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Załącznik nr 1 

do uchwały nr 1273/190/12 

Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 30 października 2012 r. 
 

REJESTR ZMIAN 

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

w wersji z dnia 25 września 2012 r. 
 

Zmiany w tekście URPO WP 

Nr 

zmia

ny 

Nr i tytuł 

rozdziału/podrozdziału/

opisu działania  

URPO WP 

Dotychczasowy zapis w URPO WP  

z dnia 25 września 2012 r. 
Nowy zapis Powód zmiany 

1. 2. SZCZEGÓŁOWY 
OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH  
I DZIAŁAŃ 

2.2. OŚ 
PRIORYTETOWA 2 – 
Społeczeństwo wiedzy 

Działanie 2.1. 
Infrastruktura edukacyjna 
i naukowo-dydaktyczna 

Str. 45 pkt pkt 20) - 21) i 23) 

W związku ze zmniejszeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 2.1 o kwotę 2 944 300 Euro, 
zmianie uległy kwoty w pozycjach 20 - 21 i 23 w części finansowej szczegółowego opisu niniejszego 
Działania. 

2. 2. SZCZEGÓŁOWY 
OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH  

Str. 49 pkt 20) - 23) 

W związku ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na realizację Poddziałania 2.2.1 o kwotę 1 761 753 Euro, 

W celu efektywnego 
wykorzystania 

środków na 
dofinansowanie 
projektów z list 
rezerwowych  

w Poddziałaniach 
2.2.1 i 2.2.2,  
w związku  

z oszczędnościami 
poprzetargowymi 

powstałymi  
w projektach 

realizowanych  
w ramach Działania 
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I DZIAŁAŃ 

2.2. OŚ 
PRIORYTETOWA 2 – 
Społeczeństwo wiedzy 

Działanie 2.2.1. Rozwój 
infrastruktury 
społeczeństwa 
informacyjnego 

zmianie uległy kwoty w pozycjach 20 - 23 w części finansowej szczegółowego opisu niniejszego Działania. 

3. 2. SZCZEGÓŁOWY 
OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH  
I DZIAŁAŃ 

2.2. OŚ 
PRIORYTETOWA 2 – 
Społeczeństwo wiedzy 

Działanie 2.2.2. Rozwój 
usług społeczeństwa 
informacyjnego 

Str. 52 pkt 20) - 22) 

W związku ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na realizację Poddziałania 2.2.2 o kwotę 1 182 547 Euro, 
zmianie uległy kwoty w pozycjach 20 - 22 w części finansowej szczegółowego opisu niniejszego Działania. 

2.1, dokonano 
realokacji środków  

w ramach Osi 
Priorytetowej 2. 

4. 2. SZCZEGÓŁOWY 
OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH  
I DZIAŁAŃ 

2.4. OŚ 
PRIORYTETOWA 4 – 
Regionalny system 
transportowy 

Działanie 4.1. Rozwój 
regionalnej infrastruktury 
drogowej 

Pkt 14 Typy projektów, str. 77 

(…) 

W ramach ww. typów projektów możliwa będzie: 

− budowa, przebudowa i rozbudowa1 wyposażenia 
technicznego dróg, w tym m.in. urządzenia 
odwodnienia, urządzenia oświetlenia, urządzenia 
obsługi uczestników ruchu (np. parkingi i jezdnie 
manewrowe w miejscach obsługi podróżnych, 
urządzenia dla obsługi transportu zbiorowego, 
parkingi strategiczne), urządzenia techniczne (np. 
bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe, 
ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna);  

− budowa infrastruktury towarzyszącej w pasie 
drogowym nie związanej z drogą w zakresie 
ochrony środowiska i infrastruktury 
społeczeństwa informacyjnego, np. kanalizacja 
teletechniczna, kanalizacja sanitarna, przepusty 

Pkt 14 Typy projektów 

(…) 

W ramach ww. typów projektów możliwa będzie: 

− budowa, przebudowa i rozbudowa1 wyposażenia 
technicznego dróg, w tym m.in. urządzenia 
odwodnienia, urządzenia oświetlenia, urządzenia 
obsługi uczestników ruchu (np. parkingi i jezdnie 
manewrowe w miejscach obsługi podróżnych, 
urządzenia dla obsługi transportu zbiorowego, 
parkingi strategiczne), urządzenia techniczne (np. 
bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe, 
ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna);  

− budowa infrastruktury towarzyszącej w pasie 
drogowym nie związanej z drogą w zakresie 
ochrony środowiska i infrastruktury 
społeczeństwa informacyjnego, tj. kanalizacja 

Doprecyzowano 
katalog typów 

projektów 
podlegających 

dofinansowaniu  
w ramach Działania 

4.1. 
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dla zwierząt;  

− budowa urządzeń organizacji i bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, w tym m. in. urządzenia 
sterowania ruchem, środki uspokojenia ruchu, 
urządzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem 
ruchu. 

(…) 

 

 
1 pojęcia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) 

teletechniczna i przepusty dla zwierząt;  

− budowa urządzeń organizacji i bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, w tym m. in. urządzenia 
sterowania ruchem, środki uspokojenia ruchu, 
urządzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem 
ruchu. 

(…) 

 

 
1 pojęcia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) 

5. 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 42 914 Euro, zmianie 
uległy kwoty w pozycjach 20 - 22 w części finansowej szczegółowego opisu niniejszego Działania. 

6. 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 42 914 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 4.2,  

w związku  
z oszczędnościami 
poprzetargowymi 

powstałymi  
w projektach 

realizowanych  
w ramach Działania 

4.3, dokonano 
realokacji środków  

w ramach Osi 
Priorytetowej 4. 
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7. 2. SZCZEGÓŁOWY 
OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH  
I DZIAŁAŃ 

2.5. OŚ 
PRIORYTETOWA 5 – 
Środowisko i energetyka 
przyjazna środowisku 

Działanie 5.4. Rozwój 
energetyki opartej na 
źródłach odnawialnych 

Str. 99 pkt 20) - 23) 

W związku ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 5.4 o kwotę 55 507 Euro, zmianie 
uległy kwoty w pozycjach 20 - 23 w części finansowej szczegółowego opisu niniejszego Działania. 

8. 2. SZCZEGÓŁOWY 
OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH  
I DZIAŁAŃ 

2.5. OŚ 
PRIORYTETOWA 5 – 
Środowisko i energetyka 
przyjazna środowisku 

Działanie 5.5. 
Infrastruktura 
energetyczna  
i poszanowanie energii 

Str. 103 pkt 20) - 22) 

W związku ze zmniejszeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 5.5 o kwotę 55 507 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 5.4,  

w związku  
z oszczędnościami 
poprzetargowymi 

powstałymi  
w projektach 

realizowanych  
w ramach Działania 

5.5, dokonano 
realokacji środków  

w ramach Osi 
Priorytetowej 5. 

9. 2. SZCZEGÓŁOWY 
OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH  
I DZIAŁAŃ 

2.6. OŚ 
PRIORYTETOWA 6 – 
Turystyka i dziedzictwo 
kulturowe 

Działanie 6.1. 
Infrastruktura 
wzmacniająca potencjał 
turystyczny 

Str. 107 - 108 pkt 20) - 22) 

W związku ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 6.1 o kwotę 265 706 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 6.1,  

w związku  
z oszczędnościami 
poprzetargowymi 

powstałymi  
w projektach 

realizowanych  
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10. 2. SZCZEGÓŁOWY 
OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH  
I DZIAŁAŃ 

2.6. OŚ 
PRIORYTETOWA 6 – 
Turystyka i dziedzictwo 
kulturowe 

Działanie 6.2. Promocja  
i informacja turystyczna 

Str. 110 - 111 pkt 20) - 22) 

W związku ze zmniejszeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 6.2 o kwotę 205 029 Euro, 
zmianie uległy kwoty w pozycjach 20 - 22 w części finansowej szczegółowego opisu niniejszego Działania. 

11. 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. 114 pkt 20) - 23) 

W związku ze zmniejszeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 6.3 o kwotę 60 677 Euro, zmianie 
uległy kwoty w pozycjach 20 - 23 w części finansowej szczegółowego opisu niniejszego Działania. 

w ramach Działań 6.2 
i 6.3, dokonano 

realokacji środków  
w ramach Osi 

Priorytetowej 6. 
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Zmiany w załącznikach do URPO WP 

Nr 

zmia

ny 

Nr i tytuł załącznika 

URPO WP 
Zmiany wprowadzone do URPO WP z dnia 25 września 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 2, 4, 5 oraz 6 RPO WP, nastąpiła korekta tabeli 
zobowiązań. Aktualizacja zapisów. 

 

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


