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Załącznik nr 1 
do uchwały nr 873/229/09  

 Zarządu Województwa Pomorskiego 
                   z dnia 9 lipca 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 30 kwietnia 2009 r. 
Nowy zapis Powód zmiany 

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

Działanie 1.3. Pozadotacyjne 
instrumenty finansowe dla 
MŚP 

Działanie 1.4. Systemowe 
wspieranie przedsiębiorczości 

Działanie 1.5. Regionalna sieć 
transferu rozwiązań 
innowacyjnych 

Str. 26 - 36 

Uaktualniono zapisy w Pkt 26) Pomoc publiczna w związku z wydaniem przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: 

� rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze 
poŜyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 
2009 r. Nr 105, poz. 874); 

� rozporządzenia z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie 
potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 85, poz. 719). 

Dostosowanie zapisów 
do aktualnego stanu 
prawnego. 

UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 
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2.  2.3 OŚ PRIORYTETOWA 3 – 
Funkcje miejskie i 
metropolitalne 

Działanie 3.1. Rozwój i 
integracja systemów 
transportu zbiorowego 

Str. 57 

Pkt 26) Pomoc publiczna (je śli dotyczy) 

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 zbiorowym29 
wsparcie nie jest traktowane jako 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.). 

(…) 

Str. 57 

Pkt 26) Pomoc publiczna (je śli dotyczy) 

W projektach realizowanych zgodnie z 
zasadami określonymi w Wytycznych 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 
stycznia 2009 r. w zakresie zasad 
dofinansowania z programów operacyjnych 
podmiotów realizujących obowiązek 
świadczenia usług publicznych w 
transporcie zbiorowym (Nr MRR/H/22(1)/01-
2009)29 wsparcie stanowi rekompensatę z 
tytułu realizacji zadań publicznych. 
W pozostałych przypadkach, przy 
wystąpieniu 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.). 

(…) 

Doprecyzowanie 
zapisów 

3.  2.4 OŚ PRIORYTETOWA 4 – 
Regionalny system 
transportowy 

Działanie 4.2. Rozwój 
regionalnej infrastruktury 
kolejowej 

Str 74 pkt 20) i 22) 

W związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania z EFRR do 60% zmianie uległy 
kwoty w pozycjach 20 i 22 w części finansowej szczegółowego opisu Działania 4.2.  

 

Zmiana wprowadzona w 
celu efektywniejszego 
wydatkowania środków 
przeznaczonych na 
projekty w zakresie 
infrastruktury kolejowej  
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4.  2.4 OŚ PRIORYTETOWA 4 – 
Regionalny system 
transportowy 

Działanie 4.2. Rozwój 
regionalnej infrastruktury 
kolejowej  

Str. 74 

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

− Maksymalny poziom dofinansowania ze 
środków EFRR wynosi 50%. 

 

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

− Maksymalny poziom dofinansowania ze 
środków EFRR wynosi 60%. 

Zmiana wprowadzona w 
celu efektywniejszego 
wydatkowania środków 
przeznaczonych na 
projekty w zakresie 
infrastruktury kolejowej  

5.  2.5 OŚ PRIORYTETOWA 5 – 
Środowisko i energetyka 
przyjazna środowisku  

Działanie 5.1. Gospodarka 
odpadami  

Str. 82 

Pkt 26) Pomoc publiczna (je śli dotyczy) 

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

(…) 

Str. 82 

Pkt 26) Pomoc publiczna (je śli dotyczy) 

W projektach realizowanych zgodnie z 
zasadami określonymi w Wytycznych 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 
kwietnia 2009 r. w zakresie zasad 
dofinansowania z programów operacyjnych 
podmiotów realizujących obowiązek 
świadczenia usług publicznych w ramach 
zadań własnych jednostek samorządu 
terytorialnego w gospodarce odpadami (Nr 
MRR/H/24(1)04/2009)61 wsparcie stanowi 
rekompensatę z tytułu realizacji zadań 
publicznych. 
W pozostałych przypadkach, przy 
wystąpieniu 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.). 

(…) 

Dostosowanie zapisów 
do aktualnego stanu 
prawnego. 

6.  2.5 OŚ PRIORYTETOWA 5 – 
Środowisko i energetyka 
przyjazna środowisku  

Działanie 5.5. Infrastruktura 

Str. 94 

Pkt 18 a) Typ beneficjentów 

1) Jst, ich związki i stowarzyszenia;  

 

Pkt 18 a) Typ beneficjentów 

1) Jst, ich związki i stowarzyszenia;  

Poszerzono katalog 
potencjalnych 
beneficjentów w celu 
umoŜliwienia ubiegania 
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energetyczna i poszanowanie 
energii 

 

2) Jednostki organizacyjne jst posiadające 
osobowość prawną; 

3) Podmioty wykonujące zadania 
jst/związku komunalnego;  

4) Organizacje pozarządowe;  
5) Kościoły i związki wyznaniowe oraz 

osoby prawne kościołów i związków 
wyznaniowych; 

6) Jednostki sektora finansów publicznych, 
posiadające osobowość prawną (nie 
wymienione wyŜej);  

7) Podmioty działające w oparciu o umowę 
o partnerstwie publiczno-prywatnym; 

8) Spółki handlowe pełniące rolę operatora 
systemu dystrybucyjnego w rozumieniu 
ustawy prawo energetyczne68 działające 
w porozumieniu z jst właściwą dla 
obszaru inwestycji. 

2) Jednostki organizacyjne jst posiadające 
osobowość prawną; 

3) Podmioty wykonujące zadania 
jst/związku komunalnego;  

4) Organizacje pozarządowe;  
5) Kościoły i związki wyznaniowe oraz 

osoby prawne kościołów i związków 
wyznaniowych; 

6) Jednostki sektora finansów publicznych, 
posiadające osobowość prawną (nie 
wymienione wyŜej);  

7) Podmioty działające w oparciu o umowę 
o partnerstwie publiczno-prywatnym; 

8) Spółki handlowe pełniące rolę operatora 
systemu dystrybucyjnego w rozumieniu 
ustawy prawo energetyczne68 działające 
w porozumieniu z jst właściwą dla 
obszaru inwestycji; 

9) Spółki prawa handlowego prowadzące 
działalność w zakresie zaopatrzenia w 
ciepło. 

się o dofinansowanie 
beneficjentom 
prowadzącym 
działalność 
odpowiadającą 
pierwszemu typowi 
projektów, 
wymienionemu w pkt 14 
Działania 5.5.   

 
 
 
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 

7.  5. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 5.1. Indykatywna 
tabela finansowa zobowiązań 
dla RPO WP 

 

Str 164 - 166  

Na skutek zmiany poziomu dofinansowania z EFRR dla Działania 4.2 nastąpiła korekta 
tabeli zobowiązań. 

 

Zmiana wprowadzona w 
celu efektywniejszego 
wydatkowania środków 
przeznaczonych na 
projekty w zakresie 
infrastruktury kolejowej  
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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. 
 


