
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 381/323/18 

Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia 19 kwietnia 2018 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  

OP 2 Przedsiębiorstwa 
Działanie 2.1. Inwestycje podstawowe i 
profilowane - wsparcie pozadotacyjne 

W części głównej SzOOP RPO WP, w Działaniu 2.1., w wierszu 18. Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj 
i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) dodano zapis: 

 na podstawie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie 
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 494), stanowiącego program pomocowy 
zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie SA.47690 – Polska – 
Pomoc regionalna na rzecz inwestycji dla MŚP działających w sektorze stoczniowym – województwa 
pomorskie i zachodniopomorskie. 

2. 

Załącznik nr 2a do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP  

OP 2 Przedsiębiorstwa 

Działanie 2.2. Inwestycje profilowane - 
wsparcie dotacyjne 

W części głównej SzOOP RPO WP, w Działaniu 2.2., w wierszu 18. Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj 
i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) dodano zapis: 

 na podstawie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie 
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 494), stanowiącego program pomocowy 
zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie SA.47690 – Polska – 
Pomoc regionalna na rzecz inwestycji dla MŚP działających w sektorze stoczniowym – województwa 
pomorskie i zachodniopomorskie. 



 

3. 

Załącznik nr 2a do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP  

OP 9 Mobilność 
Poddziałanie 9.2.2. Regionalna 
infrastruktura kolejowa 

W części głównej SzOOP RPO WP, w Poddziałaniu 9.2.2., w wierszu 18. Pomoc publiczna i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) dodano zapis: 

 jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na 
lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z 
dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013). 

4. 

Załącznik nr 2a do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 
OP 8 Konwersja 

Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności 
walorów dziedzictwa przyrodniczego 

W części głównej SzOOP RPO WP, w Działaniu 8.4., w wierszu 6. Typ beneficjenta dokonano zmiany polegającej 
na zamianie typu beneficjenta z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie.  

1 stycznia 2018 r., na mocy ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566), powstało 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w skład którego weszły następujące jednostki organizacyjne: 
- Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

- Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. 

5. 

Załącznik nr 2a do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 

OP 11 Środowisko 
Działanie 11.1. Ograniczanie zagrożeń 
naturalnych 

W części głównej SzOOP RPO WP, w Działaniu 11.1., w wierszu 6. Typ beneficjenta dokonano zmiany 
polegającej na dodaniu 11) typu beneficjenta: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  
1 stycznia 2018 r., na mocy ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566), powstało 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w skład którego weszły następujące jednostki organizacyjne: 

- Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

- Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej.  
Jednocześnie PGW Wody Polskie przejęło realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 projekty przez 
zlikwidowane Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

6. 
Załącznik nr 2a do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 

Wykaz stosowanych skrótów 

W części głównej SzOOP RPO WP, w Wykazie stosowanych skrótów dokonano zmiany polegającej na 
wykreśleniu skrótu KZGW -  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz dodaniu skrótu PGW WP - Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

1 stycznia 2018 r., na mocy ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566), powstało 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w skład którego weszły następujące jednostki organizacyjne: 

- Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
- Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej.  



 

7. 
Załącznik nr 2b do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 
Kryteria wyboru projektów 

W Załączniku nr 3 Kryteria wyboru projektów wprowadza się zmiany polegające na aktualizacji kryteriów dla 
Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 RPO WP, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP w dniu 
18 kwietnia 2018 roku. 

Zmiana katalogu kryteriów w zakresie Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 wynika z zapisów zmienionej 
Umowy Partnerstwa zatwierdzonej przez Komisję Europejską 23 października 2017 roku oraz Wytycznych 
horyzontalnych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020 obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, które umożliwiają 
udział w projektach ukierunkowanych na upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat 3 wszystkim osobom 
pracującym. Stanowi to rozszerzenie dotychczasowej grupy docelowej, dzięki czemu interwencja będzie mogła 
być skierowana do szerszej grupy uczestników - umożliwi to udział w konkursie większej grupie 
wnioskodawców. 

Powyższe, korzystne dla potencjalnych Wnioskodawców oraz grupy docelowej projektów rozwiązanie zostało 
zastosowane w projekcie zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą  
Nr 141/304/18 z dnia 13 lutego 2018 r. 

8. 

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 
uzupełniono o projekt zidentyfikowany przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego w zakresie 
Poddziałania 6.3.3. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej. 
Ponadto, dokonano aktualizacji Wykazu w zakresie projektu/ów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach 
trybu pozakonkursowego dla Działania 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa. 

9. 

Załącznik nr 2d do uchwały ZWP 
przyjmującej niniejszy SzOOP 

Zasady dotyczące kwalifikowania 
wydatków w ramach RPO WP 

W treści dokumentu dla Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne dotyczącej 
Kosztów kwalifikowalnych - Koszty bezpośrednie, punkt 2), lit b) rozszerzono zapis, który otrzymał brzmienie 
jn.: 
„w przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorstwom na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty 
kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą 
modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych. W przypadku pomocy przyznanej na 
dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość 
księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie 
prac”. 

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


