
   

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

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 

Podrozdział 2.13. Oś Priorytetowa 13. Odbudowa i odporność (REACT-EU) 

1) W ramach Poddziałanie 13.1.2. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – REACT-EU – wsparcie 

pozadotacyjne w pkt 26. Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz najważniejsze warunki 

przyznawania uzupełniono zapisy, jak poniżej: 

Szczegółowe zasady dotyczące rodzaju instrumentów finansowych oraz najważniejszych warunków 

przyznawania wsparcia określone są w Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla Instrumentów 

Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Obszar C, przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 5/315/22 z dnia 4 stycznia 2022 

roku. 

2) W ramach Działanie 13.2. Ochrona zdrowia – REACT-EU w pkt 4. Lista wskaźników produktu dodano 

nowy wskaźnik produktu: 

„Liczba wspartych podmiotów leczniczych”. 

Tym samym zaistniała konieczność aktualizacji w przedmiotowym zakresie Tabeli wskaźników rezultatu 

bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań, stanowiącej Załącznik 8.2 do SzOOP. 

2.  
Zmodyfikowano zapisy załącznika 8.4 do SzOOP – Zasady identyfikacji projektów pozakonkursowych w 

następujący sposób: 



 

„Projekty z zakresu instrumentów finansowych, w których funkcję podmiotu wdrażającego instrument 

finansowy w formie funduszu funduszy powierza się Bankowi Gospodarstwa Krajowego zgodnie z art. 38 ust. 

4 lit. b) tiret (iii) rozporządzenia ogólnego lub jak w przypadku Banku Gospodarstwa Krajowego oraz na 

podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2) ustawy wdrożeniowej i dodatkowo na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy 

wdrożeniowej oraz art. 12 dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych 

uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, ze zm.) albo Pomorskiemu 

Funduszowi Rozwoju sp. z o.o zgodnie z art. 38 ust. 4 lit. c) rozporządzenia ogólnego oraz na podstawie art. 

38 ust. 1 pkt 2), ust. 2 i 3 ustawy wdrożeniowej, uznaje się także za projekty dotyczące realizacji zadań 

publicznych.” 

3.  

W całej treści Części głównej SzOOP dokonano przekrojowej aktualizacji publikatorów aktów prawnych, w 

szczególności w związku z opublikowanymi w grudniu 2021 r. nowelizacjami kilku rozporządzeń 

dotyczących udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020 

oraz rozporządzeń dotyczących udzielania pomocy publicznej w celu wspierania polskiej gospodarki w 

związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. 
−  

4.  

Załącznik nr 2d do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 

Zasady dotyczące 
kwalifikowania wydatków w 
ramach RPO WP 

W Załączniku nr 8.6 do SzOOP dokonano niewielkiej korekty katalogu wydatków niekwalifikowalnych w 
ramach Działanie 13.2. Ochrona zdrowia – REACT-EU w poniższym zakresie: 

Koszty niekwalifikowalne: 

1) zakup środków transportu,  

2) zakup sprzętu i wyposażenia niepodlegającego amortyzacji oraz nieujętego w ewidencji środków 
trwałych, 

3) zakup wyrobów i produktów jednorazowego użytku, 

4) koszty personelu bezpośredniego z wyłączeniem kosztu nadzoru inwestorskiego, autorskiego, 

5) koszty pośrednie, w tym koszty związane m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem i monitorowaniem projektu 
rozliczane na bazie rzeczywiście poniesionych wydatków. 

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


