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Załącznik nr 1 

do uchwały nr 906/166/12 
Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 2 sierpnia 2012 r. 
 

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

w wersji z dnia 5 kwietnia 2012 r. 
 

Zmiany w tekście URPO WP 

Nr 
zmia
ny 

Nr i tytuł 
rozdziału/podrozdziału/

opisu działania  
URPO WP 

Zmiany wprowadzone w URPO WP z dnia 5 kwietnia 2012 r. Powód zmiany 

1. 2. SZCZEGÓŁOWY 
OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH  
I DZIAŁA Ń 

2.3. OŚ 
PRIORYTETOWA 3 – 
Funkcje miejskie 
i metropolitalne 

Działanie 3.3. 
Infrastruktura rozwoju 
miast – wsparcie 
pozadotacyjne 

Str. 73 

Pkt 26 Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) 

Wsparcie w ramach Działania, co do zasady, nie 
podlega pomocy publicznej. 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej, 
wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami 
jednego z następujących rozporządzeń Ministra 
Rozwoju Regionalnego: 

1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 
regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze 
rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 254, 
poz. 1709); 

 

Pkt 26 Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) 

Wsparcie w ramach Działania, co do zasady, nie 
podlega pomocy publicznej. 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej, 
wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami 
jednego z następujących rozporządzeń Ministra 
Rozwoju Regionalnego: 

1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 
regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze 
rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 254, 
poz. 1709); 

Dostosowanie 
zapisów do 

aktualnego stanu 
prawnego. 
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2) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, 
poz. 1562); 

3) z dnia … w sprawie udzielania pomocy na 
rewitalizację przez fundusze rozwoju obszarów 
miejskich w ramach regionalnych programów 
operacyjnych (projekt). 

2) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, 
poz. 1562). 

2. 2. SZCZEGÓŁOWY 
OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH  
I DZIAŁA Ń 

2.9. OŚ 
PRIORYTETOWA 9 – 
Lokalna infrastruktura 
społeczna i inicjatywy 
obywatelskie 

Działanie 9.1. Lokalna 
infrastruktura 
edukacyjna, sportowa  
i kultury 

Str. 147 pkt 20) - 22) 

W związku ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 9.1 o kwotę 268 753 Euro, zmianie 
uległy kwoty w pozycjach 20 - 22 w części finansowej szczegółowego opisu niniejszego Działania. 

3. 2. SZCZEGÓŁOWY 
OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH  
I DZIAŁA Ń 

2.9. OŚ 
PRIORYTETOWA 9 – 
Lokalna infrastruktura 
społeczna i inicjatywy 
obywatelskie 

Działanie 9.3. Lokalne 
inicjatywy obywatelskie 

Str. 154 pkt 20) - 22) 

W związku ze zmniejszeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 9.3 o kwotę 268 753 Euro, 
zmianie uległy kwoty w pozycjach 20 - 22 w części finansowej szczegółowego opisu niniejszego Działania. 

W celu efektywnego 
wykorzystania 
środków na 

dofinansowanie 
projektów z listy 

rezerwowej  
w Działaniu 9.1,  

w związku  
z oszczędnościami 
poprzetargowymi 

powstałymi  
w projektach 

realizowanych  
w ramach Działania 

9.3, dokonano 
realokacji środków  

w ramach Osi 
Priorytetowej 9. 
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Zmiany w załącznikach do URPO WP 

Nr 
zmia
ny 

Nr i tytuł zał ącznika 
URPO WP Zmiany wprowadzone do URPO WP z dnia 5 kwietnia 2012 r. Powód zmiany 

1. 5. ZAŁĄCZNIKI 

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

Str. 172 - 174 

Na skutek realokacji środków w ramach Osi Priorytetowej 9 RPO WP, nastąpiła korekta tabeli zobowiązań. 
Aktualizacja zapisów. 

 
Ponadto w tekście URPO WP dokonano drobnych aktualizacji. 
Kolorem czerwonym zaznaczono zmienione elementy. 


