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Załącznik nr 1 
do uchwały nr 129/20/11 

 Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 10 lutego 2011 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 dnia 20 stycznia 2011 r. Nowy zapis Powód zmiany 

1.  2. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH I DZIAŁAŃ 

2.3 OŚ PRIORYTETOWA 3 – Funkcje 
miejskie i metropolitalne 

Działanie 3.3. Infrastruktura rozwoju miast 
– wsparcie pozadotacyjne 

 

Str. 70-71 

Pkt 14 Typy projektów 

1) utworzenie i zarządzanie (pełnienie funkcji 
Operatora) Funduszem Powierniczym 
alokującym w sposób zwrotny środki w 
instrumenty inŜynierii finansowej, o których 
mowa w art. 44 rozp. Rady (WE) 
1083/2006, w celu wspierania realizacji 
projektów z zakresu rozwoju obszarów 
miejskich w miastach województwa 
pomorskiego poprzez: 
– budowę, rozbudowę, przebudowę, 

remont1 obiektów przeznaczonych na 
stworzenie lub rozwijanie parków 
naukowo-technologicznych, centrów 
zaawansowanych technologii, centrów 
doskonałości, centrów edukacyjno-
wdroŜeniowych, inkubatorów 
przedsiębiorczości i innych instytucji o 
podobnym charakterze (wraz z 

 

 

1) utworzenie i zarządzanie (pełnienie funkcji 
Operatora) Funduszem Powierniczym 
alokującym w sposób zwrotny środki w 
instrumenty inŜynierii finansowej, o których 
mowa w art. 44 rozp. Rady (WE) 
1083/2006, w celu wspierania realizacji 
projektów z zakresu rozwoju obszarów 
miejskich w miastach województwa 
pomorskiego poprzez: 
– budowę, rozbudowę, przebudowę, 

remont1 obiektów przeznaczonych na 
stworzenie lub rozwijanie parków 
naukowo-technologicznych, centrów 
zaawansowanych technologii, centrów 
doskonałości, centrów edukacyjno-
wdroŜeniowych, inkubatorów 
przedsiębiorczości i innych instytucji o 
podobnym charakterze (wraz z 

Konieczność 
doprecyzowania 
typów projektów 
wynikająca z analizy 
projektów 
zgłoszonych przez 
uprawnione podmioty 
w trakcie 
przygotowywania 
studium 
implementacyjnego 
realizowanego na 
zlecenie MenadŜera 
Funduszu 
Powierniczego. 
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niezbędną infrastrukturą techniczną 
oraz zagospodarowaniem otoczenia); 

– projekty polegające na kompleksowej 
rewitalizacji zdegradowanych 
obszarów miejskich (m.in. 
poprzemysłowych, powojskowych, 
pokolejowych, portowych i 
przyportowych, mieszkaniowych, 
usługowych); 

– budowę, rozbudowę, przebudowę, 
remont2, adaptację i wyposaŜenie 
obiektów uŜyteczności publicznej o 
charakterze i funkcjach 
metropolitalnych i ponadlokalnych (w 
tym m.in. obiektów sportowych, 
kongresowych, kulturalnych, 
wystawienniczych i targowych) wraz z 
niezbędnym zagospodarowaniem 
otoczenia tych obiektów; 

– budowę nowej, rozbudowę i 
przebudowę3 istniejącej liniowej 
infrastruktury transportu 
trolejbusowego, autobusowego i 
szynowego (szybkiej kolei miejskiej 
oraz tramwaju) oraz  punktowej 
infrastruktury transportu zbiorowego w 
obszarach regionalnych węzłów 
integracyjnych; 

− kompleksową termomodernizację 
obiektów uŜyteczności publicznej, 
połączoną równieŜ z przekształceniem 
istniejących systemów ogrzewania, w 
tym przebudową źródeł ciepła na 
wykorzystujące odnawialne źródła 
energii; 

− likwidację istniejących systemów 
ogrzewania węglem i podłączenie 
odbiorców do miejskiego systemu 
ciepłowniczego oraz lokalnych 
systemów ciepłowniczych; 

− rozbudowę lub przebudowę 
scentralizowanych systemów 
zaopatrzenia w ciepło, obejmującą 
źródła, sieci i węzły cieplne (w tym 

niezbędną infrastrukturą techniczną 
oraz zagospodarowaniem otoczenia); 

– projekty polegające na kompleksowej 
rewitalizacji zdegradowanych 
obszarów miejskich (m.in. 
poprzemysłowych, powojskowych, 
pokolejowych, portowych i 
przyportowych, mieszkaniowych, 
usługowych), w tym dotyczące 
budowy nowej, rozbudowy i 
przebudowy2 istniejącej publicznej 
infrastruktury związanej z rozwojem 
funkcji m.in. gospodarczych, 
edukacyjnych, społecznych, 
rekreacyjnych; 

– budowę, rozbudowę, przebudowę, 
remont3, adaptację i wyposaŜenie 
obiektów uŜyteczności publicznej (z 
wyłączeniem siedzib jednostek 
samorządu terytorialnego) i innych 
obiektów o znaczeniu historycznym o 
charakterze i funkcjach 
metropolitalnych i ponadlokalnych (w 
tym m.in. obiektów sportowych, 
kongresowych, kulturalnych, 
wystawienniczych i targowych) wraz z 
niezbędnym zagospodarowaniem 
otoczenia tych obiektów; 

– kompleksowe zagospodarowanie 
przestrzeni publicznych w centrach 
miast m.in. poprzez wyłączenie ich z 
ruchu kołowego, budowę parkingów 
wraz z małą architekturą i 
infrastrukturą towarzyszącą; 

– budowę nowej, rozbudowę i 
przebudowę4 istniejącej liniowej 
infrastruktury transportu 
trolejbusowego, autobusowego i 
szynowego (szybkiej kolei miejskiej 
oraz tramwaju) oraz  punktowej 
infrastruktury transportu zbiorowego w 
obszarach regionalnych węzłów 
integracyjnych; 

− kompleksową termomodernizację 
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wyposaŜenie ich w instalacje 
ograniczające emisje zanieczyszczeń 
pyłowych i gazowych); 

− rozbudowę lub przebudowę 
infrastruktury oraz zakup urządzeń 
słuŜących do produkcji energii 
pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, 
w tym m.in.: budowa źródeł ciepła 
opalanych biomasą, biogazem lub 
biopaliwami, budowa instalacji 
solarnych. 

 
 
1 pojęcia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze 
zm.) 
2  jak wyŜej 
3  jak wyŜej 

obiektów uŜyteczności publicznej, 
połączoną równieŜ z przekształceniem 
istniejących systemów ogrzewania, w 
tym przebudową źródeł ciepła na 
wykorzystujące odnawialne źródła 
energii; 

− likwidację istniejących systemów 
ogrzewania węglem i podłączenie 
odbiorców do miejskiego systemu 
ciepłowniczego oraz lokalnych 
systemów ciepłowniczych; 

− rozbudowę lub przebudowę 
scentralizowanych systemów 
zaopatrzenia w ciepło, obejmującą 
źródła, sieci i węzły cieplne (w tym 
wyposaŜenie ich w instalacje 
ograniczające emisje zanieczyszczeń 
pyłowych i gazowych); 

− rozbudowę lub przebudowę 
infrastruktury oraz zakup urządzeń 
słuŜących do produkcji energii 
pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, 
w tym m.in.: budowa źródeł ciepła 
opalanych biomasą, biogazem lub 
biopaliwami, budowa instalacji 
solarnych. 

 
 
1 pojęcia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze 
zm.) 
2  jak wyŜej 
3  jak wyŜej 
4  jak wyŜej 
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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 20 stycznia 2011 r. Nowy zapis Powód zmiany 

1.  5. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 5.9. Zasady dotyczące 
wdraŜania Działania 3.3 

Str. 303 

Dodano nowy Załącznik 5.9 Zasady dotycz ące wdra Ŝania Działania 3.3.  

Doprecyzowanie 
zasad wdraŜania 
Działania 3.3 poprzez 
opracowanie 
wytycznych do 
Zintegrowanego 
Planu 
ZrównowaŜonego 
Rozwoju Obszarów 
Miejskich (ZIPROM), 
z którego wynikać 
muszą projekty 
ubiegające się o 
wsparcie w ramach 
Inicjatywy JESSICA. 

 
Kolorem czerwonym zaznaczono zmienione elementy. 


