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Załącznik nr 1 
do uchwały nr 1013/341/10 

 Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 29 lipca 2010 r. 

 

REJESTR ZMIAN 
w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013  

 
Zmiany w tek ście URPO WP 
 

Nr 
zmia
ny 

Nr i tytuł 
rozdziału/podrozdziału/opis

u działania URPO WP 

Dotychczasowy zapis w URPO WP  
z 24 czerwca 2010 r. Nowy zapis Powód zmiany 

1.  2. SZCZEGÓŁOWY OPIS 
OSI PRIORYTETOWYCH I 
DZIAŁAŃ 

2.3 OŚ PRIORYTETOWA 3 – 
Funkcje miejskie 
i metropolitalne 

Działanie 3.2. Wzrost 
atrakcyjności przestrzeni 
miejskiej 

Poddziałanie 3.2.1. 
Kompleksowe 
przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

Str. 63 - 64 

Pkt 26) Pomoc publiczna (je śli dotyczy) 

W przypadku wystąpienia pomocy 
publicznej, wsparcie będzie udzielane, w 
zaleŜności 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 

 

Pkt 26) Pomoc publiczna (je śli dotyczy) 

W przypadku wystąpienia pomocy 
publicznej, wsparcie będzie udzielane, w 
zaleŜności 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 

Dostosowanie zapisów 
do aktualnego stanu 
prawnego. 

UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 

 

 



 2 

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. 

2007 r. Nr 193, poz. 1399, z późn. 
zm.); 

3) z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie 
udzielania pomocy na rewitalizację w 
ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 117, 
poz. 787). 

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. 

2.  2. SZCZEGÓŁOWY OPIS 
OSI PRIORYTETOWYCH I 
DZIAŁAŃ 

2.4 OŚ PRIORYTETOWA 4 – 
Regionalny system 
transportowy 

Działanie 4.1. Rozwój 
regionalnej infrastruktury 
drogowej 

Str. 75 - 76 

Pkt 12) Cel i uzasadnienie działania 

(…) 

Alokacja EFRR w działaniu została 
podzielona następująco: 

- 35,65 % środków w działaniu 
przeznaczono dla miast na prawach 
powiatu (Gdańsk, Gdynia, Sopot, 
Słupsk) 

- 64,35 % środków w działaniu 
przeznaczono dla pozostałych 
obszarów województwa. 

(…) 

 

 

 

(…) 

Alokacja EFRR w działaniu została 
podzielona następująco44: 

- 35,65 % środków w działaniu 
przeznaczono dla miast na prawach 
powiatu (Gdańsk, Gdynia, Sopot, 
Słupsk) 

- 64,35 % środków w działaniu 
przeznaczono dla pozostałych 
obszarów województwa. 

(…) 

 

44 podział obowiązujący w dniu ogłoszenia naborów 
wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1. 

Doprecyzowanie 
zapisów 

3.  2. SZCZEGÓŁOWY OPIS 
OSI PRIORYTETOWYCH I 

Str. 78 pkt 20) - 22) 

W związku ze zmniejszeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 4.1. o kwotę 

Konieczność realokacji 
środków wynika  
z decyzji ZWP 
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DZIAŁAŃ 

2.4 OŚ PRIORYTETOWA 4 – 
Regionalny system 
transportowy 

Działanie 4.1. Rozwój 
regionalnej infrastruktury 
drogowej 

17 029 328 Euro, zmianie uległy kwoty w pozycjach 20 - 22 w części finansowej 
szczegółowego opisu działania. 

4.  2. SZCZEGÓŁOWY OPIS 
OSI PRIORYTETOWYCH I 
DZIAŁAŃ 

2.4 OŚ PRIORYTETOWA 4 – 
Regionalny system 
transportowy 

Działanie 4.2. Rozwój 
regionalnej infrastruktury 
kolejowej 

Str. 81 pkt 20) - 22) 

W związku ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 4.2. o kwotę 
23 550 608 Euro, zmianie uległy kwoty w pozycjach 20 - 22 w części finansowej 
szczegółowego opisu działania. 

5.  2. SZCZEGÓŁOWY OPIS 
OSI PRIORYTETOWYCH I 
DZIAŁAŃ 

2.4 OŚ PRIORYTETOWA 4 – 
Regionalny system 
transportowy 

Działanie 4.3. Rozwój i 
poprawa dostępności węzłów 
transportowych 

Str. 84 pkt 20) - 22) 

W związku ze zmniejszeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 4.3. o kwotę 
6 521 280 Euro, zmianie uległy kwoty w pozycjach 20 - 22 w części finansowej 
szczegółowego opisu działania. 

dotyczącej wyboru 
dodatkowych 
projektów do 
dofinansowania  
w ramach Działania 
4.2 w związku  
z oszczędnościami 
poprzetargowymi 
zaistniałymi w 
projektach wybranych 
w ramach Działania 
4.1 i 4.3. 

6.  2. SZCZEGÓŁOWY OPIS 
OSI PRIORYTETOWYCH I 
DZIAŁAŃ 

2.6 OŚ PRIORYTETOWA 6 – 
Turystyka i dziedzictwo 
kulturowe 

Działanie 6.1. Infrastruktura 
wzmacniająca potencjał 
turystyczny 

Str. 106 - 107 pkt 20) - 23) 

W związku ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 6.1. o kwotę 
1 000 000 Euro, zmianie uległy kwoty w pozycjach 20 - 23 w części finansowej 
szczegółowego opisu działania. 

Konieczność realokacji 
środków wynika  
z decyzji ZWP 
dotyczącej wyboru 
dodatkowych 
projektów do 
dofinansowania  
w ramach Działania 
6.1 i 6.3 w związku  
z oszczędnościami 
poprzetargowymi 



 4 

7.  2. SZCZEGÓŁOWY OPIS 
OSI PRIORYTETOWYCH I 
DZIAŁAŃ 

2.6 OŚ PRIORYTETOWA 6 – 
Turystyka i dziedzictwo 
kulturowe 

Działanie 6.2. Promocja i 
informacja turystyczna 

Str. 109 - 110 pkt 20) - 23) 

W związku ze zmniejszeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 6.2. o kwotę 
2 000 000 Euro, zmianie uległy kwoty w pozycjach 20 - 23 w części finansowej 
szczegółowego opisu działania. 

8.  2. SZCZEGÓŁOWY OPIS 
OSI PRIORYTETOWYCH I 
DZIAŁAŃ 

2.6 OŚ PRIORYTETOWA 6 – 
Turystyka i dziedzictwo 
kulturowe 

Działanie 6.3. Regionalne 
dziedzictwo kulturowe o 
potencjale turystycznym 

Str. 113 pkt 20) - 23) 

W związku ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 6.3. o kwotę 
1 000 000 Euro, zmianie uległy kwoty w pozycjach 20 - 23 w części finansowej 
szczegółowego opisu działania. 

zaistniałymi w 
projektach wybranych 
w ramach Działania 
6.2. 

 
 
Zmiany w zał ącznikach do URPO WP 
 

Nr 
zmia
ny 

Nr i tytuł zał ącznika URPO 
WP 

Dotychczasowy zapis w URPO WP  
z dnia 24 czerwca 2010 r. Nowy zapis Powód zmiany 

1.  5. ZAŁĄCZNIKI 

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

Str. 173 - 175 

Na skutek przesunięcia niewykorzystanych środków przeznaczonych na Działanie 4.1.  
i 4.3 na rzecz alokacji dostępnej w ramach Działania 4.2. oraz niewykorzystanych 
środków przeznaczonych na Działanie 6.2. na rzecz alokacji dostępnej w ramach 
Działania 6.1. i 6.3, nastąpiła korekta tabeli zobowiązań.  

Aktualizacja zapisów. 

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


