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Załącznik nr 1 do uchwały nr 1171/279/17 

Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia 31 października 2017 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 

Aktualizacja zapisów SzOOP RPO WP wprowadzona niniejszą uchwałą wynika w szczególności z wejścia w 

życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych ustaw.  

Zmiany maja charakter przekrojowy i dotyczą m.in.: 

1. aktualizacji zapisów pozycji 17 Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i 

planowany zakres systemu zaliczek we wszystkich Działaniach/Poddziałaniach w związku z 

nowelizacją ustawy wdrożeniowej, 

2. aktualizacji zapisów dotyczących Działań/Poddziałań realizowanych w formie instrumentów 

finansowych (pozycja 12 Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za 

nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów i 26 Rodzaj wsparcia instrumentów 

finansowych oraz najważniejsze warunki przyznawania) w Poddziałaniu 1.1.2., Działaniu 2.1., 

Działaniu 8.2., Poddziałaniu 10.3.2. oraz Działaniu 10.5., 

3. aktualizacji podstaw prawych dla poszczególnych rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej 

(pozycja 18 we wszystkich Działaniach i Poddziałaniach),  

4. aktualizacji Wykazu dokumentów służących realizacji Programu, 

5. dodania nowego Załącznik nr 6 uszczegółowiający zasady kwalifikowania wydatków w ramach RPO 

WP 2014-2020 (strona 306). 



 

2. 

Załącznik nr 2b do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 

Kryteria wyboru projektów 

W Załączniku nr 3 Kryteria wyboru projektów wprowadza się zmiany jn.: 

1. uzupełnia się Kryteria o horyzontalne zmiany w związku z nowelizacją ustawy wdrożeniowej, 

2. uzupełnia się o nowe kryteria wyboru projektów w ramach OP 9 Mobilność dla Poddziałania 9.2.2. 
Regionalna infrastruktura kolejowa, 

zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP w dniu 25 października 2017 roku. 

3. 

Załącznik nr 2c do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 

Wykaz projektów 

zidentyfikowanych  

przez IZ RPO WP w ramach 

trybu pozakonkursowego 

Załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego: 

1. uzupełnia się o nowe projekty zidentyfikowane przez IZ RPO WP w ramach Poddziałań jn.: 

- 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT,  

- 10.2.1. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne. 

2. aktualizuje się w zakresie wpisanych projektów pozakonkursowych dla Działań/Poddziałań jn.: 

- 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT,  

- 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa. 

4. 

Załącznik nr 2d do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 

Zasady dotycz ące 
kwalifikowania wydatków w 
ramach RPO WP  

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 wprowadza się do SzOOP RPO WP nowy Załącznik nr 6 uszczegółowiający 

zasady kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 pn.: Zasady dotycz ące kwalifikowania 
wydatków w ramach RPO WP.  

 

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

 


