Załącznik nr 1 do uchwały nr 389/324/18
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r.

REJESTR ZMIAN
w HARMONOGRAMIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM NA 2017 ROK
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Nr zmiany

Nr i tytuł rozdziału (fragmentu)
dokumentu/
Osi Priorytetowej/ Działania/
Poddziałania

Zakres zmiany

W Podziałaniu 1.1.1. dokonano zmiany polegającej na przesunięciu dat planowanego terminu ogłoszenia naboru i
rozpoczęcia naboru wniosków jn.:
- planowany termin ogłoszenia naboru - wrzesień 2018 r.,
- planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków - listopad 2018 r.
Poddziałanie 1.1.1.
1.

Ekspansja przez innowacje - wsparcie
dotacyjne

Podwyższono również „Orientacyjną kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ramach konkursu - kwota
dofinansowania publicznego w zł” z 63 648 000,00 PLN do 100 000 000 PLN oraz podwyższono „Orientacyjną kwotę
przeznaczoną na dofinansowanie projektów - kwota dofinansowania publicznego w euro” z 15 000 000 EUR na 23 768
777,33 EUR (wg kursu EUR z dnia 28.03.2018 r. - 4,2072 na miesiąc kwiecień br.).
Jednocześnie przewiduje się, iż w przypadku przedsięwzięć realizowanych przez MŚP możliwe będzie także wdrożenie
wyników prac badawczo-rozwojowych stanowiących integralny element realizowanego przedsięwzięcia, z
zastrzeżeniem, że komponent wdrożeniowy będzie stanowić mniejszą część wydatków kwalifikowalnych projektu.
Rozszerzenie zakresu wsparcia (typów projektów) nastąpi po decyzji KE zatwierdzającej zmieniony Program.
W Poddziałaniu 6.3.2. dokonano zmiany polegającej na dodaniu nowego konkursu jn.:

2.

- planowany termin ogłoszenia naboru – lipiec 2018 r.,

Poddziałanie 6.3.2.
Podmioty ekonomii społecznej

- planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków – sierpień 2018 r.
W ramach konkursu nr RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/16 wyłonione zostały 3 Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej
obejmujące swą działalnością trzy subregiony województwa pomorskiego tj. nadwiślański, południowy i słupski. Z
przyczyn proceduralnych nie było możliwe podpisanie umowy o dofinansowanie z OWES działającym na obszarze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

nadwiślańskim.
W związku z powyższym IZ RPO WP 2014-2020 podjęła decyzję o powtórnym ogłoszeniu konkursu w celu wyłonienia
OWES, który będzie świadczył na obszarze subregionu nadwiślańskiego kompleksowe wsparcie obejmujące łącznie
usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej
służącego ich profesjonalizacji. W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 31.10.2017 r. konkurs nr RPPM.06.03.02-IZ.00-22001/17 nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu.
Z uwagi na konieczność zapewnienia wsparcia podmiotom ekonomii społecznej na całym obszarze województwa
Pomorskiego IZ RPO WP 2014-2020 podjęła decyzję o kolejnym ogłoszeniu konkursu w ramach Poddziałania 6.3.2.
Podmioty ekonomii społecznej. Jednocześnie, od stycznia 2018 roku prowadzone były, we współpracy z Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej, regularne spotkania informacyjne i konsultacyjne z potencjalnymi Wnioskodawcami.
Ponadto dokonano poprawek redakcyjnych, stylistycznych, językowych i interpunkcyjnych oraz drobnych aktualizacji, w tym publikatorów aktów prawnych.

