
   

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 112/23/19 

Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia 14 lutego 2019 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 SzOOP 

Rozdział 2 - Szczegółowy Opis Osi 
Priorytetowych, Działań i 
Poddziałań 

Oś priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa  

Dokonano modyfikacji zapisów w części opisowej następujących Działań i Poddziałań: 

 2.3. Aktywność eksportowa,  

 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze, 

 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, 

między innymi w związku z koniecznością dostosowania koncepcji ich wdrażania do wymogów wynikających  
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) 
nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 
283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/20121 (tzw. 
„Omnibus regulation”), w którym wprowadzona została zmiana definicji beneficjenta, zawartej w art. 2 pkt 10 
Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zgodnie z którą kwota wsparcia wypłacanego 
grantobiorcom nie może przekroczyć 200 000 EUR. 

2.  
Załącznik nr 2a do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 

W wyniku ww. zmian wprowadzono nowy załącznik nr 8.7 Założenia realizacji Poddziałania 2.4.1. Specjalistyczne 
usługi doradcze. 

                                                 
1 Dz. Urz. UE. L. 193 z dnia 30.07.2018 r., str. 1. 



 

Część główna SzOOP 

Rozdział 8 - Załączniki 

3.  

Załącznik nr 2c do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 

Wykaz projektów 
zidentyfikowanych przez IZ RPO 
WP w ramach trybu 
pozakonkursowego 

Załącznik nr 8.5 do SzOOP uzupełniono o projekty zidentyfikowane przez IZ RPO WP w ramach trybu 
pozakonkursowego w zakresie Poddziałań: 
- 5.1.2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, 
- 5.2.2. Aktywizacja zawodowa. 

4.  

Załącznik nr 2d do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 

Zasady dotyczące kwalifikowania 
wydatków w ramach RPO WP 

W załączniku nr 8.6 do SzOOP dostosowano warunki kwalifikowalności wydatków w zakresie Działań i Poddziałań: 

 2.3. Aktywność eksportowa,  

 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze, 

 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, 

do zmian wprowadzonych w opisie tych Działań i Poddziałań w części głównej SzOOP. Usunięty w ramach tej 
aktualizacji Załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu znajdzie odzwierciedlenie w treści umowy o dofinansowanie. 

 

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


