
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 33/298/18 

Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia 16 stycznia 2018 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. 

Załącznik nr 2a do uchwały ZWP przyjmującej niniejszy SzOOP - Część główna 

OP 2 Przedsiębiorstwa 

Działanie 2.1. Inwestycje podstawowe i 
profilowane - wsparcie pozadotacyjne 

W Załączniku 8.2 „Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań”/Wskaźniki 
produktu/Działanie 2.1. zwiększono wartość wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje (CI 3)” do wartości „3560” oraz zwiększono wartość wskaźnika „Liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)” do wartości „3560”. 

OP 2 Przedsiębiorstwa 

Działanie 2.2. Inwestycje profilowane - 
wsparcie dotacyjne 

W Działaniu 2.2. (wers 4. Lista wskaźników produktu) oraz w Załączniku 8.2. „Tabela wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań”/ Wskaźniki produktu/Działanie 2.2. usunięto wskaźnik 
„Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3)”. 

Ponadto, w Załączniku 8.2. „Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i 
Poddziałań”/Wskaźniki produktu/Działanie 2.2. zmniejszono wartość wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie (CI 1)”, do wartości „140”. 

OP 3 Edukacja 

Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna: 

- wiersz 2 –  Cel/e szczegółowy/e 
działania/ poddziałania 

Aktualizacja treści SzOOP RPO WP wprowadzona niniejszą uchwałą wynika w szczególności z wejścia w życie 
ustawy z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz nowelizacji Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-
2020. Zmiany są niezbędne do ogłoszenia konkursu w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna, 



 

- wiersz 5 – Typy projektów  

- wiersz 7 – Grupa docelowa 

zaplanowanego na styczeń 2018 roku.  

Zmiany dotyczą aktualizacji form wsparcia, doprecyzowania grupy docelowej oraz korekty stosowanych pojęć 
zastosowanych w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna.  

OP 5 Zatrudnienie 

Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3: 

- wiersz 14 – Warunki i planowany zakres 
stosowania cross-financingu  

- wiersz 15 – Dopuszczalna maksymalna 
wartość zakupionych środków trwałych 
jako % wydatków kwalifikowalnych 

Zmiana dotyczy zwiększenia dopuszczalnego limitu % cross-financingu oraz środków trwałych i ma na celu 
zwiększenie kompleksowości i jakości proponowanego wsparcia oraz lepszego dopasowania do potrzeb 
Wnioskodawców i grup docelowych a tym samym będzie miała wpływ na upowszechnienie zorganizowanych 
form opieki nad dziećmi do lat 3. 

OP 9 Mobilność 

Działania 9.2 Regionalna infrastruktura 
kolejowa 

W Działaniu 9.2. (wers 4. Lista wskaźników produktu) oraz w Załączniku 8.2. „Tabela wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań”/Wskaźniki produktu/Działanie 9.2. ujednolicono nazwę 
wskaźnika zgodnie z WLWK „Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego”. 

Załącznik nr 2a do uchwały ZWP przyjmującej niniejszy SzOOP - Wykaz stosowanych pojęć 

OP 3 Edukacja 

Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna 

 

Dodano nowe pojęcia jn.: 
- Działalność bieżąca przedszkola, 
- Organ prowadzący. 
Usunięto pojęcia jn.: 
- Kształcenie formalne,  
- Kształcenie nieformalne,  
- Kształcenie pozaformalne, 
- Zajęcia korekcyjne – kompensacyjne.  
Dokonano aktualizacji pojęć jn.: 
- Certyfikowanie, 
- Instytucje edukacyjne, 
- Kwalifikacja, 
- Ośrodek wychowania przedszkolnego (OWP), 
- Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, 
- Uczeń/dziecko z niepełnosprawnością, 
- Walidacja. 



 

OP 6 Integracja 

Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja 
społeczno-zawodowa 

Aktualizacja wykazu związana jest z nowelizacją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020. Nabór wniosków w ramach ogłoszonego 
31.10.2017 r. konkursu numer RPPM.06.01.02-IZ.00-22-002/17 dla Działania 6.1. Aktywna integracja, 
Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa został przedłużony do 31.01.2018 r. z uwagi na 
konieczność określenia zakresu niezbędnych zmian w regulaminie konkursu, wynikających z nowelizacji 
Wytycznych. Zmiany wprowadzane w wykazie stosowanych pojęć zawierają konieczne dostosowanie do nowych 
definicji wynikających ze zmiany Wytycznych, co znajdzie także odzwierciedlenie w treści regulaminu konkursu. 
Dokonano aktualizacji pojęć jn.: 
- Osoby lub rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, 
- Podmiot ekonomii społecznej, 
- Przedsiębiorstwo społeczne 
- Uczeń/dziecko z niepełnosprawnością. 

2. 

Załącznik nr 2c do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 

Wykaz projektów zidentyfikowanych  

przez IZ RPO WP w ramach trybu 
pozakonkursowego 

Załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego 
aktualizuje się w zakresie wpisanych projektów pozakonkursowych dla Działań/Poddziałań jn.: 

- 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT,  

- 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa, 

- 10.2.1. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne. 

3. 

Załącznik nr 2d do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 

Zasady dotyczące kwalifikowania 
wydatków w ramach RPO WP 

W Działaniu 2.5. Inwestorzy zewnętrzni dokonuje się rozszerzenia zapisów Kosztów kwalifikowalnych 
grantobiorcy o punkt 3), jn.: 

3) koszty budowy hal produkcyjnych/magazynowych oraz placów magazynowych pod warunkiem, że: 
a) łączna wartość kosztów kwalifikowalnych hal, placów magazynowych i wewnętrznej infrastruktury 

komunikacyjnej – jako element projektu kompleksowego – stanowić może jedynie mniejszą część 
budżetu projektu, 

b) grantobiorca zobowiązany jest wykazać (a grantodawca zweryfikować) niepowielanie powyższej 
infrastruktury w najbliższym rejonie (chyba że limit dostępnej powierzchni został wyczerpany), a 
także udowodnić zapotrzebowanie na hale produkcyjne i magazynowe w ramach planowanej 
inwestycji oraz przedstawić szanse na ich komercjalizację. 

 

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


