
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 1372/201/16 

Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia 29 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.  
Działanie 1.2. Transfer wiedzy 
do gospodarki 

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

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

7) Warunkiem wsparcia inwestycji i podstawą ich oceny jest przedstawienie przez wnioskodawcę 

studium wykonalności, zawierającego w szczególności: 

 (…); 

 oszacowaną wartość wskaźnika dotyczącego wzrostu udziału przychodów z sektora 

przedsiębiorstw w przychodach operatora infrastruktury z tytułu świadczonych usług B+R do 

monitorowania którego zostanie zobowiązany w umowie o dofinansowanie beneficjent; 

 (…). 

2.  
Działanie 8.2. Kompleksowe 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
– wsparcie pozadotacyjne 

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

Uzupełniono zapisy w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 
listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1944). 



 

3.  

Działanie 8.2. Kompleksowe 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
– wsparcie pozadotacyjne 

Poddziałanie 10.3.2. 
Odnawialne źródła energii - 
wsparcie pozadotacyjne 

Działanie 10.5. Efektywność 
energetyczna – wsparcie 
pozadotacyjne 

Poz. 6. Typ beneficjenta 

Dokonano modyfikacji zapisu dotyczącego typu beneficjenta w ramach Działania 8.2, Poddziałania 10.3.2 i 
Działania 10.5, który otrzymał brzmienie: 

Bank Gospodarstwa Krajowego/Europejski Bank Inwestycyjny jako Menadżer Funduszu Funduszy. 

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 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT, 

- Poddziałania 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT, 

- Poddziałania 7.1.1. Zasoby ochrony zdrowia – mechanizm ZIT 

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

- Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT. 

5.  

Załącznik nr 2b do uchwały 
ZWP przyjmującej niniejszy 
SzOOP 

Kryteria wyboru projektów 

Dokonano zmiany Kryteriów wyboru projektów zgodnie z przyjętymi przez Komitet Monitorujący RPO WP 
2014-2020 uchwałami nr 1 - 6/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. 

6.  

Załącznik nr 2c do uchwały 
ZWP przyjmującej niniejszy 
SzOOP 

Wykaz projektów 
zidentyfikowanych przez IZ 
RPO WP w ramach trybu 
pozakonkursowego 

Ze względu na dużą objętość dokumentu wydzielono ze SzOOP Wykaz projektów zidentyfikowanych 
przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego do oddzielnego pliku, jako załącznik nr 2c. 

Ponadto dokonano poprawek redakcyjnych, stylistycznych, językowych i interpunkcyjnych oraz drobnych aktualizacji, w tym publikatorów aktów 
prawnych. 


