
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 1067/181/16 

Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia 20 października 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.  
Działanie 1.2. Transfer wiedzy do 
gospodarki 

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

Uzupełniono zapisy dotyczące limitów i ograniczeń w realizacji projektów w ramach Działania 1.2, jak 
poniżej: 

5) Część projektu przeznaczona do wykorzystania gospodarczego i tym samym objęta pomocą 
publiczną lub pomocą de minimis, musi być nie mniejsza niż 40% wartości kosztów 
kwalifikowalnych projektu, a wykorzystanie infrastruktury badawczej do działalności gospodarczej 
musi być nie mniejsze niż 40% rocznej wydajności tej infrastruktury. Działalność gospodarcza i 
niegospodarcza muszą być wyodrębnione księgowo. 

2.  
Poddziałanie 7.1. Zasoby ochrony 
zdrowia 

Dokonano modyfikacji w całości zapisów w Poz. 13 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli 
dotyczy) w ramach Działania 7.1 zgodnie z rekomendacjami Komitetu Sterującego ds. koordynacji 
interwencji EFSI w sektorze zdrowia, wyrażonymi w uchwale nr 58/2016 z dnia 5 października 2016 r. w 
sprawie rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów z sektora zdrowia w ramach Priorytetu 
Inwestycyjnego 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do 
rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, 
promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i 
rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych. 



 

3.  

Rozdział 5 

Wykaz dokumentów służących 
realizacji Programu 

Dostosowano Wykaz dokumentów służących realizacji Programu do aktualnego stanu prawnego. 

4.  

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 zakresie: 

- Poddziałania 2.4.2. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenie Obszaru Metropolitalnego 
Trójmiasta – mechanizm ZIT, 

- Poddziałania 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT, 

- Poddziałania 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT, 

- Poddziałania 8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru 
Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT, 

- Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT, 

- Poddziałania 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne, 

- Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne. 

 

Ponadto dokonano aktualizacji tytułu projektu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 
zakresie instrumentów finansowych, zidentyfikowanego w ramach: 

- Poddziałania 1.1.2. Ekspansja przez innowacje – wsparcie pozadotacyjne, 

- Działania 2.1. Inwestycje podstawowe, 

- Poddziałania 2.2.2. Inwestycje profilowane – wsparcie pozadotacyjne, 

celem dostosowania do stanu faktycznego. 

5.  

Załącznik nr 2b do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 

Kryteria wyboru projektów 

W Kryteriach wyboru projektów wprowadzono następujące zmiany: 

 dodano nowe kryteria w ramach OP 5 Zatrudnienie dla Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez pracy (dla projektów pozakonkursowych EURES), Poddziałania 5.4.1. 
Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT i Działania 5.6. Adaptacyjność pracowników; 

 dokonano zmiany kryteriów w ramach OP 5 Zatrudnienie dla Poddziałania 5.1.1. Aktywizacja 
zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT, Poddziałania 5.1.2. Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych, Poddziałania 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – 



 

mechanizm ZIT i Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy oraz w ramach OP 7 Zdrowie dla 
Poddziałania 7.1.1. Zasoby ochrony zdrowia – mechanizm ZIT i Poddziałania 7.1.2. Zasoby ochrony 
zdrowia, 

zgodnie z przyjętymi przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 uchwałami nr 1/VII/16 i 2/VII/16 
z dnia 13 października 2016 r. 

 
Ponadto dokonano poprawek redakcyjnych, stylistycznych, językowych i interpunkcyjnych. 


