
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 299/236/21 

Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia 24 marca 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    

W całej treści Części głównej SzOOP dokonano przekrojowej aktualizacji aktów prawnych (m.in. tytułów aktów 
prawnych, dat publikacji, zmian tekstów jednolitych, pozycji Dzienników Ustaw).       

2. 

Załącznik nr 2a do 
uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy 
SzOOP - Część główna 
SzOOP  
Rozdział 6 – Wykaz 
stosownych pojęć  

Dokonano modyfikacji treści w następujących definicjach: 
1. Osoby lub rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym;  
2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES); 
3. Środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;  
4. Usługi społeczne świadczone w lokalnej społeczności;  
5. W nazwie pojęcia Opiekun faktyczny dodano słowo – Opiekun faktyczny (nieformalny). 

3. 

Załącznik nr 2b do 
uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy 
SzOOP  

Kryteria wyboru 

W Kryteriach wyboru projektów w ramach RPO WP, stanowiących załącznik nr 8.3. do SzOOP RPO WP, zgodnie z 
przyjętymi przez Komitet Monitorującego RPO WP uchwałami nr 1/21 (dla OP 6) oraz 2/21 (dla OP 7) z dnia 23 marca 
2021 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1. W zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja: 

- dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych dokonuje się aktualizacji kryteriów wyboru projektów. 



 

projektów 2. W zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie i Opieka: 

- dla Działania 7.3. Infrastruktura społeczna wprowadza się nowe kryteria wyboru projektów. 

4.  

Załącznik nr 2d do 
uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy 
SzOOP  
Zasady dotyczące 
kwalifikowania 
wydatków w ramach RPO 
WP 

1. Strona 2 Zasad dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP: 
- dokonano korekty w nazwie organu wydającego wytyczne: Wytyczne Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej oraz daty wydania wytycznych (z dnia 21 grudnia 2020 r.) w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20201 (zwane dalej: „Wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków” 
lub „Wytycznymi”).  

- dokonano rozszerzenia zapisu w przypisie nr 1, który otrzymał następujące brzmienie: MIiR/2014-2020/12(5). 
Jednocześnie należy mieć na względzie, że na podstawie art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 694 ze zm.) Wytyczne mogą podlegać częściowemu zawieszeniu stosowania. Informacje o zawieszeniu 
Wytycznych są publikowane pod adresem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-
funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-
funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-
2014-2020/   

2. W rozdziale 8.6.1. Zasady horyzontalne kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 na stronie 
5: w punkcie 5) w zakresie wydatków związanych z zarządzaniem i obsługą projektów współfinasowanych z 
EFRR dokonano modyfikacji zapisu pierwszego myślnika, który otrzymał następujące brzmienie: „koszty 
związane między innymi z zarządzaniem, rozliczaniem i monitorowaniem projektu (np. obsługa księgowa, 
praca kierownika i koordynatora) stanowią koszty pośrednie w projekcie”. 

Na stronie 6: w punkcie 7) w zakresie kosztów pośrednich w projektach współfinansowanych z EFRR 
dokonano modyfikacji zapisów drugiego oraz trzeciego myślnika, które kolejno otrzymują następujące 
brzmienie: „koszty związane między innymi z zarządzaniem, rozliczaniem i monitorowaniem projektu (np. 
obsługa księgowa, praca kierownika i koordynatora) stanowią koszty pośrednie i wliczane są do 
powyższego limitu”, oraz „koszty związane m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem i monitorowaniem projektu 
mogą być rozliczane również na bazie rzeczywiście poniesionych wydatków. Limit na takie wydatki w 
projekcie wynosi 7% wydatków kwalifikowalnych projektu, jednak nie więcej niż 500.000 złotych. Dla 
projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 100 mln złotych3 powyższy limit może ulec 
zwiększeniu, za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WP” 

Zmianie uległ także zapis przypisu nr 2, który otrzymał następujące brzmienie: 

W projektach wybranych do dofinansowania :  



 

- w trybie konkursowym: w ramach konkursów ogłoszonych po 1 stycznia 2018 r., jeśli spełniają warunki pkt. 6 i 7, 
podrozdziału 7.5. Wytycznych. W przypadku konkursów ogłoszonych przed ww. datą – bez ograniczeń (o ile zasady 
szczegółowe nie stanowią inaczej).  
- w trybie pozakonkursowym, dla których umowy o dofinasowanie zostały podpisane po 1 stycznia 2018 r., jeśli 
spełniają warunki pkt. 6 i 7, podrozdziału 7.5. Wytycznych. W przypadku projektów, dla których podpisano umowy 
przed ww. datą – bez ograniczeń (o ile zasady szczegółowe nie stanowią inaczej).   

3. Ponadto, począwszy od OP 2 (str. 25) dokonano horyzontalnej modyfikacji jednego z podpunktów zawartych 
w katalogu kosztów kwalifikowanych.  
Było: „koszty wynagrodzeń pracy personelu pośredniego”, jest: „koszty związane m.in. z zarządzaniem, 
rozliczaniem i monitorowaniem projektu” oraz horyzontalnej modyfikacji jednego z podpunktów zawartych 
w katalogu kosztów niekwalifikowalnych.  
Było: „koszty pośrednie z wyłączeniem kosztów personelu pośredniego rozliczanych na bazie rzeczywistych 
poniesionych wydatków”, jest: „koszty pośrednie z wyłączeniem kosztów związanych m.in. z zarządzaniem, 
rozliczaniem i monitorowaniem projektu rozliczane na bazie rzeczywistych poniesionych wydatków” lub 
było: „koszty pośrednie z wyłączeniem kosztów rozliczanych w ramach instrumentu elastyczności i kosztów 
personelu pośredniego rozliczanego na bazie rzeczywistych poniesionych wydatków”, a jest: „koszty 
pośrednie z wyłączeniem kosztów rozliczanych w ramach instrumentu elastyczności  i kosztów związanych 
m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem i monitorowaniem projektu rozliczanych na bazie rzeczywistych 
poniesionych wydatków”. 

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


