
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 307/138/20 

Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia 14 kwietnia 2020 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. Strona tytułowa 

Na 1 stronie tytułowej dodano informację, iż zmiany w niniejszej wersji SzOOP RPO 
WP 2014-2020 wynikają w szczególności z potrzeby dostosowania zapisów 
dokumentu umożliwiających podjęcie dodatkowych działań służących ograniczeniu 
negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. 

Wszelkie zmiany wynikające ze zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zostaną wprowadzone po 
zatwierdzeniu Programu, w kolejnej aktualizacji SzOOP RPO WP 2014-2020. 

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

Część główna SzOOP 

W treści całego dokumentu zmieniono nazwę Osi Priorytetowej 7 z Oś 
Priorytetowa 7 Zdrowie na Oś Priorytetowa 7 Zdrowie i opieka. 

Dokonano aktualizacji kwot alokacji w wybranych Działaniach/Poddziałaniach w 
związku z procedowanymi, w kontekście zagrożenia epidemią COVID-19, zmianami 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020. 

3. 

Załącznik nr 2a do uchwały ZWP przyjmującej niniejszy SzOOP 

Część główna SzOOP 

Rozdział 2 - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, Działań i Poddziałań 

Oś Priorytetowa 1 Komercjalizacja wiedzy, Poddziałanie 1.1.2. Ekspansja przez 
innowacje - wsparcie pozadotacyjne 
 

 W punkcie 18. Pomoc publiczna i pomoc de minimis dodano: 

„Pomoc dla podmiotów dotkniętych COVID-19 możliwa będzie także na podstawie 
programu pomocowego notyfikowanego z art. 107 (3) (b) TFUE i zasad 
Komunikatu KE Tymczasowe ramy prawne dotyczące środków pomocy państwa w 
celu wspierania gospodarki w obecnym okresie wybuchu COVID-19 (C(2020) 



 

1863).” 
 

Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.1. Inwestycje podstawowe i 
profilowane - wsparcie pozadotacyjne 

 W punkcie 18. Pomoc publiczna i pomoc de minimis dodano: 

„Pomoc dla podmiotów dotkniętych COVID-19 możliwa będzie także na podstawie 
programu pomocowego notyfikowanego z art. 107 (3) (b) TFUE i zasad 
Komunikatu KE Tymczasowe ramy prawne dotyczące środków pomocy państwa w 
celu wspierania gospodarki w obecnym okresie wybuchu COVID-19 (C(2020) 
1863).” 
 

 W punkcie 24. Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe (EUR) 
zmieniono kwotę na 60 064 734 EUR. 

 

 W punkcie 26. Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz 
najważniejsze warunki przyznawania dodano pkt 5) Pożyczka 
płynnościowa. 

 

Oś Priorytetowa 7 Zdrowie i opieka, Poddziałanie 7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia 
 

 W punkcie 2. Cel/e szczegółowy/e działania/ poddziałania dodano zapis: 

„Ponadto wsparcia skierowane będzie  na poprawę sytuacji epidemiologicznej w 
związku z epidemią COVID-19.” 

oraz w Ukierunkowaniu terytorialnym dla Poddziałania 7.1.1. zmienia się zapis, 
który brzmi jak niżej: 

„W ramach Poddziałania 7.1.1. realizowane będą projekty wynikające ze Strategii 
ZIT oraz skierowane na poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z epidemią 
COVID-19”. 

a w Poddziałaniu 7.1.2. dodaje się zapis jn.: 

„W zakresie projektów skierowanych na poprawę sytuacji epidemiologicznej w 
związku z epidemią COVID-19 wsparcie realizowane będzie na obszarze całego 
województwa.” 
 

 W punkcie 5. Typy projektów dodano 4) typ projektu jn.: 

„modernizacja i zakup specjalistycznej aparatury medycznej i diagnostycznej, 



 

zakup środków ochrony indywidualnej, sprzętu medycznego oraz wyposażenia a 
także roboty budowlane (remont, przebudowa rozbudowa, adaptacja 
pomieszczeń)  niezbędne do wprowadzenia odpowiedniego zabezpieczenia 
epidemiologicznego, zakup i instalacja tymczasowych obiektów związanych z 
leczeniem i diagnostyką oraz inne działania w celu poprawy sytuacji 
epidemiologicznej w związku z epidemią COVID-19. 

W uzasadnionych przypadkach, typy projektów 1) – 3) mogą zostać rozszerzone o 
działania skierowane na poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z epidemią 
COVID-19.” 
 

 W punkcie 12. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie 
protestów dodano zapis jn.: 

„Ponadto zgodnie z art. 10 ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających 
realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 
wsparcie na projekty skierowane na ograniczenie negatywnych skutków 
wystąpienia COVID-19 będzie udzielane w trybie nadzwyczajnym.” 

 W punkcie 13. Limity i ograniczenia w realizacji projektów dodano dla 
typu projekt 4) zapis jn.: 

„Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty uzgodnione z Wojewodą Pomorskim 
oraz wojewódzkim konsultantem ds. chorób zakaźnych. Ponadto, Komitet 
Sterujący ds. koordynacji EFSI w sektorze zdrowia zostanie poinformowany o 
przyjęciu projektów do dofinansowania.” 
 

 W punkcie 19. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu dodano dla typu projektu 4) zapis 
jn.: 

„maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi do 100%.” 

 W punkcie 21. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych dodano zapis jn.: 

„Minimalny obowiązkowy wkład własny beneficjenta wynosi 0.” 

4. 

Załącznik nr 2a do uchwały ZWP przyjmującej niniejszy SzOOP 

Część główna SzOOP 

Rozdział 5 

Dodano nowe dokumenty jn.: 

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 
marca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 



 

Wykaz dokumentów służących realizacji Programu 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków 
w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw 
członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na 
epidemię COVID-19, (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na 
koronawirusa), 

2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 
2020 roku poz. 374 i 567 ze zm.), 

3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 

4. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 
programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 
(projekt) 

5. 

Załącznik nr 2a do uchwały ZWP przyjmującej niniejszy SzOOP 

Część główna SzOOP 

Rozdział 6 

Wykaz stosowanych pojęć 

Dodano nowe pojęcie: 

 COVID-19 - ang. Coronavirus Disease 2019 – ostra choroba zakaźna 
układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

6. 

Załącznik nr 2a do uchwały ZWP przyjmującej niniejszy SzOOP 

Część główna SzOOP 

Rozdział 7 

Wykaz stosowanych skrótów 

Uzupełniono wykaz o następujące skróty: 

 COVID-19 

7. 
Załącznik nr 2b do uchwały ZWP przyjmującej niniejszy SzOOP 

Kryteria wyboru projektów 

Dokonano aktualizacji Kryteriów wyboru projektów, stanowiących załącznik nr 
8.3. do SzOOP, w zakresie Osi Priorytetowej 7. Zdrowie i opieka, Poddziałania 
7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia RPO WP 2014-2020, zgodnie z przyjętą przez 
Komitet Monitorujący RPO WP uchwałą nr 2/20 z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

8. 

Załącznik nr 2c do uchwały ZWP przyjmującej niniejszy SzOOP 

Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu 
pozakonkursowego 

W Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu 
pozakonkursowego: 

a) dodano projekty zidentyfikowane przez IZ RPO WP w ramach trybu 
pozakonkursowego w zakresie Poddziałania 5.2.1. Aktywizacja zawodowa 
– mechanizm ZIT. 

oraz, na podstawie zapisów Podrozdziału 7.2 pkt 11 Wytycznych w zakresie trybów 



 

wyboru projektów na lata 2014-2020 oraz Rozdziału 8.4. Zasady identyfikacji 
projektów pozakonkursowych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 
2014-2020 zaistniała konieczność usunięcia poniższych projektów z Wykazu: 

1. Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim 2 – Aktywna 
Integracja (Gmina Przywidź), Poddziałanie 6.1.1. Aktywizacja społeczno -
zawodowa - mechanizm ZIT; 

2. Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim 2 – Usługi 
społeczne (Gmina Przywidź), Poddziałanie 6.2.1. Rozwój usług społecznych 
- mechanizm ZIT. 

9. 
Załącznik nr 2d do uchwały ZWP przyjmującej niniejszy SzOOP 

Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 

W Działaniu 7.1. Zasoby ochrony zdrowia dodano listę kosztów kwalifikowalnych 
lub rozszerzenia zakresów rzeczowych dla typu projektu 4) wskazanego w części 
głównej SzOOP w pkt 5. dla Działania 7.1. 

 


