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Załącznik nr 1 
do uchwały nr 1241/252/09  

 Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 1 października 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 WP 

Dotychczasowy zapis w URPO WP 

z 10 września 2009 r. 
Nowy zapis Powód zmiany 

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

Działanie 1.1. Mikro, małe i 
średnie przedsiębiorstwa 

Poddziałanie 1.1.1. 
Mikroprzedsiębiorstwa 

Poddziałanie 1.1.2. Małe i 
średnie przedsiębiorstwa 

Str 16, 20 pkt 20) - 23)  

W związku ze zwiększeniem alokacji o kwotę 2 204 186 Euro zmianie uległy kwoty w 
pozycjach 20 - 23 w części finansowej szczegółowego opisu Poddziałania 1.1.1. i 
Podziałania 1.1.2. 

Dostosowanie do zmian 
wprowadzonych 
uchwałą Nr 1167/248/09 
Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 17 
września 2009 r. 
zmieniającą uchwałę w 
sprawie przyjęcia 
indykatywnego 
harmonogramu 
ogłaszania konkursów w 
ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
dla Województwa 
Pomorskiego na lata 
2007-2013. 

2.  2.1 OŚ PRIORYTETOWA 1 – Str 23 pkt 20) - 23)  Dostosowanie do zmian 

UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 
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Rozwój i innowacje w MŚP 

Działanie 1.2. Rozwiązania 
innowacyjne w MŚP 

W związku ze zmniejszeniem alokacji o kwotę 2 204 186 Euro zmianie uległy kwoty w 
pozycjach 20 - 23 w części finansowej szczegółowego opisu Działania 1.2.  

 

wprowadzonych 
uchwałą Nr 1167/248/09 
Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 17 
września 2009 r. 
zmieniającą uchwałę w 
sprawie przyjęcia 
indykatywnego 
harmonogramu 
ogłaszania konkursów w 
ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
dla Województwa 
Pomorskiego na lata 
2007-2013. 

3.  2.1 OŚ PRIORYTETOWA 1 – 
Rozwój i innowacje w MŚP 

Działanie 1.2. Rozwiązania 
innowacyjne w MŚP 

Str. 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 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; 

− w przypadku udzielania pomocy de 
minimis - 60% wydatków 
kwalifikowalnych w  przypadku 
inwestycji w mikro i małych 
przedsiębiorstwach i 50% wydatków 
kwalifikowalnych w przypadku inwestycji 

 

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% 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; 

− w przypadku udzielania pomocy na 
doradztwo - 50% liczonych jako 
stosunek Ekwiwalentu Dotacji Brutto do 
wydatków kwalifikowanych; 

− w przypadku udzielania pomocy de 
minimis - 60% wydatków 
kwalifikowalnych w przypadku inwestycji 

Dostosowanie zapisów 
do obowiązujących 
przepisów prawa. 
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w średnich przedsiębiorstwach. w mikro i małych przedsiębiorstwach i 
50% wydatków kwalifikowalnych w 
przypadku inwestycji w średnich 
przedsiębiorstwach. 

4.  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 75% 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. 

5.  2.4 OŚ PRIORYTETOWA 4 – 
Regionalny system 
transportowy 

Działanie 4.2. Rozwój 
regionalnej infrastruktury 
kolejowej  

Str. 74 

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

− Maksymalny poziom dofinansowania ze 
środków EFRR wynosi 60%. 

 

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

− Maksymalny poziom dofinansowania ze 
środków EFRR wynosi 75%. 

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

6.  2.10 OŚ PRIORYTETOWA 10 
– Pomoc techniczna  

Działanie 10.1. Wsparcie 
procesu zarządzania i 
wdraŜania RPO WP 

 

Str. 152 

Pkt 16) Lista wydatków kwalifikowalnych 
i niekwalifikowanych 

Za wydatki niekwalifikowalne uznaje się: 

(…) 

9) następujące składniki wynagrodzeń: 
świadczenia urlopowe, odpisy na ZFŚS, 
składki na PFRON, odprawy emerytalno 
– rentowe, nagrody jubileuszowe, 
wynagrodzenia za czas niezdolności do 
pracy powyŜej 33 dni; 

(…) 

 

Pkt 16) Lista wydatków kwalifikowalnych 
i niekwalifikowanych 

Za wydatki niekwalifikowalne uznaje się: 

(…) 

9) następujące składniki wynagrodzeń: 
świadczenia urlopowe, odpisy na ZFŚS, 
składki na PFRON, odprawy emerytalno 
– rentowe, nagrody jubileuszowe, 
wynagrodzenia za czas niezdolności do 
pracy powyŜej 33 dni, a w przypadku 
pracownika, który ukończył 50 rok Ŝycia, 
powyŜej 14 dni - w ciągu roku 
kalendarzowego; 

(…) 

Dostosowanie zapisów 
do obowiązujących 
przepisów prawa. 
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Zmiany w zał ącznikach do URPO WP 
 

Nr 
zmiany 

Nr i tytuł zał ącznika  

URPO WP 

Dotychczasowy zapis w URPO WP 

 z dnia 10 wrze śnia 2009 r. 
Nowy zapis Powód zmiany 

7.  5. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 5.1. Indykatywna 
tabela finansowa zobowiązań 
dla RPO WP (EUR) 

Str 165 - 167  

Na skutek przesunięcia części środków przeznaczonych na Działanie 1.2. na rzecz 
alokacji dostępnej w ramach Działania 1.1. oraz zmiany poziomu dofinansowania z 
EFRR dla Działania 4.2., nastąpiła korekta tabeli zobowiązań.  

Aktualizacja zapisów.  

8.  5. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 5.5. Kryteria wyboru 
projektów 

 

Str 181 - 224 

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

Włączenie do URPO 
WP zmian 
zatwierdzonych przez 
Komitet Monitorujący 
RPO WP uchwałą nr 
23/IX/09 z dnia 30 
września 2009 r. 

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


