
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

           
Załącznik nr 1 do uchwały nr 717/154/16 

Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 7 lipca 2016 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/ 

Osi Priorytetowej/ Działania/ 
Poddziałania 

Zakres zmiany 

1. 

Rozdział 1 Ogólny opis Programu 
Operacyjnego oraz głównych 
zasad jego realizacji 

1.1. Status dokumentu 

1.2. Opis programu operacyjnego 

(str. od 3 do 6) 

Treść Rozdziału 1 Ogólny opis Programu Operacyjnego oraz głównych zasad jego realizacji 
uzupełniono o ogólne zapisy w zakresie instrumentów finansowych.  

2. 

- Poddziałanie 1.1.2. Ekspansja przez 
innowacje – wsparcie pozadotacyjne; 

- Działanie 2.1. Inwestycje podstawowe; 

- Poddziałanie 2.2.2. Inwestycje 
profilowane – wsparcie pozadotacyjne; 

- Działanie 8.2. Kompleksowe 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne – 
wsparcie pozadotacyjne; 

- Poddziałanie 10.1.2. Efektywność 
energetyczna – mechanizm ZIT - 
wsparcie pozadotacyjne; 

- Poddziałanie 10.2.2. Efektywność 
energetyczna - wsparcie pozadotacyjne; 

- Poddziałanie 10.3.2. Odnawialne źródła 
energii - wsparcie pozadotacyjne. 

W ramach wymienionych Działań i Poddziałań wprowadzono zmiany i uzupełniono zapisy w SzOOP 
RPO WP 2014-2020 o rozstrzygnięcia wynikające ze Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów 
finansowych w RPO WP przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1285/100/15 z dnia 
17 grudnia 2015 r. 



 

3. 
Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja 
przez innowacje – wsparcie 
dotacyjne 

Poz. 4 Lista wskaźników produktu  

Wydzielono osobne wskaźniki produktu dla Poddziałania 1.1.1. i Poddziałania 1.1.2. 

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

Rozdzielono zapisy dotyczące limitów i ograniczeń w realizacji projektów oddzielnie dla Poddziałania 
1.1.1. i Poddziałania 1.1.2. 

Poz. 16 Warunki uwzględniania dochodu w projekcie (jeśli dotyczy) 

Dodano nowy zapis dotyczący warunków uwzględniania dochodu w projekcie dla Poddziałania 1.1.1. w 
brzmieniu: W przypadku projektów generujących dochód, dochód w projekcie będzie uwzględniany 
metodą luki w finansowaniu lub poprzez zryczałtowaną stawkę procentową – 20% lub z zastosowaniem 
metody określonej w art. 61 ust. 6 Rozporządzenia 1303/2013 (tj. monitorowania rzeczywistego 
dochodu wygenerowanego w okresie trzech lat od zakończenia projektu lub od terminu na złożenie 
dokumentów dotyczących zamknięcia programu określonego w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy, w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej). Wyboru metody (lub 
metod) właściwej dla danego naboru dokona IZ RPO WP/IP w regulaminie konkursu. 

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

Rozdzielono zapisy dotyczące pomocy publicznej oddzielnie dla Poddziałania 1.1.1. i Poddziałania 
1.1.2. 

4. 
Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje 
profilowane – wsparcie dotacyjne 

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

Rozdzielono oraz doprecyzowano zapisy dotyczące limitów i ograniczeń w realizacji projektów dla 
Poddziałania 2.2.1. i Poddziałania 2.2.2. 
Poz. 18 Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa 
podstawa prawna) 

Rozdzielono oraz doprecyzowano zapisy dotyczące pomocy publicznej dla Poddziałania 2.2.1. i 
Poddziałania 2.2.2. 

5. Działanie 2.4. Otoczenie biznesu  

Poz. 2 Cel/e szczegółowy/e działania/ poddziałania 

Doprecyzowano zapis dotyczący Poddziałania 2.4.2., który otrzymał brzmienie: Poddziałanie 
2.4.2.będzie realizowane na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. 

Poz. 12 Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów 

Doprecyzowano zapis dotyczący Poddziałania 2.4.2., który otrzymał brzmienie: Zgodnie z 
Kierunkowymi zasadami wyboru projektów zawartymi w opisie PI w RPO WP, wsparcie w ramach 
Poddziałania udzielane będzie w formie mechanizmu ZIT, w trybie pozakonkursowym - przedsięwzięcie 
wynikające ze Strategii ZIT. 



 

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

Dodano nowy zapis dotyczący limitów i ograniczeń w realizacji projektów w brzmieniu: Analogiczne 
wymagania będą uwzględnione w ramach systemu weryfikacji IOB świadczących usługi w ramach 
Poddziałania 2.4.1. 

6. 

Poddziałanie 2.4.2. Wsparcie 
instytucji otoczenia biznesu na 
terenie OMT – mechanizm ZIT   

Poddziałanie 2.4.3. Wsparcie 
instytucji otoczenia biznesu 

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

Rozdzielono, doprecyzowano oraz zmodyfikowano zapisy dotyczące pomocy publicznej dla 
Poddziałania 2.4.1. oraz Poddziałań 2.4.2. i 2.4.3. (wspólne). 

7. 
Działanie 4.2. Infrastruktura uczelni 
prowadzących kształcenie o profilu 
praktycznym 

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

Dodano nowy zapis dotyczący limitów i ograniczeń w realizacji projektów w brzmieniu: Zgodnie z 
zapisami Podrozdziału 4.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, dofinansowanie mogą 
uzyskać projekty, dla których uzyskano pozytywną opinię Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

8. 
Działanie 5.6. Adaptacyjność 
pracowników 

Poz. 5 Typy projektów 

W związku z koniecznością dostosowania zapisów do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i 
pracowników do zmian na lata 2014-2020 dokonano zmian opisów w zakresie typów projektów w 
Działaniu 5.6. 

Typ projektu (lit. d), pkt iii) otrzymał brzmienie: wsparcie pomostowe udzielane w początkowym okresie 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

9. Działanie 6.2. Usługi społeczne 

Poz. 14 Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%) (jeśli dotyczy) 

W związku z pismem DZF.VI.8510.53.2016.Abu.1 z Ministerstwa Rozwoju, w projektach, które będą 
zakładały wykorzystanie istniejących obiektów usytuowanych na obszarach wiejskich (w szczególności 
obiektów zabytkowych) na potrzeby związane ze świadczeniem usług społecznych, istnieje możliwość 
zwiększenia limitu cross-financingu do 20% dofinansowania UE. 

W związku z powyższym, zapis w poz. 14 otrzymał brzmienie: Maksymalna wartość wydatków w 
ramach cross-financingu wynosi 20% wartości dofinansowania UE, przy czym wartość wydatków 
poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie 
przekroczyć 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Jednocześnie, limit ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ RPO WP. 

Poz. 15. Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

W związku z powyższym, zapis w poz. 15 otrzymał brzmienie: Wartość środków trwałych zakupionych 



 

w ramach kosztów bezpośrednich wynosi maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych, przy czym 
wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu 
nie może łącznie przekroczyć 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.  

Jednocześnie, limit ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ RPO WP. 

10. 
Działanie 7.1. Zasoby ochrony 
zdrowia 

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

Uzupełniono zapisy poz. 13 o wymagania zawarte w kryteriach wyboru projektów pochodzące z 
rekomendacji Komitetu Sterującego ds. koordynacji EFSI w sektorze zdrowia. 

11. Działanie 9.1. Transport miejski 

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

Dodano nowy zapis w brzmieniu:Jeżeli projekt planowany do dofinansowania obejmuje inwestycje w 
infrastrukturę drogową, która nie jest przeznaczona wyłącznie dla transportu publicznego lub nie nadaje 
priorytetu transportowi publicznemu (np. buspasy, pasy skrętu dla autobusów), wydatki kwalifikowalne 
dotyczące takich inwestycji drogowych nie mogą przekroczyć połowy całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych w projekcie. Zapis ten nie dotyczy dróg rowerowych. 

12. 
Działanie 9.2. Regionalna 
infrastruktura kolejowa 

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

Uzupełniono poz. 18 o rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208). 

13. 

Działanie 10.1. Efektywność 
energetyczna – mechanizm ZIT-
wsparcie dotacyjne  

Działanie 10.2. Efektywność 
energetyczna – wsparcie dotacyjne 

Poz. 5 Typy projektów 

Zarówno w ramach Poddziałań 10.1.1. i 10.1.2., jak i Poddziałań 10.2.1. i 10.2.2. rozdzielono oraz 
doprecyzowano zapisy dotyczące typów projektów. 

Poz. 7 Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia 

Zarówno w ramach Poddziałań 10.1.1. i 10.1.2., jak i Poddziałań 10.2.1. i 10.2.2. rozdzielono oraz 
dokonano modyfikacji zapisów dotyczących grup docelowych/ostatecznych odbiorców wsparcia. 

Poz. 9 Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) 

W obrębie Działań 10.1. i 10.2. oraz Poddziałań 10.1.2. i 10.2.2. scalono kwoty alokacji.  

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

Rozdzielono, doprecyzowano oraz zmodyfikowano zapisy dotyczące pomocy publicznej dla Poddziałań 
10.1.1., 10.1.2., 10.2.1., 10.2.2. 

14. 
Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne 
źródła energii – wsparcie dotacyjne 

Poddziałanie 10.3.2. Odnawialne 

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

Rozdzielono, doprecyzowano oraz zmodyfikowano zapisy dotyczące pomocy publicznej dla 



 

źródła energii – wsparcie 
pozadotacyjne 

Poddziałania 10.3.1. oraz Poddziałania 10.3.2. 

15. 
Rozdział 4 Wymiar terytorialny 
interwencji 

4.1. Rewitalizacja 

Doprecyzowano opis dotyczący zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego, który otrzymał brzmienie: 
Minimalny zakres zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego obejmuje Działanie 8.1. RPO WP 
finansowane z EFRR, oraz Działania 6.1. i 6.2. RPO WP finansowane z EFS, przy zastrzeżeniu, że 
Działania w ramach OP 6 Integracja mają charakter nadrzędny do interwencji realizowanej w ramach 
OP 8 Konwersja. Interwencja podejmowana w ramach Działania 8.2. będzie miała charakter 
komplementarny do uzgodnionych zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych. 

16. 

Tabela 

Zestawienie wskaźników 
planowanych do realizacji w 
ramach mechanizmu ZIT 

Dokonano aktualizacji wartości wskaźników w tabeli Zestawienie wskaźników planowanych do realizacji 
w ramach mechanizmu ZIT w ramach OP 7 Zdrowie, 8 Konwersja, 9 Mobilność i 10 Energia. 

17. 

Załącznik 8.2. Tabela wskaźników 
rezultatu bezpośredniego i 
produktu dla działań i poddziałań 

Wskaźniki produktu 

Dokonano korekty wartości pośredniej (2018) dla wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie (CI 1) (RW) w ramach OP 2 Przedsiębiorstwa dla Działania 2.1. Inwestycje podstawowe 

z 650 szt. na 500 szt. 

18. 

Załącznik 8.2. Tabela wskaźników 
rezultatu bezpośredniego i 
produktu dla działań i poddziałań 

Wskaźniki produktu 

Dodano przypis nr 132 dotyczący szacunkowej wartości docelowej (2023) w ramach Działania 8.1. 
Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne  – wsparcie dotacyjne. 

19. 
Załącznik 8.3. Kryteria wyboru 
projektów 

W załączniku 8.3. Kryteria wyboru projektów dodano informację w brzmieniu: 

Szczegółowe zasady dotyczące trybów wyboru projektów oraz kryteria wyboru projektów ze względu na 
dużą objętość znajdują się w osobnym dokumencie stanowiącym integralną część SzOOP RPO WP 
2014-2020 jako załącznik nr 2b do uchwały ZWP przyjmującej niniejszy SzOOP. 

20. 
Załącznik 8.4. Zasady identyfikacji 
projektów pozakonkursowych 

Uzupełniono treść załącznika 8.4.o zapisy w zakresie instrumentów finansowych, w brzmieniu: 

Projekty z zakresu instrumentów finansowych, w których funkcja podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy w formie funduszu funduszy zostanie powierzona Bankowi Gospodarstwa Krajowego, uznaje 
się także za projekty dotyczące realizacji zadań publicznych na podstawie art. 38 ust. 4 lit. b) tiret (ii) 
rozporządzenia ogólnego, art. 28 ust. 2 ustawy wdrożeniowej oraz art. 12 dyrektywy 2014/24/UE z dnia 
26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 
94 z 28.03.2014, str. 65). 

Projekty z zakresu instrumentów finansowych, w których funkcja podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy w formie funduszu funduszy zostanie powierzona Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, 



 

nie podlegają procedurze identyfikacji, o której mowa w niniejszym rozdziale. Powierzenie 
Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu roli podmiotu wdrażającego instrument finansowy w formie 
funduszu funduszy odbywa się bezpośrednio na podstawie art. 38 ust. 4 lit. b) tiret (i) Rozporządzenia 
Nr 1303/2013. 

21. 
Rozdział 5 

Wykaz dokumentów służących 
realizacji Programu 

Dokonano aktualizacji Wykazu dokumentów służących realizacji Programu w zakresie: 

- Ustaw krajowych;  

- Rozporządzeń krajowych;  

- Wykazu wytycznych UE;  

- Innych dokumentów towarzyszących realizacji PO. 

22. 
Rozdział 6  

Wykaz stosowanych pojęć 

Dodano nowe pojęcie: 

- Instrumenty finansowe; 

- Menadżer Funduszu Funduszy; 

- Pośrednik finansowy; 

- Wyspa energetyczna.   

23. 
Rozdział 7  

Wykaz stosowanych skrótów 

Dodano nowy skrót: 

OCI - Opinia o celowości inwestycji 

24. 

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 6.1.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT; 
- Poddziałania 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT; 

- Poddziałania 6.3.1. Podmioty ekonomii społecznej – mechanizm ZIT; 

- Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT; 

- Poddziałanie 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne. 

25. 

SzOOP RPO WP  

(Kryteria wyboru projektów Zał. 2b)  

Załącznik 8.3.  

Kryteria wyboru projektów 

8.3.1.Tryby wyboru projektów – 
wsparcie dotacyjne 

8.3.2.Tryby wyboru projektów w 
zakresie instrumentów finansowych 

W Rozdziale 8 SzOOP RPO WP Załączniki, w załączniku 3. Kryteria wyboru projektów: 

- uzupełniono Podrozdział 8.3.1. Tryby wyboru projektów – wsparcie dotacyjne i Podrozdział 8.3.3. 
Podsumowanie o zapisy w zakresie instrumentów finansowych. 

- dodano nowy Podrozdział 8.3.2. Tryby wyboru projektów w zakresie instrumentów finansowych. 



 

8.3.3.Podsumowanie 

26. 

SzOOP RPO WP Zał. 2a 

(część główna) 

SzOOP RPO WP Zał. 2b  

(Kryteria wyboru projektów) 

Ze względu na dużą objętość, rozdzielono dokument SzOOP RPO WP 2014-2020 na 2 oddzielne pliki: 

1. SzOOP RPO WP (część główna – załącznik 2a); 

2. SzOOP RPO WP (Kryteria wyboru projektów, w tym szczegółowe zasady dotyczące trybów wyboru 
projektów - załącznik 2b). 

Ponadto dokonano poprawek redakcyjnych, stylistycznych, językowych i interpunkcyjnych. 


