Załącznik nr 1 do uchwały nr 869/167/16
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r.

REJESTR ZMIAN
w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
NA LATA 2014-2020
Nr i tytuł rozdziału (fragmentu)
dokumentu/
Osi Priorytetowej/ Działania/
Poddziałania

Zakres zmiany

1.

Poddziałanie 1.1.2. Ekspansja przez
innowacje – wsparcie
pozadotacyjne

Poz. 5 Typy projektów
Dokonano modyfikacji zapisu dotyczącego typów projektów dla Poddziałania 1.1.2, który otrzymał
brzmienie: Wybór podmiotu wdrażającego fundusz funduszy.

2.

Poddziałanie 10.1.1. Efektywność
energetyczna – mechanizm ZIT –
wsparcie dotacyjne.

Poz. 6 Typ beneficjenta
Uzupełniono zapisy dotyczące typów beneficjentów w ramach Poddziałania 10.1.1, jak poniżej:
1) jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, spółki z większościowym udziałem
jst. oraz podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym z jst.

Działanie 11.2. Gospodarka
odpadami

Poz. 13 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)
Dodano nowy zapis dotyczący limitów i ograniczeń w realizacji projektów w brzmieniu: Projekty
związane z selektywnym zbieraniem odpadów, w tym w szczególności dotyczące PSZOK, mogą ubiegać
się o dofinansowanie pod warunkiem, że wartość ich kosztów kwalifikowalnych nie przekracza 2 mln
PLN i obsługują do 20 tys. mieszkańców.
Poz. 23 Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)
Zapis dotyczący minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu otrzymał
brzmienie: W przypadku projektów związanych z selektywnym zbieraniem odpadów, w tym w

Nr
zmiany

3.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

szczególności dotyczących PSZOK, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 2
mln PLN.
Dokonano aktualizacji Wykazu dokumentów służących realizacji Programu w zakresie:

4.

5.

Rozdział 5
Wykaz dokumentów służących
realizacji Programu

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



Rozporządzeń delegowanych;



Rozporządzeń krajowych;



Wykazu wytycznych UE;



Wykazu krajowych wytycznych horyzontalnych;



Innych dokumentów towarzyszących realizacji PO.

Załącznik nr 5 uzupełniono o projekty zidentyfikowane przez IZ RPO WP w ramach trybu
pozakonkursowego w zakresie:
- Poddziałania 1.1.2. Ekspansja przez innowacje – wsparcie pozadotacyjne;
- Działania 2.1. Inwestycje podstawowe;
- Poddziałania 2.2.2. Inwestycje profilowane – wsparcie pozadotacyjne;
- Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT;
- Poddziałania 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne.

Ponadto dokonano poprawek redakcyjnych, stylistycznych, językowych i interpunkcyjnych.

