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Załącznik nr 1 

do uchwały nr 1149/182/12 
Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 25 września 2012 r. 
 

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

w wersji z dnia 30 sierpnia 2012 r. 
 

Zmiany w tekście URPO WP 

Nr 
zmia
ny 

Nr i tytuł 
rozdziału/podrozdział

u/opisu działania  
URPO WP 

Dotychczasowy zapis w URPO WP  
z dnia 30 sierpnia 2012 r. Nowy zapis 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. 71 

Pkt 14 Typy projektów 

1) utworzenie i zarządzanie (pełnienie funkcji 
Operatora) Funduszem Powierniczym alokującym  
w sposób zwrotny środki w instrumenty inżynierii 
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: 

− (…) 

− kompleksową termomodernizację obiektów 
użyteczności publicznej, połączoną również  
z przekształceniem istniejących systemów 

 

Pkt 14 Typy projektów 

1) utworzenie i zarządzanie (pełnienie funkcji 
Operatora) Funduszem Powierniczym alokującym  
w sposób zwrotny środki w instrumenty inżynierii 
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: 

− (…) 

− kompleksową termomodernizację obiektów 
użyteczności publicznej i wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych, połączoną również  

Rozszerzenie oferty 
dla nowych odbiorów 
ostatecznych celem 

przygotowania ich do 
nowej perspektywy 

finansowej. 
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ogrzewania, w tym przebudową źródeł ciepła na 
wykorzystujące odnawialne źródła energii; 

− (…) 

z przekształceniem istniejących systemów 
ogrzewania, w tym przebudową źródeł ciepła na 
wykorzystujące odnawialne źródła energii; 

− (…) 

2. Str. 72 

Pkt 18b) Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

1) Jst, ich związki i stowarzyszenia; 

2) Szkoły wyższe; 

3) Jednostki naukowe; 

4) Instytucje kultury; 

5) Kościoły i związki wyznaniowe; 

6) Administracja rządowa; 

7) Instytucje otoczenia biznesu; 

8) Partnerzy społeczni i gospodarczy; 

9) Organizacje pozarządowe; 

10) Spółki prawa handlowego; 

11) Podmioty działające w oparciu o umowę  
o partnerstwie publiczno-prywatnym; 

12) Jednostki sektora finansów publicznych 
posiadające osobowość prawną (nie wymienione 
powyżej); 

13) Partnerstwa w/w podmiotów. 

 

Pkt 18b) Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

1) Jst, ich związki i stowarzyszenia; 

2) Szkoły wyższe; 

3) Jednostki naukowe; 

4) Instytucje kultury; 

5) Kościoły i związki wyznaniowe; 

6) Administracja rządowa; 

7) Instytucje otoczenia biznesu; 

8) Partnerzy społeczni i gospodarczy; 

9) Organizacje pozarządowe; 

10) Spółki prawa handlowego; 

11) Spółdzielnie mieszkaniowe; 

12) Wspólnoty mieszkaniowe; 

13) Podmioty działające w oparciu o umowę  
o partnerstwie publiczno-prywatnym; 

14) Jednostki sektora finansów publicznych 
posiadające osobowość prawną (nie wymienione 
powyżej); 

15) Partnerstwa w/w podmiotów. 

3. 2. SZCZEGÓŁOWY 
OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH  
I DZIAŁA Ń 

Str. 90 pkt 20) - 22) 

W związku ze zmniejszeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 5.1 o kwotę 131 557 Euro, zmianie 
uległy kwoty w pozycjach 20 - 22 w części finansowej szczegółowego opisu niniejszego Działania. 

W celu efektywnego 
wykorzystania 
środków na 

dofinansowanie 
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2.5. OŚ 
PRIORYTETOWA 5 – 
Środowisko i 
energetyka przyjazna 
środowisku 

Działanie 5.1. 
Gospodarka odpadami 

4. 2. SZCZEGÓŁOWY 
OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH  
I DZIAŁA Ń 

2.5. OŚ 
PRIORYTETOWA 5 – 
Środowisko i 
energetyka przyjazna 
środowisku 

Działanie 5.2. 
Gospodarka wodna 

Str. 93 pkt 20) - 22) 

W związku ze zmniejszeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 5.2 o kwotę 147 255 Euro, zmianie 
uległy kwoty w pozycjach 20 - 22 w części finansowej szczegółowego opisu niniejszego Działania. 

5. 2. SZCZEGÓŁOWY 
OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH  
I DZIAŁA Ń 

2.5. OŚ 
PRIORYTETOWA 5 – 
Środowisko i 
energetyka przyjazna 
środowisku 

Działanie 5.3. 
Zarządzanie informacją 
o środowisku 

Str. 96 pkt 20) - 22) 

W związku ze zmniejszeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 5.3 o kwotę 20 656 Euro, zmianie 
uległy kwoty w pozycjach 20 - 22 w części finansowej szczegółowego opisu niniejszego Działania. 

6. 2. SZCZEGÓŁOWY 
OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH  
I DZIAŁA Ń 

2.5. OŚ 

Str. 99 pkt 20) - 23) 

W związku ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 5.4 o kwotę 299 468 Euro, zmianie 
uległy kwoty w pozycjach 20 - 23 w części finansowej szczegółowego opisu niniejszego Działania. 

projektów z listy 
rezerwowej  

w Działaniu 5.4,  
w związku  

z oszczędnościami 
poprzetargowymi 

powstałymi  
w projektach 

realizowanych  
w ramach Działań 

5.1, 5.2 i 5.3, 
dokonano realokacji 

środków  
w ramach Osi 

Priorytetowej 5. 
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PRIORYTETOWA 5 – 
Środowisko i 
energetyka przyjazna 
środowisku 

Działanie 5.4. Rozwój 
energetyki opartej na 
źródłach odnawialnych 

7. 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 38 499 Euro, zmianie 
uległy kwoty w pozycjach 20 – 22 w części finansowej szczegółowego opisu niniejszego Działania. 

8. 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 38 499 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 30 sierpnia 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 Priorytetowych 5 oraz 9 RPO WP, nastąpiła korekta tabeli 
zobowiązań. Aktualizacja zapisów. 

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


