
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 1256/211/20 

Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia 31 grudnia 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 

Rozdział 1 – Ogólny opis 
Programu Operacyjnego 
oraz głównych zasad jego 
realizacji 

Dokonano aktualizacji przypisu nr 1, który otrzymał brzmienie jn.: 

„Dokument zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2015) 908 z dnia 12 lutego 2015 r., zmieniony 
decyzjami wykonawczymi KE nr C(2018) 4398 z dnia 5 lipca 2018 r. oraz nr C(2020) 6598 z dnia 22 września 2020 r. w 
brzmieniu i ze zmianami przyjętymi uchwałą ZWP nr 1135/204/20 z 4 grudnia 2020 r. zatwierdzonymi uchwałą 
Komitetu Monitorującego RPO WP nr 13/20 z dnia 18 grudnia 2020 r.” 

Podrozdział 1.3. Zarys sposobu finansowania 

1. W Podrozdziale 1.3. Zarys sposobu finansowania dokonano korekty polegającej na zmianie kwoty w treści jn., 
która otrzymała brzmienie: 

„Minimalne zaangażowanie środków krajowych – szacowane na podstawie art. 120 rozporządzenia ogólnego 
zakładającego maksymalny poziom dofinansowania każdej Osi Priorytetowej EFRR i EFS w regionach słabiej 
rozwiniętych na poziomie 85% – wynosi 329 084 423 EUR”. 

2. W Podrozdziale 1.3. Zarys sposobu finansowania dokonano także korekty w akapicie dotyczącym podziału 
środków na Osie Priorytetowe RPO WP (poziomy koncentracji tematycznej) w punkcie 1) z 47,7% na 47,5% 
oraz w punkcie 4) z 68,3% na 68,0%. 

3. W Podrozdziale 1.3. Zarys sposobu finansowania dokonano również korekty w akapicie dotyczącym 
współfinansowania ze środków budżetu państwa w punkcie 1) dodając do drugiego myślnika zwrot 



 

„infrastruktury społecznej”.  

2. 

Załącznik nr 2a do 
uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy 
SzOOP - Część główna 
SzOOP 

Rozdział 2 – Szczegółowy 
Opis Osi Priorytetowych, 
Działań i Poddziałań 

Dokonano aktualizacji kwot alokacji na Osiach Priorytetowych, Działaniach i Poddziałaniach zgodnie ze zmianami 
przyjętymi uchwałą ZWP nr 1135/204/20 z 4 grudnia 2020 r. i zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego nr 13/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. RPO WP 2014-2020 
jn.: 

➢ W OP 1 Komercjalizacja wiedzy (Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.1., Działanie 1.2.); 

➢ W OP 3 Edukacja (Działanie 3.1., Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1., Poddziałanie 3.3.2.); 

➢ W OP 5 Zatrudnienie (Działanie 5.2., Poddziałanie 5.2.2., Działanie 5.4., Poddziałanie 5.4.2., Działanie 5.5., 
Działanie 5.6., Działanie 5.7.); 

➢ W Działaniu 6.1., Poddziałaniu 6.1.2., Działaniu 6.2., Poddziałaniu 6.2.1., Poddziałaniu 6.2.2., Działaniu 6.3., 
Poddziałaniu 6.3.1., Poddziałaniu 6.3.2.9; 

➢ W OP 7 Zdrowie i Opieka (Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1., Poddziałanie 7.1.2.); 

➢ W Poddziałaniu 10.2.1. i Działaniu 10.4. 

3. 

Załącznik nr 2a do 
uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy 
SzOOP - Część główna 
SzOOP 

Rozdział 2 – Szczegółowy 
Opis Osi Priorytetowych, 
Działań i Poddziałań 

Dokonano w całym dokumencie przekrojowej aktualizacji rozporządzeń z zakresu udzielania pomocy publicznej 
(punkt 18 Pomoc publiczna i pomoc de minimis) w związku z ich nowelizacją przez Ministra Finansów, Funduszy i 
Polityki Regionalnej, a także innych znowelizowanych dokumentów służących realizacji RPO WP 2014-2020. 

4. 

Załącznik nr 2a do 
uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy 
SzOOP - Część główna 
SzOOP 

Rozdział 2 – Szczegółowy 
Opis Osi Priorytetowych, 
Działań i Poddziałań 

Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy. 

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 12 maja 2020 roku została podjęta Uchwała ZWP nr 368/146/20 

w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Projektu grantowego pt. „Pomorskie S.O.S” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, na kwotę dofinansowania 

wynoszącą 10 283 126,28 PLN. Niniejsza kwota dofinansowania wyniosła 100% wydatków kwalifikowalnych projektu, 

tym samym nie wymagano wniesienia wkładu własnego przez beneficjenta. 

W dniu 29 września 2020 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 864/185/20 w sprawie 

przyznania dofinansowania na realizację Projektu pt. „Pomorskie – bezpieczni w pracy” w ramach Regionalnego 



 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, o wartości dofinansowania 1 550 484,00 PLN 

stanowiącego 100% wydatków kwalifikowalnych projektu, również bez konieczności wnoszenia wkładu przez 

beneficjenta. 

W obydwu powyżej wskazanych projektach, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego, poziom 

dofinansowania pokrył w całości wydatki kwalifikowalne, a kwota współfinansowania w wys. 15% wartości projektu 

została wniesiona z dostępnych wówczas środków budżetu państwa .  

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji w regionie, spowodowanym rozprzestrzenianiem się pandemii 

koronawirusa (COVID-19), Instytucja Zarządzająca RPO WP na lata 2014-2020 (IZ RPO WP) w ramach planowanych 

realokacji przewiduje do realizacji kolejne projekty mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19.  

Jednakże prowadzony na bieżąco monitoring dostępnej puli środków w ramach dofinansowania unijnego oraz 

budżetu państwa nie umożliwia już zapewnienia 100-procentowego poziomu dofinansowania w kolejnych projektach. 

W związku z powyższym, istnieje konieczność zaangażowania środków własnych beneficjentów w ramach wkładu 

własnego, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ RPO WP. 

W związku z powyższym, w Działaniu 5.4. Zdrowie na rynku pracy dokonano następujących zmian zapisów jn.: 

1. Doprecyzowano zapis w punkcie 20. Maksymalny całkowity % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu, który otrzymał następujące brzmienie: 

W projektach wybranych w trybie nadzwyczajnym w ramach Poddziałania  5.4.2., skierowanych na poprawę sytuacji 
epidemiologicznej w związku z epidemią COVID-19 lub innych chorób zakaźnych maksymalny poziom dofinansowania 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu może wynieść do 100%. 

2. Doprecyzowano także zapis w punkcie 21. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych, który otrzymał następujące brzmienie: 

W projektach wybranych w trybie nadzwyczajnym w ramach Poddziałania 5.4.2., skierowanych na poprawę sytuacji 
epidemiologicznej w związku z epidemią COVID-19 lub innych chorób zakaźnych dopuszcza się możliwość 
dofinansowania projektów na poziomie 100%, co oznacza zniesienie konieczności wnoszenia wkładu własnego 
przez beneficjenta. 

5. 

Załącznik nr 2a do 
uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy 
SzOOP - Część główna 

Oś Priorytetowa 7 Zdrowie i Opieka, Działanie 7.3. Infrastruktura społeczna 

➢ W punkcie 20. Maksymalny całkowity % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 
(środki UE+BP) dodano przypis nr 56 w brzmieniu jak niżej:  



 

SzOOP 

Rozdział 2 – Szczegółowy 
Opis Osi Priorytetowych, 
Działań i Poddziałań 

„Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 roku (znak sprawy: 
DRP-IV.635.44.2020.AP).” 

➢ W punkcie 22. Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) usunięto dotychczasowy zapis „Minimalna 
wartość projektu wynosi 2 mln PLN” i wpisano „nie dotyczy”. 

6.  

Załącznik nr 2a do 
uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy 
SzOOP - Część główna 
SzOOP 

Rozdział 2 – Szczegółowy 
Opis Osi Priorytetowych, 
Działań i Poddziałań 

1. Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe  

➢ Przychylając się do rekomendacji przesłanej do IZ przez MFiPR w dniu 22 grudnia br. dokonano modyfikacji zapisu 
w punkcie 19. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych  
na poziomie projektu, który otrzymał brzmienie jn.: 

„Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien być ustalony zgodnie z zapisami art. 3 ust. 1 
Rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 oraz wymogami właściwych programów pomocowych, o których mowa w punkcie 
18 niniejszej tabeli (jeśli dotyczy) i wynosić nie więcej niż 85%.” 

wraz z dodaniem przypisu nr 64 w brzmieniu jn.: 

„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.” 

➢ W punkcie 22. Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) usunięto dotychczasowe zapisy „Minimalna 
wartość projektu wynosi 2 mln PLN” oraz „Maksymalna wartość projektu wynosi 20 mln PLN” i wpisano „nie 
dotyczy”. 

2. Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego 

➢ Przychylając się do rekomendacji przesłanej do IZ przez MFiPR w dniu 22 grudnia br. dokonano modyfikacji zapisu 
w punkcie 19. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych  
na poziomie projektu, który otrzymał brzmienie jn.: 

„Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien być ustalony zgodnie z zapisami art. 3 ust. 1 
Rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 oraz wymogami właściwych programów pomocowych, o których mowa w punkcie 
18 niniejszej tabeli (jeśli dotyczy) i wynosić nie więcej niż 85%.” 

wraz z dodaniem przypisu nr 65 w brzmieniu jn.: 

„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.” 

➢ W punkcie 22. Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) usunięto dotychczasowy zapis „Maksymalna 



 

wartość projektu wynosi 20 mln PLN” i wpisano „nie dotyczy”. 

7. 

Załącznik nr 2a do 
uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy 
SzOOP - Część główna 
SzOOP 

Rozdział 3 – Indykatywny 
plan finansowy 

Dokonano aktualizacji Indykatywnego planu finansowego (Tabela finansowa nr 1 oraz Tabela finansowa nr 2) zgodnie 
ze zmianami przyjętymi uchwałą ZWP nr 1135/204/20 z 4 grudnia 2020 r. zatwierdzonymi uchwałą Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego nr 13/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. RPO 
WP 2014-2020. 

8. 

Załącznik nr 2a do 
uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy 
SzOOP - Część główna 
SzOOP 

Rozdział 4 – Wymiar 
terytorialny interwencji 

W podrozdziale 4.2. Zintegrowane inwestycje terytorialne, w tabeli Alokacja UE przeznaczona na ZIT OMT dokonano 
następujących zmian: 

➢ w OP 6 Integracja, w Poddziałaniu 6.2.1. dokonano korekty Alokacji UE (mln. EUR) z 5,03 na 5,3 oraz 
Finansowania ogółem (mln EUR) z 5,9 na 6,2 oraz w Poddziałaniu 6.3.1. Alokacji UE (mln. EUR) z 4,5 na 4,17 
oraz Finansowania ogółem (mln EUR) z 5,2, na 4,9. 

➢ w OP 7 Zdrowie i Opieka, w Poddziałaniu 7.1.1. dokonano korekty Alokacji UE (mln. EUR) z 9,63 na 10,75 oraz 
Finansowania ogółem (mln EUR) z 11,33 na 12,64. 

W podrozdziale 4.3. Obszary wiejskie, w trzecim akapicie dokonano zmiany alokacji z 434 499 172 EUR na 434 692 750 
EUR.  

9. 

Załącznik nr 2a do 
uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy 
SzOOP - Część główna 
SzOOP 

Rozdział 8 – Załączniki,  

Tabela wskaźników 
rezultatu bezpośredniego 
i produktu dla Działań i 
Poddziałań (zał. 8.2.) 

Dokonano aktualizacji i uzupełnienia katalogu wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu oraz szacunkowych 
wartości docelowych dla poszczególnych Działań/Poddziałań w Załączniku nr 8.2. do SzOOP tj. Tabeli wskaźników 
rezultatu bezpośredniego i produktu dla niżej wymienionych Działań i Poddziałań:     

1) Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje; 

2) Działanie 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki; 

3) Działanie 2.4. Otoczenie biznesu; 

4) Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni; 

5) Działanie 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne; 

6) Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe;  

7) Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego; 

8) Działanie 10.4. Redukcja emisji; 



 

9) Działanie 11.2. Gospodarka odpadami. 

10. 

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, stanowiącym załącznik 
nr 8.5. do SzOOP RPO WP dodano projekt pozakonkursowy w ramach Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej pt.: 
Pomorskie Żagle Wiedzy - wsparcie regionalne (Samorząd Województwa Pomorskiego/Departament Edukacji i 
Sportu). 

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


