Załącznik nr 1 do uchwały nr 956/362/18
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r.

REJESTR ZMIAN
w HARMONOGRAMIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM NA 2018 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 - listopad 2018 r.,

Poddziałanie 1.1.1.
1.

Ekspansja przez innowacje - wsparcie
dotacyjne

- planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków – styczeń 2019 r.
Przesunięcie powyższych terminów wynika w szczególności z konieczności dostosowania dokumentów wdrożeniowych
(m.in. SzOOP RPO WP 2014-2020, w tym zał. 8.3. do SzOOP RPO WP - Kryteria wyboru projektów) do zmian treści
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zatwierdzonego przez Komisję
Europejską.
W Poddziałaniu 5.4.2. dokonano zmiany polegającej na dodaniu nowego konkursu jn.:
- planowany termin ogłoszenia naboru – listopad 2018 r.,
- planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków – grudzień 2018 r.

2.

Poddziałanie 5.4.2.
Zdrowie na rynku pracy

Z uwagi na fakt, iż konkurs nr RPPM.05.04.02-IZ.00-22-003/17 (prewencja cukrzycy) w ramach Osi Priorytetowej 5
Zatrudnienie, Poddziałanie 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy, został anulowany z powodu niezłożenia żadnego wniosku o
dofinansowanie projektu, niezbędne jest ponowne ogłoszenie naboru w trybie konkursowym w celu wyłonienia
projektu dotyczącego działań w zakresie profilaktyki i diagnostyki cukrzycy (poza obszarem ZIT) zgodnie z zakresem
Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącego prewencji cukrzycy typu 2, opracowanym i koordynowanym
przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

W Poddziałaniu 5.7. dokonano zmiany polegającej na dodaniu nowego konkursu jn.:
- planowany termin ogłoszenia naboru – grudzień 2018 r.,
- planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków – styczeń 2019 r.
3.

Działanie 5.7.
Nowe mikroprzedsiębiorstwa

W związku z faktem, iż ostatnia zmiana treści RPO WP 2014-2020 umożliwiła wspieranie działań w zakresie poprawy
sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, poprzez zakładanie,
prowadzenie i rozwijanie własnej działalności gospodarczej, wskazane jest w konsekwencji ogłoszenie naboru w
trybie konkursowym w ramach Działania 5.7., w ramach którego zostanie uwzględniona ta kategoria osób.
Poszerzenie grupy docelowej w ramach tego naboru zwiększy dostępność wsparcia w zakresie zakładania własnej
działalności gospodarczej.

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

