
           
 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr 1140/246/09  

 Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 10 września 2009 r. 

 
REJESTR ZMIAN 

w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013  
 
Zmiany w tekście URPO WP 

Nr 
zmiany 

Nr i tytuł 
rozdziału/podrozdziału/opisu 

działania URPO 

Dotychczasowy zapis w URPO 

z 9 lipca 2009 r. 
Nowy zapis Powód zmiany 

1.  OSIE PRIORYTETOWE 1-9 

 

 

 

 

 

Str. 29 - 141 

Zmieniono zapisy w Pkt 27) Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków:  

1 stycznia 2007 r., w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, zgodnie z 
właściwym rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

Zmiana wynika ze 
stanowiska Komisji 
Europejskiej w sprawie 
problematyki spełnienia 
tzw. efektu zachęty 
przez dużych 
przedsiębiorców w 
ramach pomocy 
udzielanej na podstawie 
rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 800/2008 z dnia 
6 sierpnia 2008 r. 

2.  2.3 OŚ PRIORYTETOWA 3 – 
Funkcje miejskie i 
metropolitalne  

Działanie 3.2. Wzrost 

Str. 62 

Pkt 26) Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) 

W przypadku wystąpienia pomocy 
publicznej, wsparcie będzie udzielane, w 

 

Pkt 26) Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) 

W przypadku wystąpienia pomocy 
publicznej, wsparcie będzie udzielane, w 

Zmiana podstawy 
prawnej do udzielania 
pomocy publicznej w 
związku z oczekiwaniem 
na wejście w życie 

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 
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atrakcyjności przestrzeni 
miejskiej 

Poddziałanie 3.2.1. 
Kompleksowe przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

 

zależności od typu projektu,  zgodnie z 
zasadami jednego z następujących 
rozporządzeń Ministra Rozwoju 
Regionalnego: 

1) z dnia … w sprawie udzielania pomocy 
publicznej na rewitalizację w ramach 
regionalnych programów operacyjnych 
(projekt); 

2) 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 2007 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 185, poz. 1317) – do wysokości 70% 
dofinansowania z EFRR.  

zależności od typu projektu,  zgodnie z 
zasadami jednego z następujących 
rozporządzeń Ministra Rozwoju 
Regionalnego: 

1) 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); 

2) 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.); 

3) z dnia … w sprawie udzielania pomocy 
publicznej na rewitalizację 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 2007 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 185, poz. 1317) – do wysokości 70% 
dofinansowania z EFRR. 

rozporządzenia Ministra 
Rozwoju Regionalnego 
w sprawie udzielania 
pomocy publicznej na 
rewitalizację w ramach 
regionalnych programów 
operacyjnych. 

3.  2.4 OŚ PRIORYTETOWA 4 – 
Regionalny system 
transportowy  

Działanie 4.1. Rozwój 
regionalnej infrastruktury 
drogowej 

Str 71 pkt 20) - 22) 

W związku ze zwiększeniem alokacji środków przeznaczonych na realizację projektów na 
obszarze województwa z wyłączeniem miast na prawach powiatu o kwotę 8 771 440 Euro 
zmianie uległy kwoty w pozycjach 20 - 22 w części finansowej szczegółowego opisu 
Działania 4.1.  

Aktualizacja zapisów 
wynikająca z realizacji 
Uchwały Nr 1033/238/09 
Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 13 
sierpnia 2009 roku. 

4.  2.4 OŚ PRIORYTETOWA 4 – 
Regionalny system 
transportowy  

Działanie 4.3. Rozwój i 
poprawa dostępności węzłów 

Str 76 - 77 pkt 20) - 22) 

W związku ze zmniejszeniem alokacji środków o kwotę 8 771 440 Euro zmianie uległy 
kwoty w pozycjach 20 - 22 w części finansowej szczegółowego opisu Działania 4.3.  

Aktualizacja zapisów 
wynikająca z realizacji 
Uchwały Nr 1032/238/09 
Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 13 
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transportowych  sierpnia 2009 roku. 

5.  2.7 OŚ PRIORYTETOWA 7 – 
Ochrona zdrowia i system 
ratownictwa  

Działanie 7.2. Zintegrowany 
system ratownictwa 

 

Str. 115 

Pkt 12) Cel i uzasadnienie działania 

Warunkiem realizacji przedsięwzięć w 
ramach Działania będzie opracowanie 
koncepcji funkcjonowania regionalnego 
zintegrowanego systemu ratownictwa. 
Elementem tej koncepcji będzie 
kompleksowa analiza rozmieszczenia i 
wyposażenia podmiotów stanowiących 
element zintegrowanego systemu 
ratownictwa w województwie, z 
uwzględnieniem parametrów gęstości 
zaludnienia, statystki zdarzeń oraz czasu 
dojazdu zespołów interwencyjnych.  

Realizowane przedsięwzięcia wynikające z 
koncepcji funkcjonowania regionalnego 
zintegrowanego systemu ratownictwa, będą 
polegały na modernizacji organizacyjnej i 
technologicznej systemu przyjmowania 
informacji o zagrożeniach oraz 
dysponowania odpowiednich służb. 

Dla potrzeb zintegrowanego systemu 
ratownictwa w regionie przewiduje się 
również wsparcie przedsięwzięć w zakresie 
adaptacji i wyposażenia zakładów opieki 
zdrowotnej, jak też budowy, modernizacji i 
wyposażenia innych jednostek ratownictwa. 

Stwarza się również możliwość realizacji 
projektów uwzględniających szkolenia z 
zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej.  

W zakresie ratownictwa medycznego 
wspierane będą te przedsięwzięcia, które 
nie zostały objęte wsparciem w ramach PO 
Infrastruktura i Środowisko. 

Str. 115 

Pkt 12) Cel i uzasadnienie działania 

Celem Działania jest wsparcie realizacji 
przedsięwzięć, które wnoszą wkład w 
budowę Zintegrowanego Systemu 
Ratownictwa Województwa Pomorskiego. 
Zgodnie z założeniami Koncepcji 
Funkcjonowania Regionalnego 
Zintegrowanego Systemu Ratownictwa 
Województwa Pomorskiego, system taki 
powinien charakteryzować się między 
innymi następującymi cechami: właściwą 
koordynacją działań uczestników systemu, 
odpowiednim do potrzeb wyposażeniem w 
niezbędne zasoby materialne  oraz 
zrównoważonym i adekwatnym do zagrożeń 
rozmieszczeniem sił i środków. W związku z 
powyższym, wszystkie projekty 
przewidziane do wsparcia w ramach 
Działania powinny wnosić zauważalny wkład 
w poprawę funkcjonowania systemu co 
najmniej w odniesieniu do jednego z 
poniższych aspektów: 

– poprawa koordynacji poprzez 
usprawnienie systemów łączności i 
wymiany wiedzy oraz informacji, w tym 
również budowa wspólnych i 
podlegających bieżącej aktualizacji baz 
danych;  

– poprawa wyposażenia w niezbędne 
zasoby, w tym w infrastrukturę oraz 
specjalistyczny sprzęt o parametrach 
ilościowych i jakościowych odpowiednich 
w stosunku do potrzeb i zagrożeń; 

– równoważenie dyslokacji sił i środków 
oraz uzupełnianie brakujących ogniw w 
tym zakresie, w sposób adekwatny do 
zagrożeń (ryzyk) charakteryzujących 
różne obszary województwa oraz 

Dostosowanie zapisów 
do zmienionej 
„Koncepcji 
Funkcjonowania 
Regionalnego 
Zintegrowanego 
Systemu Ratownictwa 
Województwa 
Pomorskiego” przyjętej 
Uchwałą  Nr 97/88/08 
Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 29 
stycznia 2008 r. 
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Cel główny działania: 

Tworzenie podstaw funkcjonowania 
zintegrowanego regionalnego systemu 
ratownictwa. 

zapewniający w porównywalnym stopniu 
niezbędną ochronę całej ludności 
województwa, niezależnie od miejsca 
zamieszkania.      

Realizowane będą projekty, które wpisują 
się w założenia Koncepcji Funkcjonowania 
Regionalnego Zintegrowanego Systemu 
Ratownictwa Województwa Pomorskiego i 
wpływają jednocześnie na zmniejszenie 
poziomu ryzyk uznawanych w świetle 
Koncepcji za kluczowe: katastrofy 
budowlane, powodzie i podtopienia, pożary, 
skażenia chemiczne, utonięcia, wypadki 
komunikacyjne oraz zakażenia masowe. Dla 
potrzeb zintegrowanego systemu 
ratownictwa w regionie możliwa będzie 
budowa nowej, rozbudowa i przebudowa 
istniejącej infrastruktury jednostek 
ratownictwa oraz zakup niezbędnego 
wyposażenia.  

Wsparcie w zakresie regionalnego 
zintegrowanego systemu ratownictwa  
ukierunkowane będzie na wzmocnienie 
koordynacji i współdziałania podmiotów 
działających w obszarze ratownictwa i 
bezpieczeństwa; pozwalające na integrację 
zasobów ludzkich, technicznych i 
informacyjnych. 

W ramach zintegrowanego systemu 
ratownictwa w regionie w szczególności 
wspierane powinny być projekty o 
charakterze interoperacyjnym tzn. takie, 
które będą skutkować trwałą poprawą 
zdolności systemów informacyjnych, w tym 
teleinformatycznych, do wymiany informacji i 
wiedzy pomiędzy podmiotami systemu 
ratownictwa w związku z realizacją przez nie 
zadań w zakresie ratownictwa (w tym 
przede wszystkim projekty polegające na 
inwestycjach w zintegrowane systemy 
wymiany informacji pomiędzy podmiotami 
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systemu ratownictwa oraz wspólnie 
wykorzystywane przez nie bazy danych).  

Stwarza się również możliwość realizacji 
projektów uwzględniających szkolenia m. in. 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej oraz  kampanie edukacyjne. 

W zakresie ratownictwa medycznego 
wspierane będą te przedsięwzięcia, które 
nie kwalifikują się do objęcia wsparciem w 
ramach PO Infrastruktura i Środowisko oraz  
które kwalifikują się do objęcia wsparciem i 
ubiegały się o dofinansowanie w ramach PO 
IiŚ ale w trybie procedury konkursowej PO 
IiŚ nie uzyskały dofinansowania84. 

Cel główny działania: 

Tworzenie podstaw funkcjonowania 
zintegrowanego regionalnego systemu 
ratownictwa. 

 
84 Niniejsze zastrzeżenie nie ma zastosowania do 
projektów polegających na budowie lądowisk przy 
szpitalach, w których zlokalizowane są szpitalne odziały 
ratunkowe (SOR). 

6.  Str. 116 

Pkt 14) Typy projektów 

1) w zakresie niezbędnym dla wdrożenia 
koncepcji funkcjonowania regionalnego 
zintegrowanego systemu ratownictwa: 
a) adaptacja pomieszczeń i 

wyposażenie zakładów opieki 
zdrowotnej dla potrzeb regionalnego 
zintegrowanego systemu 
ratownictwa, w tym budowa lądowisk 
przy szpitalach, w których 
zlokalizowane są szpitalne oddziały 
ratunkowe (SOR), zakup środków 

 

Pkt 14) Typy projektów 

1) Budowa nowej, rozbudowa i 
przebudowa85 istniejącej infrastruktury 
jednostek ratownictwa wraz z 
niezbędnym wyposażeniem tych 
jednostek na potrzeby zintegrowanego 
systemu ratownictwa; 

2) Zakup i modernizacja specjalistycznego 
wyposażenia (w tym specjalistycznych 
środków transportu) jednostek 
ratownictwa na potrzeby zintegrowanego 
systemu ratownictwa;  
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transportu sanitarnego, zakup 
sprzętu ratownictwa; 

b) modernizacja i wyposażenie 
jednostek ratownictwa na potrzeby 
zintegrowanego systemu 
ratownictwa (w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się możliwość budowy 
i wyposażenia nowych jednostek 
ratownictwa). 

W ramach ww. typów projektów możliwe 
będzie realizacja szkoleń w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej 
– wyłącznie jako element kompleksowych 
projektów wynikających z potrzeb 
zintegrowanego systemu ratownictwa. 

3) Zakup i instalacja systemów 
powiadamiania i alarmowania ludności 
oraz zintegrowanej łączności na potrzeby 
zintegrowanego systemu ratownictwa; 

4) Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie 
zakładów opieki zdrowotnej (szpitalne 
oddziały ratunkowe) dla potrzeb 
regionalnego zintegrowanego systemu 
ratownictwa. Zakup środków transportu 
sanitarnego oraz sprzętu ratownictwa; 

5) Budowa lądowisk przy szpitalach, w 
których zlokalizowane są szpitalne 
oddziały ratunkowe (SOR). 

W ramach ww. typów projektów możliwa 
będzie realizacja szkoleń dla pracowników 
wspieranych jednostek, niezbędnych do 
odpowiedniej realizacji celów projektu (w 
tym szkolenia w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy) oraz kampanii 
edukacyjnych – wyłącznie jako element 
kompleksowych projektów wynikających z 
potrzeb zintegrowanego systemu 
ratownictwa. 

 
85 Pojęcia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z 
późniejszymi zmianami) 

7.  Str. 116 

Pkt 15 d) Typ obszaru  

01-obszar miejski 

 

Pkt 15 d) Typ obszaru  

01-obszar miejski; 05-obszary wiejskie 

8.  Str. 116 

Pkt 17) Zakres stosowania cross-
financingu (instrumentu elastyczności)   

W ramach Działania przewiduje się 
możliwość zastosowania instrumentu 
elastyczności pod warunkiem, że jest on 

 

Pkt 17) Zakres stosowania cross-
financingu (instrumentu elastyczności)   

W ramach Działania przewiduje się  
możliwość zastosowania instrumentu 
elastyczności pod warunkiem, że jest on 
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niezbędny do odpowiedniej realizacji 
projektu i jest bezpośrednio z nim 
powiązany. Dotyczy to m.in. szkoleń (w tym 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy) dla 
osób uczestniczących w projekcie. 

niezbędny do odpowiedniej realizacji 
projektu i bezpośrednio z nim powiązany. 
Dotyczy to m.in. szkoleń (w tym szkolenia w 
zakresie udzielania pierwszej pomocy) oraz 
kampanii edukacyjnych. 

9.  Str. 117 

Pkt 18 a) Typ beneficjentów 

1) Jst , ich związki i stowarzyszenia; 
2) ZOZ-y funkcjonujące w publicznym 

systemie ubezpieczeń zdrowotnych; 
3) Inne podmioty zaliczane do sektora 

finansów publicznych,   posiadające 
osobowość prawną i prowadzące 
statutową działalność w obszarze 
ratownictwa i bezpieczeństwa; 

4) Administracja rządowa; 
5) Organizacje pozarządowe prowadzące 

statutową działalność w zakresie 
ratownictwa  i bezpieczeństwa; 

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

 

 

Pkt 18 a) Typ beneficjentów 

1) Jst, ich związki i stowarzyszenia; 
2) ZOZ-y funkcjonujące w publicznym 

systemie ubezpieczeń zdrowotnych; 
3) Inne podmioty zaliczane do sektora 

finansów publicznych, prowadzące 
statutową działalność w obszarze 
ratownictwa i bezpieczeństwa, to jest: 
straż pożarna, policja, straż graniczna, 
morska służba poszukiwania i 
ratownictwa SAR; 

4) Administracja rządowa, to jest: 
wojewódzkie i powiatowe centra 
zarządzania kryzysowego, Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska, 
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego, Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii; 

5) Organizacje pozarządowe prowadzące 
statutową działalność w obszarze 
ratownictwa i bezpieczeństwa, to jest: 
Polski Czerwony Krzyż, Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
Ochotnicza Straż Pożarna; 

6) Podmioty działające w oparciu o umowę 
o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
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Zmiany w załącznikach do URPO WP 
 

Nr 
zmiany 

Nr i tytuł załącznika  

URPO 

Dotychczasowy zapis w URPO 

 z dnia 9 lipca 2009 r. 
Nowy zapis Powód zmiany 

10.  5. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 5.1. Indykatywna 
tabela finansowa zobowiązań 
dla RPO WP 

 

Str 164 - 166 

Na skutek przesunięcia niewykorzystanych środków przeznaczonych na Działanie 4.3. 
na rzecz alokacji dostępnej w ramach Działania 4.1. nastąpiła korekta tabeli zobowiązań.  

 

Aktualizacja zapisów 
wynikająca z realizacji 
Uchwał: Nr 1032/238/09 
i Nr 1033/238/09 
Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 13 
sierpnia 2009 roku. 

11.  5. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 5.3. Tabela 
wskaźników produktu i 
rezultatu na poziomie 
działania 

Str 167 

W załączniku 5.3. dokonano zmian wskaźników dotyczących Działania 7.2. Zintegrowany 
system ratownictwa. 

Dostosowanie zapisów 
do zmienionej 
„Koncepcji 
Funkcjonowania 
Regionalnego 
Zintegrowanego 
Systemu Ratownictwa 
Województwa 
Pomorskiego” przyjętej 
Uchwałą  Nr 97/88/08 
Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 29 
stycznia 2008 r. 

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