
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 165/227/21 

Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia 23 lutego 2021 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 

W następujących Działaniach/Poddziałaniach:  

- 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne,  

- 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki,  

- 2.3. Aktywność eksportowa,  

- 2.4.2. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenie OMT – mechanizm ZIT,  

- 2.4.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu,  

- 2.5. Inwestorzy zewnętrzni,  

- 4.1. Infrastruktura szkół zawodowych,  

- 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym,  

- 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne,  

- 7.3. Infrastruktura społeczna,  

- 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne,  

- 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe,  

- 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, 



 

- 9.1. Transport miejski,  

- 9.2. Regionalna infrastruktura kolejowa,  

- 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne,  

- 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne , 

- 10.3.1. Odnawialne Źródła Energii - wsparcie dotacyjne,  

- 10.4. Redukcja emisji,  

- 11.2. Gospodarka odpadami,  

- 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej 

dokonano aktualizacji w punkcie 18 Pomoc publiczna i pomoc de minimis poprzez dodanie następującego 
rozporządzenia: 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie 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, ze zm.), 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. 

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


