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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. 

 
Działanie 1.1. 
Poz. 13 
Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

Rozszerzono przypis nr 7 (pkt 3 pozycja 13) dotyczący Poziomów Gotowości Technologicznej o zapisy jak 
niżej: 
Opis poszczególnych Poziomów Gotowości Technologicznej zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz 
obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2011 Nr 18 poz. 91). Natomiast przypisania poszczególnych 
Poziomów Gotowości Technologicznej do rodzajów badań i prac rozwojowych należy dokonywać zgodnie z 
Zasadami ramowymi dotyczącymi pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną 
(Dz. Urz. UE C 198 z 27.06.2014) - strona 19 ww. Zasad ramowych oraz Schematem pojęć i definicji 
związanych z B+R zawartym w SzOOP RPO WP 2014-2020. 

2. 
Działanie 4.1. 
Poz. 6  
Typ beneficjenta 

Doprecyzowano zapis w Działaniu 4.1. w pozycji 6 Typ beneficjenta jak niżej: 
1) organy prowadzące szkoły tj.:  
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,  
- związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
- instytucje edukacyjne  
w ewentualnych partnerstwach z: 
- innymi organami prowadzącymi szkoły, 
- innymi jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi, 
- innymi związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, 
- innymi instytucjami edukacyjnymi, 
- szkołami wyższymi,  



 

- instytucjami rynku pracy,  
- izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców,  
- pracodawcami/przedsiębiorcami,  
- IOB,  
- organizacjami pozarządowymi,  
- podmiotami ekonomii społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi. 

3. 

Działanie 7.2. 
Poz. 13 
Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

W Działaniu 7.2., w pozycji 13 Limity i ograniczenia w realizacji projektów dodano nowe cztery punkty, 
uwzględniające rekomendacje Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze 
zdrowia. 

4. 

Działanie 8.4. 
Poz. 18 
Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie 
pomocy, unijna lub krajowa 
podstawa prawna) 

W związku z pojawieniem się nowych interpretacji Komisji Europejskiej, co do udzielania pomocy 
inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną (w szczególności 
dotyczących przystani jachtowych w ramach Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa 
przyrodniczego RPO WP 2014-2020) uzupełniono zapisy pozycji 18 Pomoc publiczna i pomoc de minimis o 
nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1756). 

5. 
Działanie 10.1.1. 
Poz. 5 
Typy projektów 

Doprecyzowano zapis w Działaniu 10.1.1. w pozycji 5 Typy projektów jak niżej: 
W ramach Poddziałania 10.1.1. wspierane będą inwestycje dotyczące obiektów użyteczności publicznej  
oraz komunalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

6. 
Rozdział 6  
Wykaz stosowanych pojęć 

Dodano nowe pojęcie: 
Specjalistyczne usługi doradcze 

7. 
Rozdział 7  
Wykaz stosowanych skrótów 

Dodano nowy skrót: 
EDM - Elektroniczna dokumentacja medyczna 

8. 

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 5.1.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT; 
- Poddziałania 7.1.1. Zasoby ochrony zdrowia – mechanizm ZIT; 
- Poddziałania 9.1.1. Transport Miejski – mechanizm ZIT. 

 
Ponadto dokonano poprawek redakcyjnych, stylistycznych, językowych i interpunkcyjnych. 


