priorytetowej  1 - Działanie 1.3 

Procedura rozpatrywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu przez 
poszczególne instytucje obejmuje następujące etapy: 

a) ocena formalna – weryfikacja wniosku o dofinansowanie projektu pod względem 
kwalifikacji do RPO WP. Ocena formalna obejmuje ocenę dopuszczalności i ocenę 
administracyjną – Departament Programów Regionalnych, Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego; 

b) ocena merytoryczna – dostosowana do specyfiki wdraŜania Działania 1.3 (Inicjatywa 
JEREMIE); weryfikacja wniosku pod względem zgodności ze Strategią Rozwoju 
Województwa Pomorskiego, celami Programu, oczekiwanymi efektami społeczno-
gospodarczymi Osi Priorytetowej 1, załoŜeniami Strategii Inwestycyjnej JEREMIE oraz 
rekomendacja projektów do realizacji dla Zarządu Województwa Pomorskiego – Grupa 
Strategiczna; 

c) wybór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu – Zarząd Województwa 
Pomorskiego; 

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

 

Procedura naboru i oceny wniosków w Działaniu 1.3 jest opisana szczegółowo w 
Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działania 1.3. 

Na kaŜdym etapie oceny, w przypadku decyzji o odrzuceniu wniosku, Beneficjentowi 
przysługuje odwołanie zgodnie z procedurą opisaną w dokumencie wymienionym powyŜej. 

Zmiana wynikająca z 
decyzji ZWP, co do 
realizacji Działania 1.3 w 
formie Inicjatywy 
JEREMIE 

2.  1.6. Wykaz dokumentów 
słuŜących realizacji RPO 
WP 

 

Str. 10 

Do dokumentów, z których powinien korzystać beneficjent ubiegający się o dofinansowanie 
z EFRR w ramach RPO WP dodano „Przewodnik Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla 
Działania 1.3” 

Zmiana wynikająca z 
decyzji ZWP, co do 
realizacji Działania 1.3 w 
formie Inicjatywy 
JEREMIE 
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3.  OŚ PRIORYTETOWA 1 – 
Rozwój i innowacje w MŚP 
oraz Załącznik 5.1: 
Indykatywna tabela 
finansowa zobowiązań dla 
RPO WP 

 

Str 12 - 39 pkt 20) - 23)  

W części finansowej wprowadzono zmiany wynikające z realokacji w ramach Osi 
Priorytetowej 1.  

Na skutek przesunięcia środków nastąpiła korekta tabeli zobowiązań na str. 162 (tabela 
5.1)   

 EFRR EFRR po 
zmianach 

1 Rozwój i innowacje w MŚP 18 586 3810 185 863 810 

1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 48 324 591 46 824 591 

1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP 26 020 933 24 020 933 

1.3 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP 31 596 848 51 596 848 

1.4 Systemowe wspieranie przedsiebiorczości 16 727 743 9 727 743 

1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych 55 759 143 48 759 143 

1.6 Promocja gospodarcza regionu 7 434 552 4 934 552 
 

Zmiana wynikająca z 
decyzji ZWP, co do 
realizacji Działania 1.3 w 
formie Inicjatywy 
JEREMIE 
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4.  OŚ PRIORYTETOWA 1 – 
Rozwój i innowacje w MŚP 

Działanie 1.3. 
Pozadotacyjne instrumenty 
finansowe do MŚP 

 

Str. 23 

Pkt 12 Cel i uzasadnienie działania 

Pomoc w ramach Działania ukierunkowana 
jest na zwiększenie dostępności do kapitału 
dla przedsiębiorstw z sektora MŚP 
prowadzących działalność gospodarczą na 
terenie województwa. Przewiduje się 
dofinansowanie tworzenia nowych oraz 
rozwijania istniejących instrumentów 
zewnętrznego finansowania 
przedsiębiorczości w postaci funduszy 
poręczeń, funduszy poŜyczkowych oraz 
innych, nowoczesnych instrumentów 
finansowych. MoŜliwe jest takŜe pokrycie 
kosztów zarządzania, promocji oraz 
rozszerzenia sieci dystrybucji powyŜszych 
instrumentów finansowych. 

Wsparcie jest ukierunkowane na 
zwiększenie dostępności do kapitału dla 
przedsiębiorstw z obszaru całego 
województwa. Rozwinięty system funduszy 
ma pomóc firmom, które mają trudności lub 
nie są w stanie uzyskać zewnętrznego 
finansowania dalszego rozwoju swojej 
działalności z komercyjnych źródeł.  

Cel główny działania:  

− Poprawa dostępu MŚP do kapitału. 

Preferowane będą projekty: 

− o zasięgu regionalnym i ponadlokalnym; 

− realizujące długofalową strategię 
podmiotu zarządzającego instrumentem 
finansowym (funduszem). 

 

Pkt 12 Cel i uzasadnienie działania 

Pomoc w ramach Działania ukierunkowana 
jest na zwiększenie dostępności do kapitału 
dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, 
prowadzących działalność gospodarczą na 
terenie województwa. 

Działanie realizowane będzie w formie 
Inicjatywy JEREMIE11.   

Przedmiotem wsparcia w ramach Działania 
objęte zostanie utworzenie Funduszu 
Powierniczego, o którym mowa w art. 44  
rozp. Rady (WE) 1083/2006 zarządzanego 
przez Operatora (MenadŜera). Środki 
będące w dyspozycji Funduszu będą 
alokowane w sposób zwrotny w działające 
na rynku instrumenty zewnętrznego 
finansowania przedsiębiorczości, m.in. 
fundusze poręczeń kredytowych, fundusze 
poŜyczkowe oraz inne, nowoczesne 
instrumenty inŜynierii finansowej. 

Wsparcie uruchamiane w ramach 
powyŜszych instrumentów jest 
ukierunkowane na zwiększenie dostępności 
do kapitału dla przedsiębiorstw z obszaru 
całego województwa. Rozwinięty system 
instrumentów finansowych ma pomóc 
firmom w uzyskaniu dostępu do 
zewnętrznych źródeł finansowania 
działalności.  

Środki wydatkowane na rzecz MŚP i 
zwrócone do Funduszu Powierniczego będą 
udostępnione do powtórnego inwestowania, 
jako wsparcie przedsiębiorstw. UmoŜliwi to 
elastyczne reagowanie na zmieniającą się 
sytuację rynkową przedsiębiorstw. 

Zmiana wynikająca z 
decyzji ZWP, co do 
realizacji Działania 1.3 w 
formie Inicjatywy 
JEREMIE 
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 Cel główny działania:  

− Poprawa dostępu MŚP do kapitału. 

Preferowane będą projekty: 

− o zasięgu regionalnym i ponadlokalnym; 

− realizujące długofalową strategię 
podmiotu zarządzającego instrumentem 
finansowym (funduszem). 

 
11Joint European Resources for Micro to Medium 
Enterprises (Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw)  

5.  Str. 23 

Pkt 14 Typy projektów 

1) wsparcie kapitałowe powstających oraz 
działających funduszy poręczeń; 

2) wsparcie kapitałowe powstających oraz 
działających funduszy poŜyczkowych; 

3) wsparcie kapitałowe innych, 
nowoczesnych instrumentów 
finansowych. 
 

W ramach powyŜszych projektów moŜliwe 
będzie wsparcie dla: 
− ponoszonych kosztów zarządzania; 
− promocji oraz rozszerzenia sieci 

dystrybucji funduszy poręczeń, 
funduszy poŜyczkowych lub innych 
nowoczesnych instrumentów 
finansowych. 

 

Pkt 14 Typy projektów 

4) utworzenie i zarządzanie (pełnienie 
funkcji Operatora) Funduszem 
Powierniczym alokującym w sposób 
zwrotny środki w instrumenty inŜynierii 
finansowej, o których mowa w art. 44 
rozp. Rady (WE) 1083/2006, działające 
na rynku zwrotnego wsparcia MŚP w 
województwie pomorskim 
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6.  Str. 24 

Pkt 15 b Temat priorytetowy (dla interwencji 
cross-financing) 

jak wyŜej 

 

Pkt 15 b Temat priorytetowy (dla interwencji 
cross-financing) 

nie dotyczy 

7.  Str. 24 

Pkt 16 Lista wydatków kwalifikowalnych 

Zgodnie z Załącznikiem numer 4 
Przewodnika Beneficjenta RPO WP 

 

Pkt 16 Lista wydatków kwalifikowalnych 

Zgodnie z Przewodnikiem Beneficjenta  
Działania 1.3 RPO WP 

8.  Str. 24 

Pkt 17 Zakres stosowania cross-financingu   

W ramach Działania przewiduje się 
moŜliwość zastosowania instrumentu 
elastyczności pod warunkiem, Ŝe jest on 
niezbędny do odpowiedniej realizacji 
projektu i jest bezpośrednio z nim 
powiązany. Dotyczy to m.in. szkoleń dla 
kadr zarządzających i pracowników 
wspieranych funduszy. 

 

Pkt 17 Zakres stosowania cross-financingu   

W ramach Działania nie przewiduje się 
moŜliwości zastosowania instrumentu 
elastyczności.  
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9.  Str. 24 

Pkt 18 a Typ beneficjentów 

1) Jst, ich związki i stowarzyszenia; 
2) Instytucje otoczenia biznesu, w 

szczególności fundusze poŜyczkowe, 
fundusze poręczeń kredytowych, 
fundusze kapitału zaląŜkowego typu 
seed capital,  inne fundusze kapitałowe 
wspierające nowoczesne instrumenty 
finansowe; 

3) Szkoły wyŜsze; 
4) Jednostki naukowe; 
5) Partnerzy społeczni i gospodarczy; 
6) Organizacje pozarządowe; 
7) Jednostki sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną (nie 
wymienione wyŜej); 

8) Podmioty działające w oparciu o 
umowę o partnerstwie publiczno-
prywatnym. 

 

Pkt 18 a Typ beneficjentów 

1) instytucje finansowe w rozumieniu art. 
4 § 1 pkt 7 ustawy Kodeks spółek 
handlowych2 

 
2 Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm. 

 

10.  Str. 24 

Pkt 18 b Grupy docelowe  

nie dotyczy 

 

Pkt 18 b Grupy docelowe  

Mikro, mali i średni przedsi ębiorcy  
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). 
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11.  Str. 24 

Pkt 19 b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z Przewodnikiem Beneficjenta 
RPO WP  

 

Pkt 19 b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z Przewodnikiem Beneficjenta 
Działania 1.3 RPO WP  

12.  Str. 24 

Pkt 25 Minimalny wkład własny beneficjenta  

Minimalny wkład własny beneficjenta w 
przypadku jednostek samorządu 
terytorialnego lub jednostek podległych jst w 
rozumieniu ustawy o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. 
zm.) wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych 

 

Pkt 25 Minimalny wkład własny beneficjenta  

nie dotyczy 
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13.  Str. 24-25 

Pkt 26 Pomoc publiczna  

Wsparcie w ramach Działania, co do 
zasady, nie podlega pomocy publicznej. 

W przypadku wystąpienia pomocy 
publicznej, wsparcie będzie udzielane, 
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)  

 

W przypadku wystąpienia pomocy 
publicznej przy zastosowaniu instrumentu 
elastyczności, wsparcie będzie udzielane 
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) – do wysokości 75% 
poziomu dofinansowania z EFRR. 

 

Pkt 26 Pomoc publiczna  

Wsparcie w ramach Działania, co do 
zasady, nie podlega pomocy publicznej. 

W przypadku wystąpienia pomocy 
publicznej na etapie udzielania pomocy 
MSP, wsparcie będzie udzielane zgodnie z 
zasadami rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego w sprawie udzielania pomocy 
w celu dofinansowania funduszy 
poŜyczkowych i poręczeniowych w ramach 
regionalnych programów operacyjnych 
(projekt) 

14.  Str. 25 

Pkt 27 Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków 

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

 

Pkt 27 Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r. lub zgodnie z zapisami 
umowy na pełnienie funkcji operatora 
Funduszu Powierniczego 
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15.  Str. 25 

Pkt 28 Minimalna / Maksymalna wartość 
projektu  

Minimalna wartość projektu, co do zasady, 
wynosi 1 000 000 PLN. 

 

Pkt 28 Minimalna / Maksymalna wartość 
projektu  

nie dotyczy 

16.  Str. 25 

Pkt 29 Minimalna/ Maksymalna kwota 
wsparcia   

nie dotyczy 

 

Pkt 29 Minimalna/ Maksymalna kwota 
wsparcia   

wartość dofinansowania projektu wynosi 
100% alokacji wskazanej w pkt. 20 

17.  Str. 25 

Pkt 30 Forma płatności 

refundacja 

 

Pkt 30 Forma płatności 

przekazanie dotacji na utworzenie lub 
wniesienie wkładu do funduszy kapitału 
podwyŜszonego ryzyka, funduszy 
gwarancyjnych i funduszy poŜyczkowych, 
funduszy na rzecz rozwoju obszarów 
miejskich oraz funduszy powierniczych, o 
których mowa w art. 44 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1083/2006 

18.  Str. 25 

Pkt 31 Wysokość udziału cross-financingu  

Maksymalna wartość wydatków w ramach 
instrumentu elastyczności wynosi 10% 
kosztów kwalifikowalnych projektu. 

 

Pkt 31 Wysokość udziału cross-financingu  

nie dotyczy 

19.  OSIE PRIORYTETOWE 1-9 

 

Str. 12-143  

W związku z wprowadzeniem do RPO WP wniosków o płatność zaliczkową, nastąpiła 
aktualizacja zapisów w pkt 30 „forma płatności”. Obok refundacji, dodano zaliczkę. 

Wprowadzenie do 
systemu wdraŜania RPO 
WP wniosków o płatność 
zaliczkową 
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20.  OŚ PRIORYTETOWA 8 –  

Lokalna infrastruktura 
podstawowa 

Działanie 8.1. Lokalny 
potencjał rozwojowy 

Poddziałanie 8.1.1. Lokalna 
infrastruktura drogowa 

Str 120 pkt 20) - 22)  

Nastąpiło zwiększenie alokacji środków o kwotę 3 651 334 Euro w Subregionie 
Nadwiślańskim. 

Aktualizacja zapisów 
wynikająca z realizacji 
Uchwały  Nr 172/185/09 
Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 19 
lutego 2009 roku. 

21.  OŚ PRIORYTETOWA 8 –  

Lokalna infrastruktura 
podstawowa 

Działanie 8.1. Lokalny 
potencjał rozwojowy 

Poddziałanie 8.1.2. Lokalna 
infrastruktura wspierająca 
rozwój gospodarczy 

Str 124 pkt 20) - 22)  

Nastąpiło zmniejszenie alokacji środków o kwotę 3 651 334 Euro w Subregionie 
Nadwiślańskim. 

Aktualizacja zapisów 
wynikająca z realizacji 
Uchwały  Nr 172/185/09 
Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 19 
lutego 2009 roku. 

22.  OŚ PRIORYTETOWA 9 –  

Lokalna infrastruktura 
społeczna i inicjatywy 
obywatelskie 

Działanie 9.3. Lokalny 
inicjatywy obywatelskie 

 

Str 140 

Pkt 12 Cel i uzasadnienie działania 

Dodano: 

Realizowane projekty nie mogą mieć charakteru komercyjnego – ich wartość bieŜąca netto 
nie moŜe przekraczać 25% nakładów inwestycyjnych projektu 

Doprecyzowanie 
zapisów ze względu na 
zniesienie obowiązku 
wyliczania „luki 
finansowej” dla 
projektów, których 
całkowity koszt nie 
przekracza 1 000 000 
EUR - rozporządzenie 
(WE) nr 1341/2008 
z dnia 18 grudnia 2008 r. 
zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 
1083/2006. 
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23.  Załączniki 5  

Załącznik 5.5: Kryteria 
wyboru projektów 

 

Str 178 - 217  

Dotychczasowy Załącznik 5.5 dotyczący Kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 
został zastąpiony nowym. 

Włączenie do URPO 
zmian zatwierdzonych 
przez Komitet 
Monitorujący RPO WP 
uchwałą nr 17/VI/09 z 
dnia 13.03.2009 

24.  Załączniki 5 

Załącznik 5.6: Podstawowe 
zasady wdraŜania 
Działania/Poddziałania 1.3. 
1.4, 1.5.2 i 3.2.1 

 

Str 218 – 219 

W załączniku 5.6 usunięto zapisy dotyczące Działania 1.3 Pozadotacyjne instrumenty 
finansowe dla MŚP 

 

Zmiana wynikająca z 
decyzji ZWP, co do 
realizacji Działania 1.3 w 
formie Inicjatywy 
JEREMIE  

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


