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Załącznik nr 1 do uchwały nr 402/240/13 

Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 18 kwietnia 2013 r. 

 

REJESTR ZMIAN 

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

w wersji z dnia 26 lutego 2013 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 26 lutego 2013 r. 
Nowy zapis Powód zmiany 

1.  

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 41 409 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 
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2.  

2. SZCZEGÓŁOWY 

OPIS OSI 

PRIORYTETOWYCH  

I DZIAŁAŃ 

2.9. OŚ 

PRIORYTETOWA 9 – 

Lokalna infrastruktura 

społeczna i inicjatywy 

obywatelskie 

Działanie 9.3. Lokalne 

inicjatywy obywatelskie 

Str. 155 pkt 20) - 22) 

W związku ze zmniejszeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 9.3 o kwotę 41 409 Euro, zmianie 

uległy kwoty w pozycjach 20) - 22) w części finansowej szczegółowego opisu niniejszego Działania. 

9.3, dokonano 

realokacji środków  

w ramach Osi 

Priorytetowej 9. 

3.  

2. SZCZEGÓŁOWY 

OPIS OSI 

PRIORYTETOWYCH  

I DZIAŁAŃ 

2.10. OŚ 

PRIORYTETOWA 10 – 

Pomoc Techniczna 

Działanie 10.2. 

Informacja, komunikacja  

i przygotowanie 

projektów 

Str. 162-163 

Pkt 12) Cel i uzasadnienie działania 

(…) 

Wsparcie procesu przygotowania i wdrażania 

projektów natomiast ukierunkowane będzie przede 

wszystkim na pomoc ekspercką dla wybranych  

i istotnych dla województwa projektów  

i beneficjentów w zakresie spełnienia wymogów 

związanych z przygotowaniem niezbędnej 

dokumentacji projektowej załączanej do wniosku 

aplikacyjnego. Wsparcie to polegać będzie m.in. na 

weryfikacji i doskonaleniu opracowywanych 

wniosków, co przełoży się na podniesienie ich jakości. 

Dofinansowaniem zostanie objęty również system 

szkoleń i działań doradczych dla beneficjentów 

obejmujący m.in. prawidłowe zarządzanie, rozliczanie  

i monitorowanie projektów w ramach RPO WP,  

a także rozpowszechnianie wiedzy w zakresie 

zamówień publicznych. Działania te przyczynią się do 

podniesienia sprawności i umiejętności 

projektodawców w zakresie wdrażania przedsięwzięć 

uzyskujących wsparcie w ramach RPO WP. 

(…) 

 

Pkt 12) Cel i uzasadnienie działania 

(…) 

Wsparcie procesu przygotowania i wdrażania 

projektów, w tym także realizowanych w kolejnym 

okresie programowania, ukierunkowane będzie przede 

wszystkim na dofinansowanie ich przygotowania 

przez beneficjentów oraz pomoc ekspercką w zakresie 

spełnienia wymogów związanych z opracowaniem 

niezbędnej dokumentacji projektowej załączanej do 

wniosku aplikacyjnego. Wsparcie to polegać będzie 

m.in. na weryfikacji i doskonaleniu opracowywanych 

wniosków, co przełoży się na podniesienie ich jakości. 

Dofinansowaniem zostanie objęty również system 

szkoleń i działań doradczych dla beneficjentów 

obejmujący m.in. prawidłowe zarządzanie, rozliczanie 

i monitorowanie projektów w ramach RPO WP,  

a także rozpowszechnianie wiedzy w zakresie 

zamówień publicznych. Działania te przyczynią się do 

podniesienia sprawności i umiejętności 

projektodawców w zakresie wdrażania przedsięwzięć 

uzyskujących wsparcie w ramach RPO WP. 

(…) 

Doprecyzowanie 

zasad wdrażania 

Działania 10.2. 

4.  Str. 163-164  
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Pkt 14) Typy projektów 

1) akcje informacyjne na temat możliwości 

uzyskania dofinansowania ze środków w ramach 

NSRO/PWW, PO w tym RPO WP (kompleksowa 

organizacja seminariów, konferencji, spotkań 

informacyjnych, szkoleń, itp.); 

2) (…); 

12) przygotowanie analiz, studiów i ekspertyz dla 

opracowanej dokumentacji projektowej dla 

wybranych projektów; 

13) kompleksowa organizacja szkoleń dla 

beneficjentów w zakresie przygotowania, 

realizacji, zarządzania, rozliczania  

i monitorowania projektów. 

Pkt 14) Typy projektów 

1) akcje informacyjne na temat możliwości 

uzyskania dofinansowania ze środków w ramach 

NSRO/PWW, PO w tym RPO WP (kompleksowa 

organizacja seminariów, konferencji, spotkań 

informacyjnych, szkoleń, itp.); 

2) (…); 

12) przygotowanie projektów oraz analiz, studiów  

i ekspertyz dla opracowanej dokumentacji 

projektowej dla wybranych projektów, w tym 

także realizowanych w kolejnym okresie 

programowania; 

13) kompleksowa organizacja szkoleń dla 

beneficjentów w zakresie przygotowania, 

realizacji, zarządzania, rozliczania  

i monitorowania projektów. 

5.  

Str. 164-165 

Pkt 16) Lista wydatków kwalifikowalnych  

i niekwalifikowalnych 

Za wydatki kwalifikowalne uznaje się: 

1) koszty kompleksowej organizacji warsztatów, 

szkoleń, seminariów, konferencji, w tym dla 

beneficjentów, w zakresie przygotowania  

i realizacji projektów finansowanych w ramach 

NSRO/PWW, PO, a w szczególności RPO; 

2) (…); 

12) koszty przygotowania analiz, studiów i ekspertyz 

w celu opracowania niezbędnej dokumentacji 

projektowej dla wybranych projektów; 

13) (…); 

16) podatek VAT (o ile został faktycznie poniesiony 

przez beneficjenta) i nie może zostać odzyskany 

w oparciu o przepisy Ustawy o podatku od 

towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. 

 

Pkt 16) Lista wydatków kwalifikowanych  

i niekwalifikowalnych 

Za wydatki kwalifikowalne uznaje się: 

1) koszty kompleksowej organizacji warsztatów, 

szkoleń, seminariów, konferencji, w tym dla 

beneficjentów, w zakresie przygotowania  

i realizacji projektów finansowanych w ramach 

NSRO/PWW, PO, a w szczególności RPO; 

2) (…); 

12) koszty przygotowania projektów oraz analiz, 

studiów i ekspertyz dla opracowanej 

dokumentacji projektowej dla wybranych 

projektów, w tym także realizowanych  

w kolejnym okresie programowania; 

13) (…); 

16) podatek VAT (o ile został faktycznie poniesiony 

przez beneficjenta) i nie może zostać odzyskany 
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U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). 

(…) 

w oparciu o przepisy Ustawy o podatku od 

towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. 

U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). 

(…) 

 

 

Zmiany w załącznikach do URPO WP 

Nr 

zmia

ny 

Nr i tytuł załącznika 

URPO WP 
Zmiany wprowadzone do URPO WP z dnia 26 lutego 2013 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 Priorytetowej 9 RPO WP, nastąpiła korekta tabeli zobowiązań. 
Aktualizacja zapisów. 

2.  

5. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 5.5. Kryteria 

wyboru projektów 

Str. 187 - 231 

Dotychczasowy Załącznik 5.5. dotyczący kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP został zastąpiony 

nowym. 

Włączenie do URPO 

zmian zatwierdzonych 

przez Komitet 

Monitorujący RPO WP 

uchwałą nr 42/XXII/13  

z dnia 20 marca 2013 r. 

 
Ponadto w tekście URPO WP dokonano drobnych aktualizacji. 

Kolorem czerwonym zaznaczono zmienione elementy. 


