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REJESTR ZMIAN  
 w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH  

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
NA LATA 2014-2020 

 

Nr 
zmiany 

Nr i tytuł rozdziału 
(fragmentu) dokumentu/ 

Osi Priorytetowej/ Działania/ 
Poddziałania 

Zakres zmiany 

1. 

Poddziałania 1.1.1. i 1.1.2 oraz 
Działanie 1.2.  
Poz. 4 Lista wskaźników 
produktu 

Z Listy wskaźników produktu usunięto wskaźnik Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo - 
badawczej 

Działanie 2.3. 
Poz. 3 Lista wskaźników 
rezultatu bezpośredniego 
Poz. 4 Lista wskaźników 
produktu 

Wskaźnik produktu Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe został 
przeniesiony do Listy wskaźników rezultatu bezpośredniego. 

Działanie 11.2. 
Poz. 3 Lista wskaźników 
rezultatu bezpośredniego 
Poz. 4 Lista wskaźników 
produktu 

Dokonano korekty nazw poniższych wskaźników: 
1) Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów, 
2) Moc przerobowa wspartych instalacji do gospodarowania odpadami. 

Zestawienie wskaźników 
planowanych do realizacji w 
ramach mechanizmu ZIT 

W Zestawieniu wskaźników planowanych do realizacji w ramach mechanizmu ZIT dodano wskaźnik 
produktu dla Poddziałania 2.4.2. - Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych 
przez IOB. 

Tabela 8.2. 
Tabela wskaźników rezultatu 

W tabeli 8.2. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań dokonano korekt 
wskaźników jak w treści SzOOP dotyczącej poszczególnych Działań i Poddziałań. 



 

bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań 

 
2. 

Działanie 4.1. 

Poz. 5 Typy projektów 
W związku z uwagami zgłoszonymi przez Komisję Europejską do Kryteriów wyboru projektów dokonano 
zmiany opisu w zakresie 2) typu projektu poprzez usunięcie zwrotu „m.in. internatów”. 

Poz. 22  
Minimalna 
i maksymalna wartość projektu 
(PLN) (jeśli dotyczy) 

W związku z koniecznością dostosowania minimalnej wartości projektu do wyników konkursu 
prowadzonego przez Kierownika RPS Aktywni Pomorzanie dotyczącego ustalenia zakresu przedsięwzięcia 
strategicznego pn.: „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby 
subregionalnych i regionalnego rynków pracy” dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu minimalnej 
wartości projektu z 1 mln PLN na 500 tys. PLN.  

3. 
Rozdział 5 
Wykaz dokumentów służących 
realizacji Programu 

Dokonano aktualizacji Wykazu dokumentów służących realizacji Programu. 

4. 
Załącznik nr 3 
Kryteria wyboru projektów 

Kryteria wyboru projektów uzupełniono o: 
-  nowe kryteria dla OP 3 Edukacja (Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej), OP 4 Kształcenie 
zawodowe (Działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych) oraz OP 10 Energia 
(Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii);  
- zmienione dla OP 2 Przedsiębiorstwa (Poddziałania 2.4.2. Wsparcie IOB na terenie OMT – mechanizm 
ZIT i Poddziałanie 2.4.3. Wsparcie IOB) oraz OP 6 Integracja (Poddziałanie 6.3.2. Podmioty ekonomii 
społecznej) przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 w dniu 12 lutego 2016 r. 

5. 

Załącznik nr 5  
Wykaz projektów 
zidentyfikowanych przez IZ 
RPO WP w ramach trybu 
pozakonkursowego 

Załącznik nr 5 uzupełniono o projekty zidentyfikowane przez IZ RPO WP w ramach trybu 
pozakonkursowego w ramach: 
- Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego; 
Zmiana koncepcji realizacji projektu Zdolni z Pomorza (PDz. 3.2.2.) została wprowadzona z inicjatywy 
podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku o dofinansowanie (DES UMWP) i została uzasadniona m.in. 
zapewnieniem skuteczniejszej realizacji wsparcia uczniów uzdolnionych oraz do zmniejszeniem ryzyka dla 
Samorządu Województwa Pomorskiego, jako partnera wiodącego w projekcie partnerskim. Zmiana 
koncepcji została wprowadzona w wyniku szczegółowej analizy dokonanej przez DES UMWP, która 
ujawniła szereg ryzyk związanych z zarządzaniem projektem związanej partnerskim z 27 partnerami, z 
uwzględnieniem również nowych informacji, m.in. dotyczących wcześniej nieznanego sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu składania wniosków o płatność SL2014.  
oraz 
- Poddziałania 5.1.2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych; 
- Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne. 

 
Ponadto dokonano poprawek redakcyjnych, stylistycznych, językowych i interpunkcyjnych. 


