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Załącznik nr 1 
do uchwały nr 1617/279/09  

 Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 29 grudnia 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 1 października 2009 r. 
Nowy zapis Powód zmiany 

1.  1.3 SPOSÓB 
FINANSOWANIA 
PROGRAMU 

 

Str. 6 

W przypadku projektów objętych pomocą 
publiczną dofinansowanie ze środków 
publicznych składa się w 85% z EFRR i w 
15 % ze środków budŜetu państwa. Dla 
pozostałych projektów 100% 
dofinansowania  pochodzi z EFRR. 

Rzeczywista stopa współfinansowania 
przedsięwzięcia środkami EFRR zostanie 
określona w umowie o dofinansowanie 
zawartej przez Instytucję Zarządzającą lub 
Instytucję Pośredniczącą II stopnia  
z beneficjentem lub w decyzji Instytucji 
Zarządzanej o wyborze projektu do 
realizacji.   

Środki EFRR przekazywane przez Komisję 
Europejską na realizację RPO WP w formie 
płatności zaliczkowych, płatności 

 

Rzeczywista stopa współfinansowania 
przedsięwzięcia środkami EFRR zostanie 
określona w umowie o dofinansowanie 
zawartej przez Instytucję Zarządzającą lub 
Instytucję Pośredniczącą II stopnia  
z beneficjentem lub w decyzji Instytucji 
Zarządzającej o wyborze projektu do 
realizacji.   

Środki EFRR przekazywane przez Komisję 
Europejską na realizację RPO WP w formie 
płatności zaliczkowych, płatności 
okresowych i płatności salda końcowego 
będą wpływać na wyodrębniony rachunek 
bankowy, prowadzony w EUR i zarządzany 
przez ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych (Ministra Finansów).  

Na potrzeby finansowania programu w 

Zmiana zapisów 
dotyczący przepływów 
finansowych w związku 
z planowanym wejściem 
w Ŝycie 1 stycznia 2010 
r. ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1240). 
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okresowych i płatności salda końcowego 
będą wpływać na wyodrębnione rachunki 
bankowe, prowadzone w EUR i zarządzane 
przez ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych (Ministra Finansów). Z 
rachunków tych środki, po przewalutowaniu 
na PLN, przekazywane będą na centralny 
rachunek dochodów budŜetu państwa na 
podstawie dyspozycji Ministra Finansów i 
będą stanowić dochód budŜetu państwa.  

Wydatki na realizację RPO WP planowane 
są w części budŜetowej, której dysponentem 
jest minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego (Minister Rozwoju 
Regionalnego), a następnie przekazywane 
w formie dotacji rozwojowej1 do budŜetu 
województwa.  

Płatności na rzecz beneficjentów RPO WP 
będą dokonywane przez Instytucję 
Zarządzającą lub Instytucję Pośredniczącą II 
stopnia na rachunki wskazane przez 
beneficjentów. Co do zasady, będą 
stanowiły refundację wydatków 
poniesionych przez beneficjentów.  

 

1  Udzielanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 
r. Nr 249, poza. 2104 z późn. zm.). 

ramach budŜetu państwa wyodrębniono 
budŜet środków europejskich, z którego 
przekazywane są środki odpowiadające 
wkładowi UE.  

Współfinansowanie krajowe z budŜetu 
państwa przekazywane jest przez 
właściwego dysponenta części budŜetowej  
w formie dotacji celowej za pośrednictwem 
Instytucji Zarządzającej. 

Środki z budŜetu państwa przeznaczone 
będą na realizację projektów objętych 
pomocą publiczną, realizację instrumentów 
inŜynierii finansowej, w tym Inicjatywę 
JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz 
realizację innych projektów wskazanych 
przez Instytucję Zarządzającą. 

Środki odpowiadające wkładowi UE są 
przekazywane do beneficjentów za 
pośrednictwem Banku Gospodarstwa 
Krajowego (Płatnik), który wypłaca je na 
podstawie zleceń płatności wystawianych 
przez instytucję podpisującą umowę o 
dofinansowanie (Instytucję Zarządzającą lub 
Instytucję Pośredniczącą II stopnia) z 
beneficjentem. Środki w ramach 
współfinansowania krajowego z budŜetu 
państwa są wypłacane beneficjentom przez 
Instytucję Zarządzającą lub Instytucję 
Pośredniczącą II stopnia. 

Wypłata na rzecz beneficjenta zarówno w 
części środków UE, jak i współfinansowania 
z budŜetu państwa moŜe mieć formę 
płatności zaliczkowych bądź zwrotu 
poniesionych przez beneficjenta wydatków. 
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2.  2.1 OŚ PRIORYTETOWA 1 – 
Rozwój i innowacje w MŚP 

bez Działania 1.3. 
Pozadotacyjne instrumenty 
finansowe dla MŚP 

 

Str. 12 – 41  

Pkt 10 Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatno ści na rzecz 
beneficjentów 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.  

 

Pkt 10 Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatno ści na rzecz 
beneficjentów 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A – w części 
dotyczącej środków z budŜetu państwa na 
współfinansowanie krajowe; 

Bank Gospodarstwa Krajowego – w części 
dotyczącej środków z budŜetu środków 
europejskich. 

3.  OSIE PRIORYTETOWE 2-9 

oraz Działania 1.3. 
Pozadotacyjne instrumenty 
finansowe dla MŚP 

Str. 24, 42 - 146 

Pkt 10 Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatno ści na rzecz 
beneficjentów 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego, Departament Finansów.  

 

Pkt 10 Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatno ści na rzecz 
beneficjentów   

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego, Departament Finansów – w 
części dotyczącej środków z budŜetu 
państwa na współfinansowanie krajowe; 

Bank Gospodarstwa Krajowego – w części 
dotyczącej środków z budŜetu środków 
europejskich. 

Aktualizacja zapisów w 
związku z planowanym 
wejściem w Ŝycie 1 
stycznia 2010 r. ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 
2009 r. Nr 157, poz. 
1240). 

4.  OSIE PRIORYTETOWE 1-9 

 

Str. 12 - 146 

Pkt 25 Minimalny wkład własny beneficjenta (%) (je śli dotyczy) 

Uaktualniono zapisy w związku z wydaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 
1240); 

Dostosowanie zapisów 
do aktualnego stanu 
prawnego 

5.  OSIE PRIORYTETOWE 1-9 

 

Str. 12 - 146 

Pkt 26 Pomoc publiczna (je śli dotyczy) 

Uaktualniono zapisy w związku z wydaniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w 
zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-
rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych 

Dostosowanie zapisów 
do aktualnego stanu 
prawnego 
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(Dz. U. z 2009 r. Nr 214, poz. 1661). 

6.  2.1 OŚ PRIORYTETOWA 1 – 
Rozwój i innowacje w MŚP 

Działanie 1.5. Regionalna sieć 
transferu rozwiązań 
innowacyjnych 

Str. 36 

Dodanie zapisów dotyczących Poddziałania 1.5.3.  Infrastruktura dla rozwoju firm 
innowacyjnych – wsparcie pozadotacyjne stworzonego w celu wdraŜania Inicjatywy 
JESSICA. 

7.  2.1 OŚ PRIORYTETOWA 3 – 
Funkcje miejskie 
i metropolitalne 

Str. 66 

Dodanie zapisów dotyczących Działania 3.3.  Infrastruktura rozwoju miast – wsparcie 
pozadotacyjne stworzonego w celu wdraŜania Inicjatywy JESSICA. 

8.  2.1 OŚ PRIORYTETOWA 5 – 
Środowisko i energetyka 
przyjazna środowisku 

Str. 95 

Dodanie zapisów dotyczących Działania 5.6.  Infrastruktura energetyczna i 
poszanowanie energii  - wsparcie pozadotacyjne stworzonego w celu wdraŜania 
Inicjatywy JESSICA. 

Zmiany wynikające z 
decyzji ZWP, co do 
realizacji Inicjatywy 
JESSICA w ramach 
RPO WP. 

9.  2.1 OŚ PRIORYTETOWA 1 – 
Rozwój i innowacje w MŚP 

2.1 OŚ PRIORYTETOWA 3 – 
Funkcje miejskie 
i metropolitalne 

2.1 OŚ PRIORYTETOWA 5 – 
Środowisko i energetyka 
przyjazna środowisku 

pkt 20) - 23)  

W związku z wydzielaniem alokacji przeznaczonej na realizację Inicjatywy JESSICA w 
ramach Osi Priorytetowych 1, 3 i 5 dodano przypis: 

Ostateczna kwota zostanie uzupełniona po ustaleniu wysoko ści współfinansowania 
ze środków bud Ŝetu państwa.  

 

Zmiany wynikające z 
decyzji ZWP, co do 
realizacji Inicjatywy 
JESSICA w ramach 
RPO WP. 

10.  2.1 OŚ PRIORYTETOWA 9 – 
Lokalna infrastruktura 
społeczna i inicjatywy 
obywatelskie 

pkt 20) - 23)  

W związku z realokacjami w ramach Osi Priorytetowej 9 kwoty w pozycjach 20 - 23 w 
części finansowej szczegółowego opisu uległy zmianie.  

Aktualizacja zapisów 
wynikająca z realizacji 
uchwał: Nr 1476/269/09 
i Nr 1477/269/09 
Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 26 
listopada 2009 roku. 
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11.  2.10 OŚ PRIORYTETOWA 10 
– Pomoc techniczna  

 

Str. 147 - 159 

Pkt 30 Forma płatno ści 

płatności bieŜące z dotacji rozwojowej 

 

Pkt 30 Forma płatno ści 

płatności bieŜące z dotacji celowej 

Aktualizacja zapisów w 
związku z planowanym 
wejściem w Ŝycie 1 
stycznia 2010 r. ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 
2009 r. Nr 157, poz. 
1240). 

12.  Str. 160 

W Wykazie stosowanych poj ęć umieszczono nową pozycję: „Fundusze Rozwoju 
Obszarów Miejskich”. 

Zmiany wynikające z 
decyzji ZWP, co do 
realizacji Inicjatywy 
JESSICA w ramach 
RPO WP. 

13.  

3. WYKAZ STOSOWANYCH 
POJĘĆ 

Str. 161 - 162 

W Wykazie stosowanych poj ęć umieszczono nowe pozycje: „Płatnik” „Środki z budŜetu 
państwa na współfinansowanie krajowe” i „Środki z budŜetu środków europejskich”. 

Zmiana wprowadzona w 
związku z planowanym 
wejściem w Ŝycie 1 
stycznia 2010 r. ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 
2009 r. Nr 157, poz. 
1240). 

14.  4. WYKAZ STOSOWANYCH 
SKRÓTÓW 

 

Str. 163 

W Wykazie stosowanych skrótów  umieszczono nową pozycję: „EBI - Europejski Bank 
Inwestycyjny” 

Zmiany wynikające z 
decyzji ZWP, co do 
realizacji Inicjatywy 
JESSICA w ramach 
RPO WP. 

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


