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Załącznik nr 1 do uchwały nr 1220/297/13 

Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 29 października 2013 r. 

 

REJESTR ZMIAN 

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

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

1.  

1. INFORMACJA NT. 

PROGRAMU 

OPERACYJNEGO 

1.6. WYKAZ 

DOKUMENTÓW 

SŁUŻĄCYCH 

REALIZACJI RPO WP 

Str. 11 

W celu prawidłowego przygotowania projektu, który 

ubiegać się będzie o dofinansowanie z EFRR  

w ramach RPO WP, oprócz  znajomości samego 

Programu, beneficjent powinien korzystać  

z następujących dokumentów: 

- (…) 

Jednakże najbardziej szczegółowe informacje  

o każdym z planowanych przez Instytucję 

Zarządzającą RPO WP lub Instytucję Pośredniczącą II 

stopnia konkursie zawarte będą w ogłoszeniu  

o naborze wniosków, które może zawęzić zakres 

konkursu w obszarze m.in. typów projektów, typów 

beneficjentów, wartości projektu lub wartości 

 

W celu prawidłowego przygotowania projektu, który 

ubiegać się będzie o dofinansowanie z EFRR  

w ramach RPO WP, oprócz  znajomości samego 

Programu, beneficjent powinien korzystać  

z następujących dokumentów: 

- (…) 

W przypadku, gdy dane kryterium formalne lub 

strategiczne (jeżeli dotyczy) weryfikuje zgodność 

projektu z sektorowym wojewódzkim programem 

lub strategią rozwoju a ww. dokument wygasł lub 

został zastąpiony przez aktualnie obowiązujący, 

dla konkursów ogłoszonych po 25 października 

2013 r. zastosowanie mają adekwatne w danym 

Zapis wprowadzony 

w związku  

z koniecznością 

aktualizacji 

niektórych 

dokumentów 

strategicznych 

wymienionych  

w URPO WP, które 

straciły ważność lub 

zostały zastąpione 

obecnie 

obowiązującymi. 
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dofinansowania z EFRR. Ogłoszenia o naborze 

wniosków publikowane będą na stronach 

internetowych Instytucji Zarządzającej RPO WP – 

www.dpr.pomorskie.eu oraz 

www.dprow.pomorskie.eu, a także na stronie 

internetowej Instytucji Pośredniczącej II stopnia – 

www.arp.gda.pl. 

obszarze interwencji dokumenty strategiczne 

opracowane przez SWP i wskazane  

w poszczególnych ogłoszeniach o naborze 

wniosków. 

Szczegółowe informacje o każdym z planowanych 

przez Instytucję Zarządzającą RPO WP lub Instytucję 

Pośredniczącą II stopnia konkursie zawarte będą  

w ogłoszeniu o naborze wniosków, które może 

zawęzić zakres konkursu w obszarze m.in. typów 

projektów, typów beneficjentów, wartości projektu 

lub wartości dofinansowania z EFRR. Ogłoszenia  

o naborze wniosków publikowane będą na stronach 

internetowych Instytucji Zarządzającej RPO WP – 

www.dpr.pomorskie.eu oraz 

www.dprow.pomorskie.eu, a także na stronie 

internetowej Instytucji Pośredniczącej II stopnia – 

www.arp.gda.pl. 

2.  

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 20) - 22) 

W związku ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 2.1 o kwotę 57 350 Euro, zmianie 

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

wykorzystania 

środków na 

dofinansowanie 

projektów  

w Działaniu 2.1,  

w związku  

z oszczędnościami 

poprzetargowymi 

powstałymi  

w projektach 

realizowanych  

w ramach 

Poddziałania 2.2.2., 

dokonano realokacji 

środków w ramach 

Osi Priorytetowej 2. 

3.  

2. SZCZEGÓŁOWY 

OPIS OSI 

PRIORYTETOWYCH  

I DZIAŁAŃ 

2.2. OŚ 

PRIORYTETOWA 2 – 

Społeczeństwo wiedzy 

Działanie 2.2. 

Infrastruktura i usługi 

Str. 52 - 53 pkt 20) - 22) 

W związku ze zmniejszeniem alokacji przeznaczonej na realizację Poddziałania 2.2.2 o kwotę 57 350 Euro, 

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

Poddziałania. 

http://www.dpr.pomorskie.eu/
http://www.dprow.pomorskie.eu/
http://www.arp.gda.pl/
http://www.dpr.pomorskie.eu/
http://www.dprow.pomorskie.eu/
http://www.arp.gda.pl/
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tworzące podstawy 

społeczeństwa 

informacyjnego 

Poddziałanie 2.2.2. 

Rozwój usług 

społeczeństwa 

informacyjnego 

4.  

2. SZCZEGÓŁOWY 

OPIS OSI 

PRIORYTETOWYCH  

I DZIAŁAŃ 

2.5. OŚ 

PRIORYTETOWA 5 – 

Środowisko i energetyka 

przyjazna środowisku 

Działanie 5.1. 

Gospodarka odpadami 

Str. 90 pkt 20) - 22) 

W związku ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 5.1 o kwotę 70 956 Euro, zmianie 

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

W celu efektywnego 

wykorzystania 

środków na 

dofinansowanie 

projektów  

w Działaniach 5.1  

i 5.5,  

w związku  

z oszczędnościami 

poprzetargowymi 

powstałymi  

w projektach 

realizowanych  

w ramach Działania 

5.4, dokonano 

realokacji środków  

w ramach Osi 

Priorytetowej 5. 

5.  

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 - 100 pkt 20) - 23) 

W związku ze zmniejszeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 5.4 o kwotę 236 519 Euro, 

zmianie uległy kwoty w pozycjach 20) - 21) i 23) w części finansowej szczegółowego opisu niniejszego 

Działania. 

6.  

2. SZCZEGÓŁOWY 

OPIS OSI 

PRIORYTETOWYCH  

I DZIAŁAŃ 

2.5. OŚ 

PRIORYTETOWA 5 – 

Środowisko i energetyka 

Str. 103 pkt 20) - 22) 

W związku ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na realizację Działania 5.5 o kwotę 165 563 Euro, 

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

Działanie 5.5. 

Infrastruktura 

energetyczna  

i poszanowanie energii 

 

Zmiany w załącznikach do URPO WP 

Nr 

zmia

ny 

Nr i tytuł załącznika 

URPO WP 
Zmiany wprowadzone do URPO WP z dnia 26 września 2013 r. Powód zmiany 

1.  

5. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 5.1. 

Indykatywna tabela 

finansowa zobowiązań 

dla RPO WP (EUR) 

Str. 177 - 179 

Na skutek realokacji środków w ramach Osi Priorytetowej 2 oraz 5 RPO WP, nastąpiła korekta tabeli 

zobowiązań. Aktualizacja zapisów. 

2.  

5. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 5.5. Kryteria 

wyboru projektów 

Str. 191 - 239 

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 

46/XXIV/13  

z dnia 25 

października 2013 r. 

 
Ponadto w tekście URPO WP dokonano drobnych aktualizacji. 

Kolorem czerwonym zaznaczono zmienione elementy. 


