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Załącznik nr 1 do uchwały nr 181/224/13 

Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 26 lutego 2013 r. 

 

REJESTR ZMIAN 

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

w wersji z dnia 29 listopada 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 29 listopada 2012 r. 

Nowy zapis Powód zmiany 

1. 2. SZCZEGÓŁOWY 
OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH  
I DZIAŁAŃ 

2.4. OŚ 
PRIORYTETOWA 4 – 
Regionalny system 
transportowy 

Działanie 4.1. Rozwój 
regionalnej infrastruktury 
drogowej 

Str. 78 pkt 20) - 22) 

W związku ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 4.1 o kwotę 62 335 Euro, zmianie 
uległy kwoty w pozycjach 20) - 22) w części finansowej szczegółowego opisu niniejszego Działania. 

2. 2. SZCZEGÓŁOWY 
OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH  
I DZIAŁAŃ 

Str. 84 pkt 20) - 22) 

W związku ze zmniejszeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 4.3 o kwotę 62 335 Euro, zmianie 
uległy kwoty w pozycjach 20) - 22) w części finansowej szczegółowego opisu niniejszego Działania. 

W celu efektywnego 
wykorzystania 
środków na 

dofinansowanie 
projektów w ramach 
trwającego konkursu 

4.1_5,  
w związku  

z oszczędnościami 
poprzetargowymi 

powstałymi  
w projektach 

realizowanych  
w ramach Działania 

4.3, dokonano 
realokacji środków  

w ramach Osi 
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2.4. OŚ 
PRIORYTETOWA 4 – 
Regionalny system 
transportowy 

Działanie 4.3. Rozwój  
i poprawa dostępności 
węzłów transportowych 

Priorytetowej 4. 

3. Str. 97 

Pkt 12) Cel i uzasadnienie działania 

(…) 

Realizowane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na 
wykorzystanie źródeł odnawialnych (wiatr, biomasa, 
energia słoneczna, geotermalna, energia wody 
płynącej) do produkcji energii elektrycznej i/lub 
ciepła. 

Projekty powinny koncentrować się na budowie 
nowej oraz rozbudowie lub przebudowie istniejącej 
infrastruktury oraz zakupie urządzeń niezbędnych do 
produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł 
odnawialnych. W ramach tego typu przedsięwzięć 
możliwa będzie również budowa lub rozbudowa 
infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do odbioru 
i przesyłu energii. 

(…) 

 

Pkt 12) Cel i uzasadnienie działania 

(…) 

Realizowane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na 
wykorzystanie źródeł odnawialnych (wiatr, biomasa, 
energia słoneczna, geotermalna, energia wody 
płynącej) do produkcji energii elektrycznej i/lub 
ciepła. 

Projekty powinny koncentrować się na budowie 
nowej oraz rozbudowie lub przebudowie istniejącej 
infrastruktury oraz zakupie urządzeń niezbędnych do 
produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł 
odnawialnych. W ramach tego typu przedsięwzięć 
możliwa będzie również budowa lub rozbudowa 
infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do odbioru 
i przesyłu energii. Ponadto o dofinansowanie ubiegać 
się będą mogły projekty polegające na 
przeprowadzeniu prac przygotowawczych  
i opracowaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji 
projektów o podobnym charakterze w kolejnej 
perspektywie finansowej. 

(…) 

4. 

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. 98 

Pkt 14) Typy projektów 

1) budowa, rozbudowa lub przebudowa1 
infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do 
produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł 

 

Pkt 14) Typy projektów 

1) budowa, rozbudowa lub przebudowa1 
infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do 
produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł 

Zmiana 
wprowadzona  

z uwagi na 
przygotowanie 

inwestycji w celu 
sprawnego wdrażania 

projektów  
w kolejnym okresie 

budżetowania. 
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odnawialnych, w tym m.in.: 

− budowa jednostek wytwarzania energii 
wykorzystujących wiatr; 

− budowa źródeł ciepła opalanych biomasą, 
biogazem lub biopaliwami; 

− budowa instalacji solarnych; 

− budowa geotermalnych źródeł ciepła; 

− budowa jednostek wytwórczych energii 
elektrycznej wykorzystujących energię wody 
w małych elektrowniach wodnych o mocy do 10 
MW; 

2) budowa źródeł wytwarzających energię 
elektryczną w skojarzeniu z ciepłem przy 
wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii; 

3) budowa lub przebudowa2 infrastruktury 
przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłu 
energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł 
odnawialnych. 

 

 
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.) 

2 jak wyżej 

odnawialnych, w tym m.in.: 

− budowa jednostek wytwarzania energii 
wykorzystujących wiatr; 

− budowa źródeł ciepła opalanych biomasą, 
biogazem lub biopaliwami; 

− budowa instalacji solarnych; 

− budowa geotermalnych źródeł ciepła; 

− budowa jednostek wytwórczych energii 
elektrycznej wykorzystujących energię wody 
w małych elektrowniach wodnych o mocy do 10 
MW; 

2) budowa źródeł wytwarzających energię 
elektryczną w skojarzeniu z ciepłem przy 
wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii; 

3) budowa lub przebudowa2 infrastruktury 
przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłu 
energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł 
odnawialnych; 

4) prace przygotowawcze związane z realizacją 
inwestycji polegających na produkcji, odbiorze  
i przesyle energii i ciepła ze źródeł odnawialnych 
(z wyłączeniem instalacji OZE przeznaczonych 
bezpośrednio na potrzeby budynków 
mieszkalnych) w perspektywie finansowej 2014-
2020, w tym m.in.: opracowanie studium 
techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, 
raportu OOŚ, programu funkcjonalno-
użytkowego, dokumentacji technicznej, analiz 
marketingowych i/lub finansowo-
ekonomicznych. 

 
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.) 
2 jak wyżej 
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5. Str. 99 

Pkt 17) Zakres stosowania cross-financingu 

(instrumentu elastyczności) 

W ramach Działania przewiduje się możliwość 
zastosowania instrumentu elastyczności pod 
warunkiem, że jest on niezbędny do odpowiedniej 
realizacji projektu i jest bezpośrednio z nim 
powiązany. Dotyczy to m.in. kosztów organizacji  
i przeprowadzenia akcji szkoleniowych, 
promocyjnych i informacyjnych, związanych np. 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, czy 
edukacją ekologiczną społeczeństwa. 

 

Pkt 17) Zakres stosowania cross-financingu 

(instrumentu elastyczności) 

W ramach Działania dla typów projektów nr 1)-3) 
przewiduje się możliwość zastosowania instrumentu 
elastyczności pod warunkiem, że jest on niezbędny do 
odpowiedniej realizacji projektu i jest bezpośrednio  
z nim powiązany. Dotyczy to m.in. kosztów 
organizacji i przeprowadzenia akcji szkoleniowych, 
promocyjnych i informacyjnych, związanych np. 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, czy 
edukacją ekologiczną społeczeństwa. 

6. Str. 99 - 100 

Pkt 26) Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej, 
wsparcie będzie udzielane, zgodnie z zasadami 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  
z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy 

na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury 

telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-

rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach 

regionalnych programów operacyjnych (Dz. U.  
z 2009 r. Nr 214, poz. 1661). 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej przy 
zastosowaniu instrumentu elastyczności, wsparcie 
będzie udzielane zgodnie z zasadami rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego 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) – do wysokości 
75% dofinansowania z EFRR. 

 

Pkt 26) Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej, 
wsparcie będzie udzielane, zgodnie z zasadami 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  
z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy 

na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury 

telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-

rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach 

regionalnych programów operacyjnych (Dz. U.  
z 2009 r. Nr 214, poz. 1661). 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej: 

− przy zastosowaniu instrumentu elastyczności, 

− dla typu projektów nr 4), 

wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  
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) – 
do wysokości 75% dofinansowania z EFRR. 

7. Str. 100 

Pkt 28) Minimalna/Maksymalna wartość projektu 

 

Pkt 28) Minimalna/Maksymalna wartość projektu 
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(jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość projektu, co do zasady, wynosi 
1 000 000 PLN. 

(jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość projektu dla typów projektów 1)-
3), co do zasady, wynosi 1 000 000 PLN. 

8. Str. 100 

Pkt 29) Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia 
(jeśli dotyczy) 

nie dotyczy 

 

Pkt 29) Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia 
(jeśli dotyczy) 

Maksymalna kwota wsparcia dla 4) typu projektów 
wynosi 500 000 PLN. 

9. Str. 99 pkt 20) - 22) 

W związku ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 5.4 o kwotę 323 838 Euro, 
zmianie uległy kwoty w pozycjach 20) - 22) w części finansowej szczegółowego opisu niniejszego Działania. 

10. 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 323 838 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 

Str. 111 - 112 pkt 20) - 22) 

W związku ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 6.2 o kwotę 32 309 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 6.2,  

w związku  
z oszczędnościami 
poprzetargowymi 
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i informacja turystyczna 

12. 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. 115 pkt 20) - 22) 

W związku ze zmniejszeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 6.3 o kwotę 32 309 Euro, zmianie 
uległy kwoty w pozycjach 20) - 22) w części finansowej szczegółowego opisu niniejszego Działania. 

powstałymi  
w projektach 

realizowanych  
w ramach Działania 

6.3, dokonano 
realokacji środków  

w ramach Osi 
Priorytetowej 6. 

13. 2. SZCZEGÓŁOWY 
OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH  
I DZIAŁAŃ 

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

Działanie 9.1. Lokalna 
infrastruktura 
edukacyjna, sportowa  
i kultury 

Str. 148 pkt 20) - 22) 

W związku ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 9.1 o kwotę 116 098 Euro, 
zmianie uległy kwoty w pozycjach 20) - 22) w części finansowej szczegółowego opisu niniejszego Działania. 

14. 2. SZCZEGÓŁOWY 
OPIS OSI 
PRIORYTETOWYCH  
I DZIAŁAŃ 

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

Str. 155 pkt 20) - 22) 

W związku ze zmniejszeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 9.3 o kwotę 116 098 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. 



 7 

Działanie 9.3. Lokalne 
inicjatywy obywatelskie 

 

 

Zmiany w załącznikach do URPO WP 

Nr 

zmia
ny 

Nr i tytuł załącznika 

URPO WP 
Zmiany wprowadzone do URPO WP z dnia 29 listopada 2012 r. Powód zmiany 

1. 5. ZAŁĄCZNIKI 

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

Str. 173 - 175 

Na skutek realokacji środków w ramach Osi Priorytetowych 4, 5, 6 oraz 9 RPO WP, nastąpiła korekta tabeli 
zobowiązań. Aktualizacja zapisów. 

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


