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Załącznik nr 1 
do uchwały nr 516/210/09  

 Zarządu Województwa Pomorskiego 
                   z dnia 30 kwietnia 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 19 marca 2009 r. 
Nowy zapis Powód zmiany 

1.  2.1 OŚ PRIORYTETOWA 1 – 
Rozwój i innowacje w MŚP 

Poddziałanie 1.1.2. Małe i 
średnie przedsiębiorstwa; 

Działanie 1.2. Rozwiązania 
innowacyjne w MŚP 

 

Str. 20, 23 

Pkt 24 Maksymalny udział środków 
publicznych w wydatkach kwalifikowalnych 
na poziomie projektu (%) 

Maksymalna wartość dofinansowania 
projektów ze środków publicznych nie 
moŜe przekroczyć: 

− w przypadku udzielania regionalnej 
pomocy inwestycyjnej - 60% stosunku 
Ekwiwalentu Dotacji Brutto do wydatków 
kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w 
małych przedsiębiorstwach i 50% stosunku 
Ekwiwalentu Dotacji Brutto do wydatków 
kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w 
średnich przedsiębiorstwach; (…) 

 

Pkt 24 Maksymalny udział środków 
publicznych w wydatkach kwalifikowalnych 
na poziomie projektu (%) 

Maksymalna wartość dofinansowania 
projektów ze środków publicznych nie 
moŜe przekroczyć: 

− w przypadku udzielania regionalnej 
pomocy inwestycyjnej oraz pomocy na 
doradztwo - 60% liczonych jako stosunek 
Ekwiwalentu Dotacji Brutto do wydatków 
kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w 
mikro i małych przedsiębiorstwach oraz 
50% liczonych jako stosunek Ekwiwalentu 
Dotacji Brutto do wydatków 
kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w 
średnich przedsiębiorstwach; (…) 

Doprecyzowanie 
zapisów 

UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 
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2.  Str. 26 

Zmieniono zapisy Pkt 12 Cel i uzasadnienie działania 

3.  Str. 26 - 27 

Pkt 13 Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka  

Oś Priorytetowa 3 – Kapitał dla innowacji 
Działanie 3.3 – Tworzenie systemu 
ułatwiającego inwestowanie w MŚP  

(…) 

 

Pkt 13 Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka  

Oś Priorytetowa 3 – Kapitał dla innowacji 
Działanie 3.2 – Wspieranie funduszy 
kapitału podwyŜszonego ryzyka 
Działanie 3.3 – Tworzenie systemu 
ułatwiającego inwestowanie w MŚP 

(…) 

4.  Str. 27 

Zmieniono zapisy Pkt 14 Typy projektów 

5.  Str. 28 

Pkt 24 Maksymalny udział środków UE w 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie 
projektu (%) 

Maksymalny poziom dofinansowania ze 
środków EFRR wynosi 75%. 

 

Pkt 24 Maksymalny udział środków UE w 
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie 
projektu (%) 

Maksymalny poziom dofinansowania ze 
środków EFRR wynosi do 100 %. 

6.  

2.1 OŚ PRIORYTETOWA 1 – 
Rozwój i innowacje w MŚP 

Działanie 1.4. Sytemowe 
wspieranie przedsiębiorczości 

 

Str. 28-29 

Pkt 26 Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) 

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

W przypadku wystąpienia pomocy 
publicznej, wsparcie będzie udzielane, w 
zaleŜności od typu projektu, zgodnie z 
zasadami jednego z następujących 

 

Pkt 26 Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) 

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

W przypadku wystąpienia pomocy 
publicznej, wsparcie będzie udzielane, w 
zaleŜności od typu projektu, zgodnie z 
zasadami jednego z następujących 

Obecnie wprowadzone 
zapisy wynikają ze 
zmiany koncepcji 
realizacji Działania 1.4. 
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rozporządzeń Ministra Rozwoju 
Regionalnego: (…) 

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 75% 
poziomu dofinansowania z EFRR. 

rozporządzeń Ministra Rozwoju 
Regionalnego: (…) 

4) z dnia ….  w sprawie udzielania 
pomocy w celu dofinansowania funduszy 
poŜyczkowych i poręczeniowych w ramach 
regionalnych programów operacyjnych 
(projekt). 

 

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 100% 
poziomu dofinansowania z EFRR. 

7.  Str. 29 

Pkt 28 Minimalna / Maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość projektu, co do zasady, 
wynosi 200 000 PLN. 

 

Pkt 28 Minimalna / Maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość projektu dla typów 
projektów od 1) 3), 5), 6) – 8), co do 
zasady, wynosi 200 000 PLN, a dla 
projektu 2), 4), 9) – 1 000 000 PLN. 

8.  Str. 29 

Pkt 30 Forma płatności 

refundacja, zaliczka 

 

Pkt 30 Forma płatności 

refundacja, zaliczka, przekazanie dotacji 
na utworzenie lub wniesienie wkładu do 
funduszy kapitału podwyŜszonego ryzyka, 
funduszy gwarancyjnych i funduszy 
poŜyczkowych. 
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9.  2.4 OŚ PRIORYTETOWA 4 – 
Regionalny system 
transportowy 

Działanie 4.3. Rozwój i 
poprawa dostępności węzłów 
transportowych  

Str. 76 

Pkt 26 Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) 

Uaktualniono zapisy w związku z wydaniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
rozporządzenia z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje z 
zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz. U. z 2009 r., nr 52, poz. 430) 

Dostosowanie zapisów 
do aktualnego stanu 
prawnego 

10.  Str. 141 

Doprecyzowano zapisy Pkt 12 Cel i uzasadnienie działania 

11.  

2.9 OŚ PRIORYTETOWA 9 – 
Lokalna infrastruktura 
społeczna i inicjatywy 
obywatelskie 

Działanie 9.3. Lokalne 
inicjatywy obywatelskie 

 

Str. 142 

Pkt 13 Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

RPO WP  2007- 2013 
Oś Priorytetowa 6 – Turystyka i 
dziedzictwo kulturowe  

(…) 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Oś 3 – Jakość Ŝycia na obszarach 
wiejskich i róŜnicowanie gospodarki 
wiejskiej 

Działanie  – Odnowa i rozwój wsi  

(…) 

 

 

Pkt 13 Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

RPO WP  2007- 2013 
Oś Priorytetowa 6 – Turystyka i 
dziedzictwo kulturowe (…) 

Oś Priorytetowa 9 – Lokalna infrastruktura 
społeczna i inicjatywy obywatelskie 

Działanie 9.1. – Lokalna infrastruktura 
edukacyjna, sportowa i kultury 

(…) 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Oś 3 – Jakość Ŝycia na obszarach 
wiejskich i róŜnicowanie gospodarki 
wiejskiej 

Działanie  – Odnowa i rozwój wsi  

Oś 4 – LEADER 

Działanie – WdraŜanie lokalnych strategii 
rozwoju  

(…) 

Doprecyzowanie 
zapisów Działania 9.3. 
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12.  Str. 142 - 143 

Pkt 14 Typy projektów 

(…) 

2) adaptacja oraz wyposaŜenie 
istniejących obiektów w związku z ich 
dostosowaniem do pełnienia nowych 
funkcji społecznych (jak np. edukacja 
przedszkolna); 

3) adaptacja oraz wyposaŜenie 
istniejących obiektów infrastruktury 
społecznej z przeznaczeniem na centra 
integracji społecznej, kluby i świetlice 
środowiskowe, słuŜące świadczeniu usług 
w zakresie aktywizacji oraz reintegracji 
zawodowej i społecznej; 

(…) 

7) prace konserwatorskie i prace 
restauratorskie w obiektach zabytkowych 
UŜytkowanych na cele publiczne; 

8) organizacja i promowanie wydarzeń 
kulturalnych związanych z zachowaniem 
dziedzictwa kulturowego wsi i 
wykorzystaniem specyficznych zasobów 
lokalnych, w tym szczególnie walorów 
środowiska naturalnego; 

 

Pkt 14 Typy projektów 

(…) 

2) adaptacja oraz wyposaŜenie istniejących 
obiektów w związku z ich dostosowaniem 
do pełnienia nowych funkcji społecznych; 

3) adaptacja oraz wyposaŜenie istniejących 
obiektów infrastruktury społecznej z 
przeznaczeniem na centra integracji 
społecznej, kluby i świetlice środowiskowe, 
obiekty słuŜące świadczeniu usług w 
zakresie aktywizacji oraz reintegracji 
zawodowej i społecznej; 

(…) 

7) prace konserwatorskie i prace 
restauratorskie w zabytkowych obiektach 
uŜyteczności publicznej; 

8) usunięto 

13.  Str. 143 

Pkt 15 a Temat priorytetowy 

61-zintegrowane projekty na rzecz 
rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich 

 

 

Pkt 15 a Temat priorytetowy 

61-zintegrowane projekty na rzecz 
rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich, 

79 - Pozostała infrastruktura społeczna,  

80 - Promowanie partnerstw, paktów i 
inicjatyw poprzez tworzenie sieci 
współpracy odnośnych podmiotów 
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14.  Str. 143 

Pkt 15 d Typ obszaru  

01-obszar miejski; 05- obszary wiejskie 

 

Pkt 15 d Typ obszaru 

05- obszary wiejskie 

15.  Str. 143 

Pkt 17 Zakres stosowania cross-financingu  
(instrumentu elastyczności) 

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. 
specjalistycznych szkoleń dla osób 
uczestniczących w projekcie lub działań 
m.in. o charakterze promocyjnym, 
doradczym, szkoleniowym i kulturalnym, 
mających na celu aktywizację i integrację 
lokalnych społeczności. 

 

Pkt 17 Zakres stosowania cross-financingu  
(instrumentu elastyczności) 

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. organizacji i 
promowania wydarzeń kulturalnych 
związanych z zachowaniem dziedzictwa 
kulturowego wsi i wykorzystaniem 
specyficznych zasobów lokalnych, w tym 
szczególnie walorów środowiska 
naturalnego, specjalistycznych szkoleń dla 
osób uczestniczących w projekcie lub 
innych działań m.in. o charakterze 
promocyjnym, doradczym, szkoleniowym i 
kulturalnym, mających na celu aktywizację 
i integrację lokalnych społeczności. 

 

16.  2.10 OŚ PRIORYTETOWA 10 
– Pomoc techniczna 

Działanie 10.1. Wsparcie 
procesu zarządzania i 
wdraŜania RPO WP 

 

Str 148 

Pkt 16 Lista wydatków kwalifikowalnych i 
niekwalifikowanych 

Za wydatki kwalifikowalne uznaje się: 

1) koszty osobowe (wydatki związane z 
rekrutacją, wynagrodzenia, dodatkowe 
wynagrodzenia roczne oraz nagrody 
regulaminowe (z wyjątkiem 
jubileuszowych) - w kaŜdym przypadku 
wraz ze składkami na ubezpieczenia 
społeczne, fundusze 
pozaubezpieczeniowe płacone przez 

 

Pkt 16 Lista wydatków kwalifikowalnych i 
niekwalifikowanych 

Za wydatki kwalifikowalne uznaje się: 

1) koszty osobowe (wydatki związane z 
rekrutacją, wynagrodzenia, dodatki 
specjalne, dodatkowe wynagrodzenia 
roczne oraz nagrody regulaminowe (z 
wyjątkiem jubileuszowych) - w kaŜdym 
przypadku wraz ze składkami na 
ubezpieczenia społeczne, fundusze 
pozaubezpieczeniowe płacone przez 

Doprecyzowanie 
zapisów 
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pracodawcę i inne obowiązkowe narzuty 
na wynagrodzenia) pracowników 
zaangaŜowanych w programowanie, 
zarządzanie, wdraŜanie, ocenę, ewaluację, 
monitorowanie, audyt, kontrolę, weryfikację 
wydatków oraz informację i promocję oraz 
pomoc techniczną  w ramach RPO WP; 
(…) 

pracodawcę i inne obowiązkowe narzuty 
na wynagrodzenia) pracowników 
zaangaŜowanych w programowanie, 
zarządzanie, wdraŜanie, ocenę, ewaluację, 
monitorowanie, audyt, kontrolę, weryfikację 
wydatków oraz informację i promocję oraz 
pomoc techniczną  w ramach RPO WP; 
(…) 

17.  3. WYKAZ STOSOWANYCH 
POJĘĆ 

Str 159 

W Wykazie stosowanych pojęć umieszczono nową pozycję: „Publiczna instytucja 
otoczenia biznesu” 

Obecnie wprowadzone 
zapisy wynikają ze 
zmiany koncepcji 
realizacji Działania 1.4. 

 
Zmiany w zał ącznikach do URPO WP 
 

Nr 
zmiany 

Nr i tytuł zał ącznika  

URPO 

Dotychczasowy zapis w URPO 

 z 19 marca 2009 r. 
Nowy zapis Powód zmiany 

18.  5. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 5.3. Tabela 
wskaźników produktu i 
rezultatu na poziomie 
działania 

Str 167 

W załączniku 5.3. dokonano zmian wskaźników dotyczących Działania 1.3. 
Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP. 

Zmiany wynikają ze 
specyfiki Działania 1.3. 

19.  5. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 5.5. Kryteria wyboru 
projektów 

 

Str 179 - 219  

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 18/VII/09 z 
dnia 22.04.2009 

20.  5. ZAŁĄCZNIKI 

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

Str 220  

W załączniku 5.6. zmieniono zapisy dotyczące Działania 1.4. Systemowe wspieranie 
przedsiębiorczości  

 

Obecnie wprowadzone 
zapisy wynikają ze 
zmiany koncepcji 
realizacji Działania 1.4. 
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Ponadto w tekście Uszczegółowienia RPO WP 2007-2013 dokonano drobnych poprawek stylistycznych, arytmetycznych oraz doprecyzowania istniejących 
zapisów.  
 
Kolorem czerwonym zaznaczono zmienione elementy. 
 


