
   

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 971/81/19 

Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia 26 września 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 

W treści całego dokumentu zastąpiono sformułowanie „osoba niesamodzielna” i „osoba zależna” sformułowaniem 
„osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”, w celu dostosowania do zmian wprowadzonych w 
znowelizowanych Wytycznych Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 lipca 2019 r. 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 oraz Wytycznych 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 czerwca 2019 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

2.  

Załącznik nr 2a do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 

Część główna SzOOP 

Rozdział 2 - Szczegółowy Opis Osi 
Priorytetowych, Działań i 
Poddziałań 

Podrozdział 2.5. Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie 

Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa i Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa 

W związku z zatwierdzeniem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nowej wersji Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, 
obowiązującej od dnia 8 sierpnia 2019 r., dokonano aktualizacji zapisów części opisowej: 

1) Działania 5.2. w zakresie pozycji: 

 5. Typy projektów, 

 7. Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia; 

2) Działania 5.7. w zakresie pozycji: 

 2. Cel/e szczegółowy/e działania/poddziałania, 



 

 5. Typy projektów, 

 7. Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia, 

 17. Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek, 

 22. Minimalna i maksymalna wartość projektu. 

3.  

Załącznik nr 2b do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 

Kryteria wyboru projektów 

Dokonano zmiany Kryteriów wyboru projektów, stanowiących załącznik nr 8.3 do SzOOP, w zakresie Osi 
Priorytetowych 8. Konwersja i 10. Energia RPO WP, zgodnie z przyjętymi przez Komitet Monitorujący RPO WP 
uchwałami nr 1-2/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

4.  

Załącznik nr 2c do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 

Wykaz projektów 
zidentyfikowanych przez IZ RPO 
WP w ramach trybu 
pozakonkursowego 

W załączniku nr 8.5 do SzOOP – Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu 
pozakonkursowego wykreślono w Poddziałaniu 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT RPO WP projekt znajdujący 
się na pozycji nr 129 pn. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej 
transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym ZIT umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu, na 
podstawie wniosku złożonego w dniu 17 września 2019 r. przez Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-
Sopot, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach mechanizmu ZIT (IP-ZIT). W niniejszym wniosku IP-ZIT 
poinformowała, że wnioskodawca – InnoBaltica Sp. z o.o. podjął decyzję o rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie 
na realizację ww. projektu w ramach RPO WP, w związku z otrzymaniem dofinansowania na ten cel ze środków 
Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

5.  

Załącznik nr 2d do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 

Zasady dotyczące kwalifikowania 
wydatków w ramach RPO WP 

W załączniku nr 8.6 do SzOOP wprowadzono następujące zmiany: 

 dostosowano treść dokumentu do zmienionych Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 sierpnia 
2019 r. zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

 przeniesiono zapisy dotyczące wyliczania stawki godzinowej stosowanej do rozliczania wynagrodzeń personelu 
bezpośredniego w projektach grantowych, realizowanych w ramach Poddziałań 1.1.1. Ekspansja przez 
innowacje oraz 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze RPO WP do oddzielnego załącznika nr 4; 

 doprecyzowano katalog kosztów kwalifikowalnych w Działaniu 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów 
dziedzictwa przyrodniczego RPO WP. 

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


