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Załącznik nr 1 do uchwały nr 1241/193/16 

Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia 1 grudnia 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.  
Oś priorytetowa 2. 
Przedsiębiorstwa 

W ramach OP 2 w wyniku połączenia Poddziałania 2.2.2. Inwestycje profilowane – wsparcie pozadotacyjne 
z Działaniem 2.1. Inwestycje podstawowe powstało Działanie 2.1. Inwestycje podstawowe i profilowane 
– wsparcie pozadotacyjne.  

W ramach Działania 2.2., które otrzymało nazwę Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, pozostało 
dotychczasowe Poddziałanie 2.2.1. o tej samej nazwie. 

Tym samym zaistniała konieczność dokonania aktualizacji w odpowiednich miejscach treści SzOOP, które 
odnosiły się do ww. Działań i Poddziałań m.in. w poz. 10. Mechanizmy powiązania interwencji z innymi 
działaniami/ poddziałaniami w ramach PO lub z innymi PO (jeśli dotyczy), Podrozdziale 3.1. Tabela 
finansowa nr 1, Załączniku nr 1. Tabela transpozycji PI na Działania/Poddziałania w ramach Osi 
Priorytetowych, Załączniku nr 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i 
Poddziałań oraz Załączniku nr 5. Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu 
pozakonkursowego. 

2.  
Działanie 5.4. Zdrowie na 
rynku pracy 

Poz. 5 Typy projektów 

Dokonano modyfikacji zapisu dotyczącego typów projektów w ramach Działania 5.4., który otrzymał 
brzmienie: 

2. Projekty ukierunkowane na rozwój programów profilaktycznych wczesnego wykrywania 
następujących chorób nowotworowych:  

a) rak piersi,  



 

b) rak szyjki macicy,  

c) rak jelita grubego. 

3.  
Działanie 8.1. Kompleksowe 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
– wsparcie dotacyjne 

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

Dokonano modyfikacji zapisu dotyczącego warunków i planowanego zakres stosowania cross-financingu 
w ramach Działania 8.1., jak poniżej: 

Dopuszcza się możliwość realizacji zadań w ramach cross-financingu w formie zlecania zadań publicznych 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (teks jedn. z 2016 r. poz. 1817). 

4.  
Oś Priorytetowa 10.  
Energia 

W ramach OP 10 wydzielono nowe Działanie 10.5. Efektywność energetyczna – wsparcie pozadotacyjne, 
do którego przeniesiono zapisy Poddziałań 10.1.2. i 10.2.2. tworząc Poddziałania 10.5.1. Efektywność 
energetyczna na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – wsparcie pozadotacyjne oraz 10.5.2. 
Efektywność energetyczna poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – wsparcie 
pozadotacyjne. 

W ramach Działań 10.1. i 10.2., które otrzymały nazwy Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – 
wsparcie dotacyjne oraz Efektywność energetyczna –wsparcie dotacyjne, pozostały dotychczasowe 
Poddziałania 10.1.1. 10.2.1. o tych samych nazwach. 

Tym samym zaistniała konieczność dokonania aktualizacji w odpowiednich miejscach treści SzOOP, które 
odnosiły się do ww. Działań i Poddziałań m.in. w poz. 10. Mechanizmy powiązania interwencji z innymi 
działaniami/ poddziałaniami w ramach PO lub z innymi PO (jeśli dotyczy), Podrozdziale 3.1. Tabela 
finansowa nr 1, Podrozdziale 4.2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Załączniku nr 1. Tabela 
transpozycji PI na Działania/Poddziałania w ramach Osi Priorytetowych oraz Załączniku nr 2. Tabela 
wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. 

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 zakresie: 

- 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. 

Ponadto dokonano poprawek redakcyjnych, stylistycznych, językowych i interpunkcyjnych. 


