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Załącznik nr 1 do uchwały nr 627/54/15 

Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. 
 

REJESTR ZMIAN  
 w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH  

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
NA LATA 2014-2020 

 
 

Nr 
zmiany  

Nr i tytuł rozdziału 
(fragmentu) dokumentu Zakres zmiany 

1. 
OP 3, 
Działania 3.1., 3.2., 3.3., 
Pozycja 14 

Przeformułowano opis dotyczący warunków i planowanego zakresu stosowania cross-financingu, 
ze względu na konieczność dostosowania zapisów do zatwierdzonych Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, który 
otrzymał brzmienie: 
„Maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu wynosi …% wartości dofinansowania 
projektu.” 
Pozostała część definicji w poszczególnych Działaniach OP 3 pozostaje bez zmian. 

2. 

OP 5 
(za wyjątkiem Działania 5.1.) 
i OP 6 
Pozycja 14 

Przeformułowano opis dotyczący warunków i planowanego zakresu stosowania cross-financingu, 
ze względu na konieczność dostosowania zapisów do zatwierdzonych Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, który 
otrzymał brzmienie: 
„Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-
financingu nie może łącznie przekroczyć 10% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym 
wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 10% kwoty dofinansowania projektu.” 



 

3. 

OP 5, 
Poddziałanie 5.1.1. i 5.1.2., 
str. 64 
Poddziałanie 5.2.1. i 5.2.2. 
str. 70 
Działanie 5.7., str. 89 
Pozycja 7 

Przeformułowano zapis w pozycji 7 w ramach wymienionych Działań / Poddziałań, który otrzymał 
brzemiennie: 
- „osoby w wieku 50 lat i więcej”. 

4. 

OP 5, 
Działanie 5.5. 
Kształcenie ustawiczne 
str. 82, pozycja 5 

Przeformułowano opis typów projektów w poz. 5 Działania 5.5. ze względu na konieczność 
dostosowania zapisów do zatwierdzonych Wytycznych horyzontalnych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 

5. 

OP 6, 
Działanie 6.2. 
Usługi społeczne str. 100-
102 
i 6.3. Podmioty ekonomii 
społecznej 
str. 107-109, pozycja 5 

Przeformułowano opis typów projektów w poz. 5 Działania 6.2. oraz 6.3. ze względu na 
konieczność dostosowania zapisów do zatwierdzonych Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego na lata 2014-2020. 

6. 

OP 9, 
Poddziałanie 9.1.1. 
Transport miejski – ZIT, 
str. 143, pozycja 14 

Przeformułowano opis dotyczący warunków i planowanego zakresu stosowania cross-financingu, 
który otrzymał brzmienie: 
„W ramach Działania 9.1. wymaga się zastosowania cross-financingu (instrumentu elastyczności) 
dla wszystkich typów projektów.” 
Pozostała część definicji pozostaje bez zmian. 

7. 

OP 10, 
Poddziałanie 10.1. i 10.2. 
Efektywność energetyczna 
str. 157 i 162, pozycja 13 

Uzupełniono o następującą informację (zawartą również w pozycji nr 1 w SzOOP): 
W przypadku projektów dotyczących głębokiej modernizacji, realizowanych przez podmioty 
lecznicze , ich wsparcie w ramach Działań 10.1. będzie możliwe w sytuacji, gdy istnienie i 
funkcjonowanie usług zdrowotnych będzie uzasadnione mapą potrzeb, o której mowa w 
ukierunkowaniu interwencji Działania 7.1. 



 

8. 

OP 11, 
Działanie 11.1. Ograniczenie 
zagrożeń naturalnych, 
str. 179, pozycja 14 

Przeformułowano opis dotyczący warunków i planowanego zakresu stosowania cross-financingu, 
który otrzymał brzmienie: 
„W ramach Działania 11.1. przewiduje się zastosowania cross-financingu (instrumentu 
elastyczności) dla typów projektów 4)-6).” 
Pozostała część definicji pozostaje bez zmian. 

9. 
Pomoc publiczna, 
pozycja 18 

Zaktualizowano zapisy dotyczące pomocy publicznej w OP 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11. 

10. 
Rozdział 6 
Wykaz stosowanych pojęć 

Przeformułowano definicje pojęć: 

• CKZiU (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego); 

• Specjalne potrzeby edukacyjne; 

• Uczeń młodszy; 

• Wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (Wskaźnik EWD), 
ze względu na konieczność dostosowania zapisów do zatwierdzonych Wytycznych 
horyzontalnych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
Przeformułowano definicje pojęć: 

• Centrum Integracji Społecznej (CIS); 

• Klub Integracji Społecznej (KIS); 

• Opiekun faktyczny; 

• Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

• Osoba niesamodzielna; 

• Osoba z niepełnosprawnością; 

• Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

• Podmiot ekonomii społecznej; 

• Przedsiębiorstwo społeczne. 
oraz dodano nowe pojęcia: 

• Kontrakt socjalny; 



 

• Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej; 

• Praca socjalna; 

• Środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

• Usługi świadczone w lokalnej społeczności, 
ze względu na konieczność dostosowania zapisów do zatwierdzonych Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020. 

11. 
Załącznik nr 3, str. 274 
Kryteria wyboru projektów 

Uzupełniono o Kryteria wyboru projektów dla wybranych Działań / Poddziałań przyjęte przez 
Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 dnia 26 czerwca 2015 r. 

12. 
Załącznik nr 5 
str. 553 

Uzupełniono wykaz o projekty zidentyfikowane przez IZ RPO WP w ramach trybu 
pozakonkursowego. 

 
Ponadto dokonano poprawek stylistycznych, językowych i interpunkcyjnych. 
 


