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Załącznik nr 1 do uchwały nr 463/153/20 

Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia 4 czerwca 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. 

Załącznik nr 2a do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP  

Część główna SzOOP  

Strona tytułowa 

Na stronie tytułowej dokonano korekty zapisu informacji w ramce, który otrzymał brzmienie jn. 

Instytucja Zarządzająca informuje, że niniejsza wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 przygotowana została w oparciu o 
procedowane aktualnie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
dlatego też zastrzega, iż ostateczna weryfikacja zapisów zostanie dokonana po zatwierdzeniu Programu przez Komisję 
Europejską, podczas kolejnej aktualizacji SzOOP. 

2. 

Załącznik nr 2a do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 

Część główna SzOOP  

Dokonano weryfikacji i aktualizacji Indykatywnego planu finansowego pod kątem alokacji (Tabela finansowa nr 1 w 
SzOOP) oraz aktualizacji kwot alokacji w wybranych Działaniach/Poddziałaniach.  

3.  

Załącznik nr 2a do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 

Część główna SzOOP 

Dokonano aktualizacji kategorii interwencji, form finansowania, typów obszaru oraz terytorialnego mechanizmu 
wdrażania zgodnie z Programem (Tabela finansowa nr 2 w SzOOP) w zakresie wszystkich Osi Priorytetowych RPO WP. 

4. 

Załącznik nr 2a do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 

Część główna SzOOP i 

Załącznik 8.2. do SzOOP  

Tabela wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu dla 

Dokonano rozszerzenia, aktualizacji i korekty katalogu wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu oraz 
szacunkowych wartości docelowych dla poszczególnych Działań/Poddziałań zarówno w poszczególnych punktach nr 4 
tabeli głównej SzOOP RPO WP, jak i w Załączniku 8.2. do SzOOP tj. Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i 
produktu dla niżej wymienionych Działań i Poddziałań: 

1) W Poddziałaniu 1.1.1. dodano wskaźnik produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie inne niż dotacje 
(CI 3); 



 

Działań i Poddziałań 2) W Działaniu 2.1. dodano wskaźniki produktu: Wskaźniki monitorujące wsparcie w związku z epidemią COVID-19: 

a) Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19; 

b) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 
(przedsiębiorstwa); 

c) Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19. 

3) W Poddziałaniu 2.2.1. dodano wskaźnik produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z 
pandemią COVID-19; 

4) W Poddziałaniach 3.2.1. i 3.2.2. zmodyfikowano wskaźnik produktu: Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w Programie (RW); 

5) W Poddziałaniu 6.2.2. dodano wskaźniki produktu: Wskaźniki monitorujące wsparcie w związku z epidemią COVID-
19: 

a) Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19; 

b) Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19; 

c) Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19. 

6) W Poddziałaniach 7.1.1. i 7.1.2. dodano wskaźniki produktu:  

a) Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19; 

b) Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19. 

5. 

Załącznik nr 2a do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 

Część główna SzOOP 

W rozdziale 1.3. Zarys sposobu finansowania dokonano aktualizacji podziału procentowego środków na Osie 
Priorytetowe RPO WP (pod kątem poziomów koncentracji tematycznej określonych w regulacjach UE dla polityki 
spójności). 

OP 1 Komercjalizacja wiedzy 

1. W punkcie 2 Cel szczegółowy działania/poddziałania, dla Poddziałania 1.1.2. Ekspansja przez innowacje - wsparcie 
pozadotacyjne dodano zapis w brzmieniu jak niżej: 

„Dodatkowo, w związku z niwelowaniem negatywnych konsekwencji epidemii COVID-19, możliwe będzie 
wprowadzenie uproszczeń w istniejących produktach.” 

2. W punkcie 13 Limity i ograniczenia w realizacji projektów dla Poddziałania 1.1.2. dodano 4) punkt w brzmieniu jak 
niżej: 

„4) Wyłącznie w przypadku MŚP (nie dotyczy dużych przedsiębiorstw) obok prac badawczo-rozwojowych elementem 
projektu może być wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość 
środków pochodzących we wsparcia.” 

OP 2 Przedsiębiorstwa 



 

1. W rozdziale 2.2. Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa, w pierwszym akapicie w poniższym zdaniu dodano 
następujące sformułowanie: „w tym tzw. obrotowego”. 

„OP odpowiada na wyzwania dotyczące dostarczenia kapitału, w tym tzw. obrotowego dla rozwoju przedsiębiorstw, 
głównie małych i średnich, wzmocnienia proeksportowo ukierunkowanych firm i klastrów gospodarczych, poprawy 
jakości oferty inwestycyjnej i systemu zachęt do inwestowania w regionie poprzez inwestycje ukierunkowane w 
szczególności na wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, w tym inwestycji sprofilowanych na inteligentne specjalizacje 
regionu i ekoefektywność, wzmocnienie aktywności eksportowej przedsiębiorstw, otoczenie biznesu oraz wsparcie 
inwestycji zewnętrznych.” 

2. W punkcie 2 Cel szczegółowy działania/poddziałania, dla Działania 2.1. Inwestycje podstawowe i profilowane - 
wsparcie pozadotacyjne, w części dotyczącej Wsparcia w zakresie inwestycji podstawowych dodano zapis w 
brzmieniu: „Ponadto, interwencja ukierunkowana będzie także na niwelowanie negatywnych konsekwencji 
epidemii COVID-19, które dotknęły przedsiębiorstwa i ich pracowników. Wsparciem objęte będą projekty 
ukierunkowane na zapewnienie płynności finansowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, co pozwoli 
na zachowanie ciągłości ich funkcjonowania.”  

W części Wsparcie w zakresie inwestycji profilowanych dodano zapis w brzmieniu: „Dodatkowo, w związku z 
niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19, możliwe będzie – jako element projektu – 
finansowanie kapitału obrotowego.” 

W części Preferowane przedsięwzięcia dopisano punkt 6) w brzmieniu jn.: „Realizowane przez podmioty 
dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19”. 

3. W punkcie 18 Pomoc publiczna i pomoc de minimis dla Działania 2.1. Inwestycje podstawowe i profilowane - 
wsparcie pozadotacyjne dodano dwa nowe rozporządzenia w brzmieniu jn.: 

 na podstawie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie 
udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w 
celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 
670), stanowiącego program pomocowy zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 14 kwietnia 2020 
r. w sprawie SA.56896 – Polska – Środki antykryzysowe w formie pożyczek i gwarancji finansowanych z 
funduszy UE w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19; 

 na podstawie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie 
udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii 
finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach 
programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z 
wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 949), stanowiącego program pomocowy 
zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie SA.57191 – Polska – Pomoc 
państwa w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej 
podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów 



 

operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem 
pandemii COVID-19. 

4. W punkcie 2 Cel szczegółowy działania/poddziałania, dla Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie 
dotacyjne dodano zapis w brzmieniu: „Ponadto, wspierane będą rozwiązania w przedsiębiorstwach przemysłu 
czasu wolnego, mające na celu niwelowanie negatywnych konsekwencji epidemii COVID-19, w tym 
przedsięwzięcia związane z dostosowaniem do wymogów sanitarnych. Dodatkowo, w związku z 
niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19, możliwe będzie – jako element projektu – 
finansowanie kapitału obrotowego.” 

5. Punkt 5 Typy projektów dla Poddziałania 2.2.1.  Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne otrzymał nowe 
brzmienie jn.:  

1) Inwestycje w przedsiębiorstwach służące: 

a) poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości - 
projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji, 

b) poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych, 

c) redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in. 
oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska, 

i polegające na: 

- budowie, rozbudowie infrastruktury (m.in. obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń), 

- unowocześnieniu składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności 
gospodarczej, 

- realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym 
usług świadczonych drogą elektroniczną), 

- wprowadzaniu zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem, 
w tym systemów zarządzania środowiskowego, informatyzacji procesów produkcyjnych. 

Projekty służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom  wystąpienia  epidemii COVID-19 w 
przedsiębiorstwach przemysłu czasu wolnego polegające na przebudowie lub rozbudowie infrastruktury 
(obiektów), adaptacji pomieszczeń, zakupie wyposażenia oraz finansowaniu kapitału obrotowego. 

6. W punkcie 10 Mechanizmy powiązania interwencji z innymi działaniami/ poddziałaniami w ramach PO lub z 
innymi PO dla Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne dodano zapis w brzmieniu: 
„Ponadto interwencja mająca na celu niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 jest 
komplementarna do wsparcia w ramach Działania 2.1 . i Działania 7.1.” 

7. W punkcie 12 Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów dla Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne 



 

dodano zapis w brzmieniu: „Ponadto, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 
2020 r.1 wsparcie na projekty skierowane na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 
będzie udzielane w trybie nadzwyczajnym.” 

8. W punkcie 13 Limity i ograniczenia w realizacji projektów dla Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – 
wsparcie dotacyjne zmodyfikowano zapisy, które otrzymały brzmienie jn.:  

Dla typu projektu 1): 

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Poddziałania 2.2.1. w przypadku projektów realizujących cel a) wskazany w 
pkt 5. jest wpisywanie się w obszary inteligentnych specjalizacji.  

Dla typu projektu 2): 

1) Wsparcie uzyskać mogą  wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tzw. 
„branżach przemysłu czasu wolnego”, tj. 

a) hotele, motele, hostele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, schroniska młodzieżowe, 
campingi, obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na 
wynajem), 

b) restauracje, kawiarnie, puby, bary i inne lokale gastronomiczne oraz punkty małej gastronomii,   

c) organizatorzy turystyki,  przewodnicy, punkty informacji turystycznej, gestorzy atrakcji turystycznych (w tym 
muzea),  

d) wypożyczalnie sprzętu turystycznego, organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form 
wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness). 

2) Możliwe będzie finansowanie kapitału obrotowego – jako element projektu – w wysokości nie większej niż 
30% jego kosztów kwalifikowalnych. 

3) Maksymalna wartość dofinansowania z EFRR wynosi 250 tys. PLN. 

9. W punkcie 17 Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu 
zaliczek dla Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne dodano zapis w brzmieniu: 
Ponadto, dla typu projektu 2) zakłada się stosowanie uproszczonej metody rozliczania wydatków w postaci 
budżetu uzgodnionego ex ante2. 

10. W punkcie 18 Pomoc publiczna i pomoc de minimis dla Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie 
dotacyjne dodano rozporządzenie w brzmieniu jn.: 

  na podstawie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie 

                                                 
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 694. 
2 W rozumieniu art. 67 ust. 5 pkt. aa) rozporządzenia ogólnego. 



 

udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-
2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 773), stanowiącego program pomocowy zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 24 kwietnia 
2020 r. w sprawie SA.57015 – Polska – Pomoc państwa w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z 
wystąpieniem pandemii COVID-19. 

11. W punkcie 23 Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN) dla Poddziałania 
2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne dodano zapis w brzmieniu: „Dla typu projektu 2) minimalna 
wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 tys. PLN.” 

OP 3 Edukacja 

1. W punkcie 2 Cel szczegółowy działania/poddziałania, dla Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie 
uzdolnionego zmodyfikowano zapis dodając nazwę nowego przedsięwzięcia strategicznego jn.: „Projekty 
realizowane w ramach Poddziałania będą uwzględniały założenia przedsięwzięć strategicznych pn. „Zdolni z 
Pomorza” oraz „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek”, zdefiniowanych w Regionalnym Programie 
Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej „Aktywni Pomorzanie”. 

2. W punkcie 5 Typy projektów dla Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej dodano 4) typ projektu w 
brzmieniu: „Projekty ukierunkowane na kompleksowe wsparcie szkół i placówek w obszarze edukacji 
morskiej i żeglarskiej w zakresie wskazanym w przedsięwzięciu strategicznym pn. „Kompleksowe wsparcie 
szkół i placówek” zdefiniowanym w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie aktywności 
zawodowej i społecznej „Aktywni Pomorzanie”. 

3. W punkcie 12 Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów dla Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej w pierwszym akapicie 
dodano zwrot „oraz pozakonkursowym.”, oraz dodano drugi akapit w brzmieniu jak niżej: „W ramach 
Poddziałania, z uwagi na strategiczne znaczenie dla regionu, realizowany będzie projekt przez wyodrębnioną 
komórkę IZ RPO WP realizującą zadania w zakresie regionalnej polityki oświatowej, zgodnie z założeniami 
przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek” zdefiniowanego w 
Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej „Aktywni 
Pomorzanie”. 

OP 5 Zatrudnienie 

1. W punkcie 2 Cel szczegółowy działania/poddziałania, dla Działania 5.1. Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy dodano ostatni akapit w brzmieniu: „Osoby prowadzące 
działalność gospodarczą i pracownicy zagrożeni utratą pracy wskutek negatywnych skutków pandemii 
COVID-19 otrzymają wsparcie w postaci dofinansowania do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
lub dofinansowania wynagrodzenia, na podstawie art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zzd, art. 15zze oraz art. 15zze1 



 

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

2. W punkcie 5 Typy projektów dla Działania 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty 
Powiatowych Urzędów Pracy dodano 2) typ projektu wspólny dla Poddziałań w brzmieniu: „Dofinansowanie do 
wynagrodzeń lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – wyłącznie w ramach wsparcia 
udzielanego w związku z ograniczeniem negatywnych skutków pandemii COVID-19.” 

3. W punkcie 7 Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia dla Poddziałania 5.1.1. Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych – mechanizm ZIT oraz 5.1.2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych dodano akapit w 
brzmieniu jak niżej: „Odbiorcami wsparcia udzielanego w związku z ograniczeniem negatywnych skutków 
pandemii COVID-19 będą pracownicy, na których wynagrodzenia dany pracodawca otrzyma dofinansowanie 
lub osoby fizyczne, które otrzymają dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.” 

4. W punkcie 2 Cel szczegółowy działania/poddziałania, dla Działania 5.4. Zdrowie na rynku pracy dodano nowy 
akapit w brzmieniu jak niżej: „Dodatkowo, interwencja obejmie działania ukierunkowane na poprawę 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wsparcie pracowników, w szczególności pracowników 
instytucji całodobowego pobytu, którzy w związku z wykonywaniem pracy w warunkach epidemicznych, 
obciążeni są ryzykiem zachorowania na COVID-19.” 

OP 6 Integracja 

1. W punkcie 2 Cel szczegółowy działania/poddziałania, dla Działania 6.2. Usługi społeczne dodano 3 kolejne nowe 
akapity w brzmieniu jak niżej:  

„Dodatkowo, interwencja zostanie ukierunkowana na przeciwdziałanie i niwelowanie negatywnych skutków 
pandemii COVID-19, w szczególności  wśród osób wymagających wsparcia, korzystających z usług społecznych, 
podmiotów świadczących usługi społeczne lub zdrowotne, ich pracowników i ich rodzin oraz osób przebywających w 
instytucjach całodobowego pobytu w ramach systemów: pomocy społecznej, ochrony zdrowia, pieczy zastępczej, 
oświaty. 

Działania w ramach Programu są zgodne z ideą deinstytucjonalizacji i mają na celu stopniowe przechodzenie od usług 
świadczonych przez instytucje do usług o charakterze środowiskowym. Przewidziane działania w zakresie doraźnej 
odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się 
pandemii COVID-19 – ze względu na ograniczony zakres czasowy – nie przyczynią się do wzrostu liczby osób objętych 
opieką instytucjonalną ani do trwałego wzrostu zdolności instytucjonalnych podmiotów świadczących usługi opieki 
całodobowej. 

W celu zapewnienia koordynacji działań, IZ RPO WP przewiduje skonsultowanie z Wojewodą Pomorskim 
planowanego zakresu wsparcia w obszarze usług świadczonych w ramach podmiotów systemu ochrony zdrowia.” 

2. W punkcie 5 Typy projektów dla Poddziałań 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT i 6.2.2. Rozwój 



 

usług społecznych dodano 4) typ projektu wspólny dla Poddziałań w brzmieniu: „Projekty ukierunkowane na 
przeciwdziałanie i niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19.” 

3. W punkcie 7 Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych 
dodano akapit w następującym brzmieniu: „W zakresie przeciwdziałania i niwelowania negatywnych skutków 
pandemii COVID-19 – w szczególności osoby wymagające wsparcia, korzystające z usług społecznych, 
podmioty świadczące usługi społeczne lub zdrowotne, ich pracownicy i ich rodziny, osoby przebywające w 
instytucjach całodobowego pobytu w ramach systemów: pomocy społecznej, ochrony zdrowia, pieczy 
zastępczej, oświaty oraz osoby w kryzysie bezdomności.” 

4. W punkcie 12 Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych dodano nowy akapit 
w brzmieniu jak niżej: „Ponadto, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 
2020 r., wsparcie skierowane na poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z epidemią COVID-19 będzie 
udzielane w trybie nadzwyczajnym.” 

OP 7 Zdrowie i Opieka 

1. W punkcie 2 Cel szczegółowy działania/poddziałania, dla Działania 7.1. Zasoby ochrony zdrowia dodano nowy 
zapis w poniższym brzmieniu: „Dodatkowo, interwencją objęte będą projekty z zakresu diagnostyki i leczenia 
pacjentów potencjalnie zarażonych oraz zakażonych COVID-19 obejmujące m.in. niezbędny sprzęt i 
wyposażenie medyczne oraz prace remontowo-budowlane niezbędne do wprowadzenia odpowiedniego 
zabezpieczenia epidemicznego. Dla projektów dotyczących przeciwdziałania i niwelowania negatywnych 
skutków pandemii COVID-19 zniesiony zostaje obowiązek zgodności z mapami potrzeb zdrowotnych oraz 
Planem działań akceptowanym przez Komitet Sterujący ds. koordynacji EFSI w sektorze zdrowia, a także 
będą one realizowane bez konieczności uzyskania opinii o celowości inwestycji. Zakres rzeczowy interwencji 
zostanie uzgodniony z Wojewodą Pomorskim. W przypadku podmiotów leczniczych uprawnionych do 
wsparcia w ramach PO IŚ zakres rzeczowy interwencji zostanie uzgodniony z ministrem właściwym ds. 
zdrowia.” 

2. W punkcie 6 Typy beneficjenta dla Działania 7.1. Zasoby ochrony zdrowia (dla Pdz. 7.1.1. i 7.1.2.) dodano „oraz 
podmiotów realizujących projekty mające na celu przeciwdziałanie i niwelowanie negatywnych skutków 
pandemii COVID-19” i zdanie otrzymało brzmienie jn.: „W przypadku projektów dotyczących wsparcia 
podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej 
oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej beneficjentami mogą być podmioty wykonujące działalność leczniczą, 
udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów, 
które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach PO IŚ (wyłączenie to nie dotyczy szpitali 
ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne lub przedsięwzięć 
uzgodnionych w ramach Strategii ZIT oraz podmiotów realizujących projekty mające na celu przeciwdziałanie 



 

i niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 ).”  

3. W punkcie 12 Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów dla Poddziałania 7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia, w trzecim akapicie 
dodano na końcu zdania zapis w brzmieniu: „przeciwdziałanie i niwelowanie negatywnych skutków pandemii 
COVID-19 będzie udzielane w trybie nadzwyczajnym”. 

4. W punkcie 13 Limity i ograniczenia w realizacji projektów dla Działania 7.1. Zasoby ochrony zdrowia, dla typu 
projektu nr 4) rozszerzono zapis, który otrzymał następujące brzmienie: 

„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 przypadku podmiotów leczniczych 
uprawnionych do ewentualnego wsparcia w ramach POIŚ zakres rzeczowy interwencji zostanie uzgodniony z 
ministrem właściwym ds. zdrowia.” 

5. W punkcie 2 Cel szczegółowy działania/poddziałania, dla Działania 7.3. Infrastruktura społeczna dodano akapit 
w następującym brzmieniu: „W ramach wsparcia w zakresie infrastruktury społecznej dopuszcza się także 
działania ukierunkowane na przeciwdziałanie i niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19.” 

6. W punkcie 6 Typy beneficjenta dla Działania 7.3. Infrastruktura społeczna dokonano modyfikacji 3) i 4) typu 
beneficjenta, które otrzymały brzmienie jn.: 

3) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - wyłącznie jako partnerzy podmiotów 
wskazanych w pkt 1) lub 2), za wyjątkiem projektów służących przeciwdziałaniu i niwelowaniu negatywnych 
skutków pandemii COVID-19, gdzie mogą być samodzielnym beneficjentem, 

4) przedsiębiorcy - wyłącznie w projektach służących przeciwdziałaniu i niwelowaniu negatywnych skutków 
pandemii COVID-19. 

7. W punkcie 13 Limity i ograniczenia w realizacji projektów dla Działania 7.3. Infrastruktura społeczna usunięto 
następujący zapis: „Wykluczone ze wsparcia będą duże instytucje o charakterze opiekuńczo-pobytowym, 
zdefiniowane zgodnie z polskim prawem, świadczące usługi długoterminowej pomocy dla osób z 
niepełnosprawnościami, dzieci, osób starszych i chorych psychicznie.” 

Dokonano korekty w tabeli Indykatywne kwoty alokacji UE przewidziana na zintegrowane projekty rewitalizacyjne dla 
OP 6 (Działanie 6.1. Aktywna integracja oraz Działanie 6.2. Usługi społeczne).  

Dokonano korekty w tabeli Alokacja UE przeznaczona na ZIT OMT dla OP 6 (Poddziałanie 6.2.1.) i OP 7 (Poddziałanie 
7.1.1.). 

6. 

Załącznik nr 2b do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 

Kryteria wyboru projektów 

Dokonano aktualizacji Kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP, stanowiących załącznik nr 8.3. do SzOOP RPO WP 
w zakresie Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa (Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne) 
zgodnie z przyjętą przez Komitet Monitorującego RPO WP uchwałą nr 6/20 z dnia 22 maja 2020 roku. 



 

7. 

Załącznik nr 2d do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 

Zasady dotyczące 
kwalifikowania wydatków w 
ramach RPO WP 

Uzupełniono załącznik nr 6 do SzOOP RPO WP Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP o treść 
dla Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne. 

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


