
   

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 722/371/22 

Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia 21 lipca 2022 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 następujące brzmienie:  

„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., nr C(2021) 9764 z dnia 22 grudnia 2021 r. oraz C(2022) 5237 z dnia 18 lipca 
2022 r.”  

 

2.  

Załącznik nr 2a do uchwały 
ZWP przyjmującej niniejszy 
SzOOP - Część główna SzOOP 
Rozdział 1 – Ogólny opis 
Programu Operacyjnego oraz 
głównych zasad jego realizacji 

Podrozdział 1.2. Opis Programu Operacyjnego 

W Podrozdziale 1.2. Opis Programu Operacyjnego dokonano aktualizacji zapisu w piątym akapicie, który 
otrzymał brzmienie jn.: 

„RPO WP realizowany jest przez 14 Osi Priorytetowych”  

oraz dodano nową OP 14. Integracja imigrantów. 

3.  
Załącznik nr 2a do uchwały 
ZWP przyjmującej niniejszy 
SzOOP - Część główna SzOOP 

Podrozdział 1.3. Zarys sposobu finansowania  

1. Dokonano aktualizacji treści akapitu pierwszego poprzez zmianę kwot alokacji, który otrzymał 
brzmienie jn.:  



 

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

„Źródłami finansowania RPO WP są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
Europejskiego Funduszu Społecznego, a także towarzyszące im współfinansowanie krajowe. Alokacja UE 
na Program wynosi łącznie 1 890 709 916 EUR, w tym 1 366 147 386 EUR z EFRR oraz 524 562 530 EUR z 
EFS. Na kwotę tę składa się alokacja wskazana w UP, która wynosi łącznie 1 864 811 698 EUR, w tym 1 340 
249 168 EUR z EFRR i 524 562 530 EUR z EFS oraz alokacja w ramach REACT-EU wynosząca 25 898 218 
EUR z EFRR. 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 329 084 424 EUR.”  

2. Dokonano zmiany w trzecim akapicie poprzez dodanie zdania na jego końcu w brzmieniu jn.: 

„Analogiczne rozwiązanie zastosowano dla roku obrachunkowego rozpoczynającego się w dniu 1 lipca 
2021 r. i kończącego się w dniu 30 czerwca 2022 r.” 

3. Dokonano zmiany % w piątym akapicie dotyczącym podziału środków na Osie Priorytetowe RPO 
WP (poziomy koncentracji tematycznej) we wszystkich czterech punktach w SzOOP jn.: 

1) z 47,11% na 46,24%;  

2) z 24,48% na 24,51%; 

3) z 22,58% na 23,40%; 

4) z 68,47% na 68,14%. 

4. dokonano uzupełnienia punktu 3) akapitu dotyczącego współfinansowania ze środków 
instrumentu REACT-EU, który otrzymał brzmienie jn.:  

3) „na OZE planuje się przeznaczyć 11% środków z pierwszej transzy, tj. 2 390 580,17 EUR oraz 100% 
środków z drugiej transzy, tj. 4 165 671,00 EUR.”  

5. Dodano także nowy akapit w Podrozdziale 1.3. w następującym brzmieniu: 

„Ponadto, w ramach Programu uwzględniono wyzwania związane z falą migracji na skutek działań 
wojennych w Ukrainie, m.in. poprzez wydzielenie nowej Osi Priorytetowej 14 Integracja imigrantów z 
alokacją wynoszącą 4 500 000 EUR z EFS.” 

 

4.  

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

Rozdział 2 – Szczegółowy Opis 
Osi Priorytetowych, Działań i 

Dokonano horyzontalnej aktualizacji kwot alokacji na Osiach Priorytetowych, Działaniach i Poddziałaniach w 
całym SzOOP, zgodnie ze zmianami zawartymi w RPO WP 2014-2020 zatwierdzonym decyzją wykonawczą 
Komisji Europejskiej nr C(2022) 5237 z dnia 18 lipca 2022 r. jn.:  

➢ W OP 1 Komercjalizacja wiedzy (Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.1., Poddziałanie 1.1.2., Działanie 1.2.);  



 

Poddziałań ➢ W OP 2 Przedsiębiorstwa (Poddziałanie 2.2.1., Działanie 2.3., Działanie 2.4., Poddziałanie 2.4.2., Działanie 
2.5.);  

➢ W OP 3 Edukacja (Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.1., Poddziałanie 3.2.2., Działanie 3.3., Poddziałanie 
3.3.1., Poddziałanie 3.3.2.);  

➢ W OP 5 Zatrudnienie (Działanie 5.2., Poddziałanie 5.2.2., Działanie 5.3., Działanie 5.4., Poddziałanie 
5.4.1., Poddziałanie 5.4.2., Działanie 5.5., Działanie 5.6., Działanie 5.7.);  

➢ W OP 6 Integracja (Działanie 6.1., Poddziałanie 6.1.1., Poddziałanie 6.1.2., Działanie 6.2., Poddziałanie 
6.2.1., Działanie 6.3., Poddziałanie 6.3.1., Poddziałanie 6.3.2.); 

➢ W OP 7 Zdrowie i Opieka (Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1., Poddziałanie 7.1.2., Działanie 7.3.);  

➢ W OP 10 Energia (Poddziałanie 10.1.1.); 

➢ W OP 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU) (Działanie 13.3.); 

➢ W OP 14 Integracja imigrantów (Działanie 14.1.). 

5.  

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

Rozdział 2 – Szczegółowy Opis 
Osi Priorytetowych, Działań i 
Poddziałań 

OP 7 Zdrowie i opieka 

1. W Działaniu 7.1. Zasoby ochrony zdrowia, w wierszu 2 Cel/e szczegółowy/e działania/poddziałania 
dodano 2 nowe akapity w brzmieniu jn.:  

„Jednocześnie województwo zmaga się z rosnącym zapotrzebowaniem na szpitalną opiekę pediatryczną, 
w szczególności w obszarze alergologii, immunologii oraz chorób płuc.” 

oraz 

„Ponadto wsparcie zostanie ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności świadczeń medycznych dla 
dzieci i młodzieży wymagających hospitalizacji w obszarze alergologii, immunologii i chorób płuc, w tym 
diagnostyki, terapii i rehabilitacji pacjentów. Interwencja jest częścią przedsięwzięcia strategicznego 
koordynowanego przez SWP, wynikającego z RPS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości 
społecznej pn. Jakość i bezpieczeństwo w podmiotach leczniczych.” 

2. W Działaniu 7.1. Zasoby ochrony zdrowia dokonano również aktualizacji akapitu 7 oraz wiersza 10 
Mechanizmy powiązania interwencji z innymi działaniami/poddziałaniami w ramach PO lub z innymi 
PO poprzez dodanie nazwy dokumentu: „Wojewódzki Plan Transformacji Województwa 
Pomorskiego na lata 2022-2026” wraz z przypisem nr 48. 

3. W działaniu 7.1. Zasoby ochrony zdrowia, w wierszu 7 Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia 
dodano punkt 3) w brzmieniu „dzieci i młodzież”.  



 

4. W Poddziałaniu 7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia, w wierszu 12 Tryb(y) wyboru projektów  
oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie 
protestów dodano akapit w brzmieniu jn.:  

„Ponadto, dla projektów wpisujących się w przedsięwzięcie strategiczne koordynowane przez SWP, 
wynikające z RPS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej pn. Jakość i 
bezpieczeństwo w podmiotach leczniczych, wsparcie udzielane będzie w trybie pozakonkursowym.” 

oraz rozszerzono zapis akapitu pierwszego, który otrzymał brzmienie jn.: 

„Zgodnie z Kierunkowymi zasadami wyboru projektów zawartymi w opisie PI w RPO WP, wsparcie w ramach 
Poddziałania udzielane będzie przede wszystkim w trybie konkursowym.” 

5. W Działaniu 7.1., w wierszu 13 Limity i ograniczenia w realizacji projektów, w punkcie 8 w zakresie 
oddziałów szpitalnych dodano następujące sformułowanie: 

„Ponadto, projekty z zakresu opieki pediatrycznej będą zgodne Wojewódzkim planem Transformacji 
Województwa Pomorskiego na lata 2022-2026.” 

6.  

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

Rozdział 2 – Szczegółowy Opis 
Osi Priorytetowych, Działań i 
Poddziałań 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w RPO WP 2014-2020 i zatwierdzonymi decyzją wykonawczą Komisji 
Europejskiej nr C(2022) 5237 z dnia 18 lipca 2022 r. utworzono nową Oś Priorytetową 14 Integracja 
imigrantów odpowiadającą na wyzwania dotyczące pomocy osobom przybyłym z terenu Ukrainy, w związku  
z atakiem Federacji Rosyjskiej na ten kraj i napływem do Polski uchodźców pochodzenia ukraińskiego. 

7.  

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

Rozdział 2 – Szczegółowy Opis 
Osi Priorytetowych, Działań i 
Poddziałań 

I. W głównej tabeli SzOOP w następujących Działaniach i Poddziałaniach: Działaniu 3.1., Działaniu 3.2., 
Poddziałaniu 3.3.1., Poddziałaniu 3.3.2., Działaniu 5.1., Działaniu 5.2., Działaniu 5.3., Działaniu 5.4., 
Działaniu 5.5., Działaniu 5.6., Działaniu 5.7., Działaniu 6.1., Poddziałaniu 6.2.1., Poddziałaniu 6.2.2., 
Poddziałaniu 6.3.1., Poddziałaniu 6.3.2., Poddziałaniu 6.3.3., w wierszu 4 dodano do listy nowe 
wskaźniki produktu jn.: 

Wskaźniki monitorujące wsparcie na rzecz osób z doświadczeniem migracji w związku z działaniami 
wojennymi w Ukrainie: 

1) Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w 
Programie; 

2) Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu 
wywołanego wojną Ukrainie. 



 

8.  

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

Rozdział 2 – Szczegółowy Opis 
Osi Priorytetowych, Działań i 
Poddziałań 

II. W głównej tabeli SzOOP uzupełniono katalog ostatecznych odbiorców wsparcia w poniższych 
Działaniach/Poddziałaniach: 

➢ w Działaniu 3.1., w wierszu 7 uzupełniono katalog ostatecznych odbiorców wsparcia o następujące 
grupy osób: 

1) dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z doświadczeniem migracji w związku z działaniami 
wojennymi w Ukrainie, 

3) rodzice/opiekunowie prawni dzieci, w tym osoby z doświadczeniem migracji w związku z działaniami 
wojennymi w Ukrainie. 

➢ w Działaniu 3.2., w wierszu 7 uzupełniono katalog ostatecznych odbiorców wsparcia o następującą 
grupę osób: 

1) uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, (w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni, 
uczniowie z niepełnosprawnościami oraz uczniowie z zaburzeniami rozwoju), w tym uczniowie z 
doświadczeniem migracji w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie. 

➢ w Poddziałaniu 3.3.1. i Poddziałaniu 3.3.2., w wierszu 7 uzupełniono katalog ostatecznych 
odbiorców wsparcia o następującą grupę osób: 

1) Uczniowie, w tym uczniowie z doświadczeniem migracji w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie 
i nauczyciele szkół zawodowych. 

➢ w Poddziałaniu 5.1.1. i Poddziałaniu 5.1.2., w wierszu 7 uzupełniono katalog ostatecznych 
odbiorców wsparcia o następującą grupę osób: 

„Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby pozostające bez pracy zarejestrowane w PUP, w tym osoby z 
doświadczeniem migracji w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie (z wyłączeniem osób przed 
ukończeniem 30 roku życia) (…)” 

➢ w Poddziałaniu 5.2.1. i Poddziałaniu 5.2.2., w wierszu 7 uzupełniono katalog ostatecznych 
odbiorców wsparcia o następującą grupę osób: 

a) „osoby pozostające bez pracy, w tym osoby z doświadczeniem migracji w związku z działaniami 
wojennymi w Ukrainie (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) (…)” oraz h) „osoby z 
doświadczeniem migracji w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie” 

➢ w Działaniu 5.3., w wierszu 7 uzupełniono katalog ostatecznych odbiorców wsparcia o następującą 
grupę osób: 

1) osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, w tym osoby z doświadczeniem migracji w związku z 



 

działaniami wojennymi w Ukrainie, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad 
dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub 
przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,  

2) osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym osoby z doświadczeniem migracji w 
związku z działaniami wojennymi w Ukrainie. 

➢ w Poddziałaniu 5.4.1. i Poddziałaniu 5.4.2., w wierszu 7 uzupełniono katalog ostatecznych 
odbiorców wsparcia o następującą grupę osób: 

„Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby w wieku aktywności zawodowej, w tym osoby z 
doświadczeniem migracji w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie (…)” 

➢ w Działaniu 5.5., w wierszu 7 uzupełniono katalog ostatecznych odbiorców wsparcia o następującą 
grupę osób: 

„Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby w wieku aktywności zawodowej, w tym pracownicy sektora 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym osoby z doświadczeniem migracji w związku z działaniami 
wojennymi w Ukrainie.” 

➢ w Działaniu 5.6., w wierszu 7 uzupełniono katalog ostatecznych odbiorców wsparcia o następującą 
grupę osób: 

1) osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy 
przed dniem przystąpienia do projektu, w tym osoby z doświadczeniem migracji w związku z 
działaniami wojennymi w Ukrainie, 

2) pracownicy będący w okresie wypowiedzenia, w tym osoby z doświadczeniem migracji w związku z 
działaniami wojennymi w Ukrainie, 

3) pracownicy zagrożeni zwolnieniem, w tym osoby z doświadczeniem migracji w związku z działaniami 
wojennymi w Ukrainie. 

➢ w Działaniu 5.7., w wierszu 7 uzupełniono katalog ostatecznych odbiorców wsparcia o następującą 
grupę osób: 

a) „osoby pozostające bez pracy, w tym osoby z doświadczeniem migracji w związku z działaniami 
wojennymi w Ukrainie (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) (…)” oraz h) „osoby z 
doświadczeniem migracji w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie.” 

➢ w Poddziałaniu 6.1.1. i Poddziałaniu 6.1.2., w wierszu 7 uzupełniono katalog ostatecznych 
odbiorców wsparcia o następującą grupę osób: 



 

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym osoby z 
doświadczeniem migracji w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, 

- otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z 
doświadczeniem migracji w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie. 

➢ w Poddziałaniu 6.2.1. i Poddziałaniu 6.2.2., w wierszu 7 uzupełniono katalog ostatecznych 
odbiorców wsparcia o następującą grupę osób: 

„osoby z doświadczeniem migracji w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie.” 

➢ w Poddziałaniu 6.3.1. i Poddziałaniu 6.3.2., w wierszu 7 uzupełniono katalog ostatecznych 
odbiorców wsparcia o następującą grupę osób: 

„Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są następujące grupy podmiotów i osób, w tym osoby z 
doświadczeniem migracji w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie”. 

➢ w Poddziałaniu 6.3.3., w wierszu 7 uzupełniono katalog ostatecznych odbiorców wsparcia o 
następującą grupę osób: 

„Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są następujące grupy podmiotów (w tym podmiotów realizujących 
działania na rzecz osób z doświadczeniem migracji w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie)”. 

9.  

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

Rozdział 2 – Szczegółowy Opis 
Osi Priorytetowych, Działań i 
Poddziałań 

Dokonano aktualizacji Dziennika Ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1219) dla rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w 
następujących Działaniach: 5.1., 5.2., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 6.1., 6.2., 6.3., 14.1. (wiersz 18 Pomoc publiczna i 
pomoc de minimis). 

10.  

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 w RPO WP 2014-2020 zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji 
Europejskiej nr C(2022) 5237 z dnia 18 lipca 2022 r.  

11.  

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

Rozdział 4 – Wymiar 

1. W podrozdziale 4.2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dokonano aktualizacji w kolumnach Alokacji 
UE oraz Finansowania ogółem w tabeli Alokacja UE przeznaczona na ZIT OMT w OP 6 Integracja oraz OP 
10 Energia. 

W podrozdziale 4.2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dokonano aktualizacji w tabeli Zestawienie 



 

terytorialny interwencji wskaźników planowanych do realizacji w ramach mechanizmu ZIT poprzez usunięcie z części dotyczącej 
wskaźników rezultatu bezpośredniego Wskaźników monitorujących wsparcie w związku z epidemią COVID-
19 w Poddziałaniu 5.1.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT  

oraz  

dodaniu wskaźnika produktu: Wskaźniki monitorujące wsparcie w związku z epidemią COVID-19 w 
Poddziałaniu 5.1.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT oraz wskaźników produktu: 
Wskaźniki monitorujące wsparcie na rzecz osób z doświadczeniem migracji w związku z działaniami 
wojennymi w Ukrainie w Poddziałaniu 5.1.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT, 
Poddziałaniu 5.2.1. Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, Poddziałaniu 5.4.1. Zdrowie na rynku pracy – 
mechanizm ZIT, Poddziałaniu 6.1.1. Aktywizacja społeczno - zawodowa – mechanizm ZIT, Poddziałaniu 6.2.1. 
Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT oraz Poddziałaniu 6.3.1. Podmioty ekonomii społecznej – 
mechanizm ZIT. 

2. W podrozdziale 4.3. Obszary wiejskie dokonano aktualizacji kwoty alokacji z 443 444 880 EUR na 
443 046 133 EUR. 

12.  

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

Rozdział 5 – Wykaz 
dokumentów służących 
realizacji Programu 

1. Uzupełniono podrozdział 5.1. Wykaz rozporządzeń UE oraz krajowych ustaw i rozporządzeń o 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/562 z dnia 6 kwietnia 2022 r. zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do działań polityki spójności na 
rzecz uchodźców w Europie (CARE). 

2. Uzupełniono podrozdział 5.4. Inne dokumenty towarzyszące realizacji PO o pozycję: Regionalny Program 
Strategiczny w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej (Jakość i 
bezpieczeństwo w podmiotach leczniczych). 

13.  

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

Rozdział 6 – Wykaz stosownych 
pojęć 

1. Uzupełniono tabelę pojęć o definicję pojęcia CARE (Cohesion’s Actions for Refugees in Europe). 

2. Uzupełniono definicję pojęcia REACT-EU o nowy zapis jn.:  

„Alokacja środków w ramach pierwszej transzy mechanizmu REACT-EU w RPO WP wynosi 21 732 547 EUR z 
EFRR oraz w ramach drugiej transzy wynosi 4 165 671 EUR z EFRR (…)” 

14.  

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

Rozdział 7 – Wykaz stosownych 

Uzupełniono Wykaz stosownych skrótów o skrót „PS – Przedsiębiorstwo społeczne.” 



 

skrótów 

15.  

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

Rozdział 8 – Załączniki 

1. W załączniku 8.1. Tabela transpozycji PI na Działania/Poddziałania w ramach Osi Priorytetowych dodano 
OP 14 Integracja imigrantów. 

2. Dokonano również aktualizacji wskaźników produktu w załączniku 8.2. Tabela wskaźników Rezultatu 
Bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań w Działaniu 3.1., Poddziałaniu 3.2.1., Poddziałaniu 
3.2.2., Poddziałaniu 3.3.1., Poddziałaniu 3.3.2., Poddziałaniu 5.1.1., Poddziałaniu 5.1.2., Poddziałaniu 
5.2.1., Poddziałaniu 5.2.2., Działaniu 5.3., Poddziałaniu 5.4.1., Poddziałaniu 5.4.2., Działaniu 5.5., 
Działaniu 5.6., Działaniu 5.7., Poddziałaniu 6.1.1., Poddziałaniu 6.1.2., Poddziałaniu 6.2.1., Poddziałaniu 
6.2.2., Poddziałaniu 6.3.1., Poddziałaniu 6.3.2., Poddziałaniu 6.3.3. oraz dodano trzy nowe wskaźniki 
produktu dla nowej OP 14 – Działanie 14.1. 

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


