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Sekcja 1.1.
1.

Wkład Programu w realizację Strategii
EUROPA 2020 oraz w osiągnięcie
spójności gospodarczo-społecznej i
terytorialnej

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)
Str. 7

Str. 7

Przesłanki interwencji i ramy tematyczne RPO WP są
zdeterminowane rozstrzygnięciami SRWP, RPS, Strategii EUROPA
2020, UP oraz stanowiska negocjacyjnego (Position Paper) KE do
UP.

Zmiana Programu została opracowana z uwzględnieniem Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do
2030 r.) przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r.

Stojące przed województwem pomorskim wyzwania wyznaczają
zakres interwencji RPO WP, który skupia się na sferze gospodarczej,
edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystaniu
specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, a także na
systemie transportowym, energii i środowisku.

Str. 11

Wkład Programu w realizację Strategii
EUROPA 2020 oraz w osiągnięcie
spójności gospodarczo-społecznej i
terytorialnej

Przesłanki interwencji i ramy tematyczne RPO WP są
zdeterminowane rozstrzygnięciami SRWP, RPS, Strategii EUROPA
2020, UP oraz stanowiska negocjacyjnego (Position Paper) KE do
UP.
Stojące przed województwem pomorskim wyzwania wyznaczają
zakres interwencji RPO WP, który skupia się na sferze gospodarczej,
edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystaniu
specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, a także na
systemie transportowym, energii i środowisku.
Str. 11

1)

Istotną barierą rozwojową regionu jest niski poziom zatrudnienia
powiązany z silnym zróżnicowaniem geograficznym popytu na
pracę oraz niską mobilnością zawodową i przestrzenną
mieszkańców.

1)

Istotną barierą rozwojową regionu jest niski poziom zatrudnienia
powiązany z silnym zróżnicowaniem geograficznym popytu na
pracę oraz niską mobilnością zawodową i przestrzenną
mieszkańców.

2)

Znaczna jest populacja biernych zawodowo, co wynika m.in. z
poważnych trudności w powrocie na rynek pracy osób, które
mają pod opieką osoby zależne (dzieci, seniorów, osoby
z niepełnosprawnościami).

2)

Znaczna jest populacja biernych zawodowo, co wynika m.in. z
poważnych trudności w powrocie na rynek pracy osób, które
mają pod opieką osoby zależne (dzieci, seniorów, osoby
z niepełnosprawnościami).

3)

Niska jest skłonność pracowników do zdobywania umiejętności,
podnoszenia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych. Brakuje

3)

Wyzwaniem dla regionu staje się deficyt pracowników, który
skutkuje problemami w zaspokojeniu potrzeb kadrowych

Sekcja 1.1.
2.

Treść zmieniona

1

Nr
zmiany

Nr i nazwa
Rozdziału/Podrozdziału/Opisu Osi
Priorytetowej RPO WP

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)
silnego zainteresowania przedsiębiorstw poprawą kwalifikacji
pracowników.
4)

Sekcja 1.1.
3.

Wkład Programu w realizację Strategii
EUROPA 2020 oraz w osiągnięcie
spójności gospodarczo-społecznej i
terytorialnej

Sekcja 1.1.
4.

Wkład Programu w realizację Strategii
EUROPA 2020 oraz w osiągnięcie
spójności gospodarczo-społecznej i
terytorialnej

Treść zmieniona
pomorskich pracodawców.
4)

Niska jest skłonność pracowników do zdobywania umiejętności,
podnoszenia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych. Brakuje
silnego zainteresowania przedsiębiorstw poprawą kwalifikacji
pracowników.

5)

Oferta doradczo-szkoleniowa jest niedostosowana do potrzeb
pracowników i pracodawców.

Oferta doradczo-szkoleniowa jest niedostosowana do potrzeb
pracowników i pracodawców.

Str. 11

Str. 11

Interwencja RPO WP

Interwencja RPO WP

Wyzwania w sferze aktywności zawodowej i społecznej przekładają
się na trzy OP RPO WP:

Wyzwania w sferze aktywności zawodowej i społecznej przekładają
się na trzy OP RPO WP:

1)

OP 5. Zatrudnienie (CT 8 i CT 10) skupiać się będzie na
aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, rozwoju
przedsiębiorczości, godzeniu życia zawodowego i prywatnego,
kształceniu ustawicznym osób w wieku aktywności zawodowej,
adaptacji zwalnianych pracowników oraz programach
zdrowotnych

1)

OP 5. Zatrudnienie (CT 8 i CT 10) skupiać się będzie na
aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy oraz
pracujących znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy, rozwoju przedsiębiorczości, godzeniu życia zawodowego
i prywatnego, kształceniu ustawicznym osób w wieku
aktywności zawodowej, adaptacji zwalnianych pracowników
oraz programach zdrowotnych.

Str. 19

Str. 19

Pozostałe miary dla celów dotyczących energetyki i środowiska są
dostępne jedynie na poziomie kraju. W zakresie zużycia energii
pierwotnej Polsce pozostało niecałe 3 Mtoe aby osiągnąć
wyznaczone 96 Mtoe. Natomiast w przypadku emisji gazów
cieplarnianych, w odniesieniu do 1990 r., odnotowano spadek o 12,4
p.p. Aby osiągnąć zakładany cel dla 2020 r., tj. 82,2%, należy
obniżyć emisję jeszcze o 5,4 p.p.

Pozostałe miary dla celów dotyczących energetyki i środowiska są
dostępne jedynie na poziomie kraju. W zakresie zużycia energii
pierwotnej Polsce pozostało niecałe 3 Mtoe aby osiągnąć
wyznaczone 96 Mtoe. Natomiast w przypadku emisji gazów
cieplarnianych, w odniesieniu do 1990 r., odnotowano spadek o 12,4
p.p. Aby osiągnąć zakładany cel dla 2020 r., tj. 82,2%, należy
obniżyć emisję jeszcze o 5,4 p.p.
W ramach wszystkich CT wykluczone jest wsparcie inwestycji w
infrastrukturę instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w
przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla

2

Nr
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Nr i nazwa
Rozdziału/Podrozdziału/Opisu Osi
Priorytetowej RPO WP

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)

Treść zmieniona
ochrony zdrowia na lata 2014-2020) świadczących opiekę dla osób
z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz
dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, chyba że rozpoczęty w
nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do
opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie
rozpoczęty w okresie realizacji projektu. Zasada ta obowiązuje dla
naborów ogłoszonych po wejściu w życie zmienionego Programu.
Str. 23 – 24

Str. 23
CT 8.
Promowanie
zatrudnienia
i wspieranie
mobilności
pracowników

Sekcja 1.1.
5.

Wkład Programu w realizację Strategii
EUROPA 2020 oraz w osiągnięcie
spójności gospodarczo-społecznej i
terytorialnej

8i

Wyzwanie 3.
Barierą rozwojową regionu jest
utrzymujący się niedostateczny
poziom zatrudnienia mieszkańców, co
przekłada się na znaczną populację
osób pozostających bez pracy,
w tym na wysokie bezrobocie (także o
charakterze strukturalnym),
przekraczające w województwie 13%
w 2013 r. W 9 z 20 powiatów stopa
bezrobocia wynosi ponad 19%.
Trudności z zatrudnieniem mają
przede wszystkim osoby starsze
(powyżej 50 lat), z
niepełnosprawnościami oraz kobiety.
Problem ten ma złożone podłoże,
przy czym duży wpływ na skalę jego
występowania ma niska mobilność
zawodowa (w tym niechęć do
podnoszenia lub zmiany kwalifikacji
zawodowych) i przestrzenna
mieszkańców, szczególnie na
obszarach wiejskich i w mniejszych
miastach

3

CT 8.
Promowanie
zatrudnienia
i wspieranie
mobilności
pracowników

8i

Wyzwanie 3.
Barierą rozwojową regionu jest
utrzymujący się niedostateczny
poziom zatrudnienia mieszkańców,
co przekłada się na znaczną
populację osób pozostających bez
pracy, w tym na bezrobocie (także o
charakterze strukturalnym).
Trudności z zatrudnieniem mają
przede wszystkim osoby starsze
(powyżej 50 lat), z
niepełnosprawnościami oraz
kobiety. Problem ten ma złożone
podłoże, przy czym duży wpływ na
skalę jego występowania ma niska
mobilność zawodowa (w tym
niechęć do podnoszenia lub zmiany
kwalifikacji zawodowych) i
przestrzenna mieszkańców,
szczególnie na obszarach wiejskich
i w mniejszych miastach.
Wyzwaniem dla regionu staje się
także deficyt pracowników, który
skutkuje problemami w
zaspokojeniu potrzeb kadrowych
pomorskich pracodawców.
Wsparcia na rynku pracy potrzebują
także osoby pracujące, w tym:
ubogie pracujące, odchodzące z

Nr
zmiany

Nr i nazwa
Rozdziału/Podrozdziału/Opisu Osi
Priorytetowej RPO WP

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)

Treść zmieniona
rolnictwa i ich rodziny, zatrudnione
na umowach krótkoterminowych
oraz pracujące w ramach umów
cywilno-prawnych.

Str. 23
CT 8.
Promowanie
zatrudnienia
i wspieranie
mobilności
pracowników
Sekcja 1.1.
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Wkład Programu w realizację Strategii
EUROPA 2020 oraz w osiągnięcie
spójności gospodarczo-społecznej i
terytorialnej

Str. 24
8iii

Wyzwanie 3.
Mieszkańcy regionu wyróżniają się na
tle kraju skłonnością do podejmowania
działalności gospodarczej. Region
zajmuje wysoką pozycję wśród
województw pod względem
podstawowych wskaźników
dotyczących przedsiębiorczości, m.in.
3. miejsce w zakresie liczby firm
wpisanych do rejestru REGON na 10
tys. mieszkańców oraz 2. miejsce
dotyczące nowo zarejestrowanych firm
na 10 tys. ludności. Doświadczenia
wskazują, iż wspieranie tworzenia
nowych firm jest skuteczną formą
aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy.

4

CT 8.
Promowanie
zatrudnienia
i wspieranie
mobilności
pracowników

8iii

Wyzwanie 3.
Mieszkańcy regionu wyróżniają się
na tle kraju skłonnością do
podejmowania działalności
gospodarczej. Region zajmuje
wysoką pozycję wśród województw
pod względem podstawowych
wskaźników dotyczących
przedsiębiorczości, m.in. 3. miejsce
w zakresie liczby firm wpisanych do
rejestru REGON na 10 tys.
mieszkańców oraz 2. miejsce
dotyczące nowo zarejestrowanych
firm na 10 tys. ludności.
Doświadczenia wskazują, iż
wspieranie tworzenia nowych firm
jest skuteczną formą aktywizacji
zawodowej osób pozostających bez
pracy oraz poprawy sytuacji
zawodowej osób pracujących
znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy.

Nr
zmiany

7.

Nr i nazwa
Rozdziału/Podrozdziału/Opisu Osi
Priorytetowej RPO WP

Str. 27

Podział środków na OP RPO WP uwzględnia wymagane w
regulacjach UE dla polityki spójności poziomy koncentracji
tematycznej (ring-fencing):

Podział środków na OP RPO WP uwzględnia wymagane w
regulacjach UE dla polityki spójności poziomy koncentracji
tematycznej (ring-fencing):

1)

na wsparcie innowacji, prac B+R, wzmocnienie
przedsiębiorstw, e-usługi, jak też działania z zakresu
zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania OZE
przeznaczonych będzie 50,1% wkładu EFRR,

1)

na wsparcie innowacji, prac B+R, wzmocnienie
przedsiębiorstw, e-usługi, jak też działania z zakresu
zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania OZE
przeznaczonych będzie 50,1% wkładu EFRR,

2)

na działania z zakresu zwiększenia efektywności
energetycznej, wykorzystania OZE oraz gospodarki
niskoemisyjnej skierowanych będzie 23,5% alokacji EFRR,

2)

na działania z zakresu zwiększenia efektywności
energetycznej, wykorzystania OZE oraz gospodarki
niskoemisyjnej skierowanych będzie 24,8% alokacji EFRR,

3)

na promowanie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem –
21,8% alokacji EFS,

3)

na promowanie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem –
21,8% alokacji EFS,

4)

64,8% alokacji EFS zostanie przeznaczone na pięć priorytetów
inwestycyjnych (PI 8i, 8iv, 9i, 10i, 10iii).

4)

64,9% alokacji EFS zostanie przeznaczone na pięć
priorytetów inwestycyjnych (PI 8i, 9i, 9iv, 10i, 10iii).

Str. 27

Str. 27 – 28

Podział środków UE na CT wynika ze zidentyfikowanych wyzwań
rozwojowych opisanych w sekcji 1.1:

Podział środków UE na CT wynika ze zidentyfikowanych wyzwań
rozwojowych opisanych w sekcji 1.1:

1)

najwięcej środków RPO WP – prawie 17% – przeznaczonych
zostanie na CT 4 i wiązać się będzie z przejściem na
gospodarkę niskoemisyjną oraz wsparcie zrównoważonego
rozwoju transportu zbiorowego – wynika to z wysokiego, ale
niewykorzystanego, potencjału regionu w sferze energetyki,

1)

najwięcej środków RPO WP – prawie 18% – przeznaczonych
zostanie na CT 4 i wiązać się będzie z przejściem na
gospodarkę niskoemisyjną oraz wsparcie zrównoważonego
rozwoju transportu zbiorowego – wynika to z wysokiego, ale
niewykorzystanego, potencjału regionu w sferze energetyki,

2)

porównywalna alokacja RPO WP – prawie 17% –
przeznaczona zostanie łącznie na CT 1 i 3,
tj. kompleksowe wsparcie sektora gospodarczego w zakresie
komercjalizacji wiedzy i polepszania warunków prowadzenia
działalności gospodarczej,

2)

również znaczna alokacja RPO WP – prawie 16% –
przeznaczona zostanie łącznie na CT 1 i 3,
tj. kompleksowe wsparcie sektora gospodarczego w zakresie
komercjalizacji wiedzy i polepszania warunków prowadzenia
działalności gospodarczej,

3)

działania dotyczące niskoemisyjnego transportu zbiorowego w
CT 4 łączą się bezpośrednio z CT 7, na który przeznaczono
nieco ponad 13% środków UE – taka alokacja związana jest ze
słabą dostępnością transportową województwa, zarówno

3)

działania dotyczące niskoemisyjnego transportu zbiorowego w
CT 4 łączą się bezpośrednio z CT 7, na który przeznaczono
prawie 14% środków UE – taka alokacja związana jest ze
słabą dostępnością transportową województwa, zarówno

Sekcja 1.2.
Uzasadnienie alokacji finansowej

Treść zmieniona

Str. 26 – 27

Sekcja 1.2.
Uzasadnienie alokacji finansowej

8.

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)
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Rozdziału/Podrozdziału/Opisu Osi
Priorytetowej RPO WP

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)

Treść zmieniona

zewnętrzną, jak i wewnętrzną,
4)

Sekcja 1.2.
9.

10.

Uzasadnienie alokacji finansowej

Sekcja 1.2.
Uzasadnienie alokacji finansowej

zewnętrzną, jak i wewnętrzną,

w sferze społeczno-gospodarczej dominować będzie wsparcie
w zakresie:

4)

w sferze społeczno-gospodarczej dominować będzie wsparcie
w zakresie:

 zatrudnienia (12% środków UE na CT 8 i 10), co pozwoli
ograniczyć negatywne zjawiska
na regionalnym rynku pracy,

 zatrudnienia (22% środków UE na CT 8 i 10), co pozwoli
ograniczyć negatywne zjawiska
na regionalnym rynku pracy,

 aktywizacji społeczno-zawodowej (14% środków UE na CT
9), co umożliwi przywrócenie na rynek pracy osób
wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

 aktywizacji społeczno-zawodowej (blisko 14% środków UE
na CT 9), co umożliwi przywrócenie na rynek pracy osób
wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

Str. 27

Str. 28

Środki RPO WP będą realizować Priorytety Strategii EUROPA 2020.
Spośród trzech Priorytetów Strategii EUROPA 2020, w RPO WP
największy będzie udział środków skierowanych na wsparcie
rozwoju zrównoważonego (około 46% środków UE), w tym na:

Środki RPO WP będą realizować Priorytety Strategii EUROPA
2020. Spośród trzech Priorytetów Strategii EUROPA 2020, w RPO
WP największy będzie udział środków skierowanych na wsparcie
rozwoju zrównoważonego (około 46% środków UE), w tym na:

1) Inicjatywę Europa efektywnie korzystająca z zasobów
przeznaczonych zostanie około 37% środków UE,

1)

Inicjatywę Europa efektywnie korzystająca z zasobów
przeznaczonych zostanie około 38% środków UE,

2) Inicjatywę Polityka przemysłowa w erze globalizacji przewidziano
około 9% środków UE.

2)

Inicjatywę Polityka przemysłowa w erze globalizacji
przewidziano ponad 8% środków UE.

Str. 28

Str. 29

Ponadto biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych OP i PI RPO
WP, przewidywany szacunkowy udział wydatków przeznaczonych
na przedsięwzięcia zlokalizowane na obszarach wiejskich wyniesie
około 30% ogólnej alokacji RPO WP, tj. około 557 872 697 EUR.

Ponadto biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych OP i PI RPO
WP, przewidywany szacunkowy udział wydatków przeznaczonych
na przedsięwzięcia zlokalizowane na obszarach wiejskich wyniesie
około 30% ogólnej alokacji RPO WP, tj. około 557 267 456 EUR.

Wydatki na obszary wiejskie będą monitorowane i sprawozdawane w
sprawozdaniach rocznych z Programu z uwzględnieniem – zgodnie z
zakresem i logiką interwencji RPO WP – takich obszarów jak m.in.
edukacja przedszkolna i ogólna, aktywizacja zawodowa osób
zamieszkujących obszary wiejskie, w tym poprzez wsparcie
powstawania mikroprzedsiębiorstw, regionalne dziedzictwo
przyrodnicze, czy gospodarka wodno-ściekowa.

Wydatki na obszary wiejskie będą monitorowane i sprawozdawane
w sprawozdaniach rocznych z Programu z uwzględnieniem –
zgodnie z zakresem i logiką interwencji RPO WP – takich obszarów
jak m.in. edukacja przedszkolna i ogólna, aktywizacja zawodowa
osób zamieszkujących obszary wiejskie, w tym poprzez wsparcie
powstawania mikroprzedsiębiorstw, regionalne dziedzictwo
przyrodnicze, czy gospodarka wodno-ściekowa.
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Nr
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11.

Nr i nazwa
Rozdziału/Podrozdziału/Opisu Osi
Priorytetowej RPO WP

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)
Około 19,8% (369 406 657 EUR) alokacji UE w RPO WP zostanie
skierowane na cele dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatu.

Około 20,1% (375 347 208 EUR) alokacji UE w RPO WP zostanie
skierowane na cele dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatu.

Sekcja 1.2.

Str. 30

Str. 30

Uzasadnienie alokacji finansowej

2. Przedsiębiorstwa

2. Przedsiębiorstwa

Tabela 2.

Wsparcie UE (EUR) – 174 647 688

Wsparcie UE (EUR) – 157 479 140

Przegląd strategii inwestycyjnej
Programu

Udział wsparcia UE w RPO WP (%) – 9,37%

Udział wsparcia UE w RPO WP (%) – 8,44%

Str. 30 – 31

Str. 31 – 32

5. Zatrudnienie

5. Zatrudnienie

6. Integracja

6. Integracja

8i

Sekcja 1.2.
Uzasadnienie alokacji finansowej
12.

Treść zmieniona

Tabela 2.
Przegląd strategii inwestycyjnej
Programu

Zwiększone
zatrudnienie
osób
pozostających
bez pracy

Liczba osób pracujących 6 miesięcy po
opuszczeniu Programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek)
Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw
działających 30 miesięcy po uzyskaniu
wsparcia finansowego
Liczba osób pracujących po opuszczeniu
Programu (łącznie z pracującymi na
własny rachunek)

8i

Zwiększone
zatrudnienie
osób
pozostających
bez pracy
Poprawiona
sytuacja
zawodowa
osób
pracujących

Liczba osób pracujących 6 miesięcy po
opuszczeniu Programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek)
Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw
działających 30 miesięcy po uzyskaniu
wsparcia finansowego
Liczba osób pracujących po opuszczeniu
Programu (łącznie z pracującymi na
własny rachunek)

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje
po opuszczeniu Programu

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje
po opuszczeniu Programu

Liczba utworzonych miejsc pracy w
ramach udzielonych z EFS środków na
podjęcie działalności gospodarczej

Liczba utworzonych miejsc pracy w
ramach udzielonych z EFS środków na
podjęcie działalności gospodarczej

-

Liczba osób znajdujących się w lepszej
sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po
opuszczeniu Programu

7

Nr
zmiany

Nr i nazwa
Rozdziału/Podrozdziału/Opisu Osi
Priorytetowej RPO WP

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)

8iv

Zwiększone
zatrudnienie
osób
opiekujących się
dziećmi do lat 3

9i

Zwiększone
zatrudnienie
osób dotkniętych
i zagrożonych
ubóstwem i
wykluczeniem
społecznym

Sekcja 1.2.
Uzasadnienie alokacji finansowej
13.

Tabela 2.
Przegląd strategii inwestycyjnej
Programu

Sekcja 1.2.
Uzasadnienie alokacji finansowej
14.

Tabela 2.
Przegląd strategii inwestycyjnej
Programu

Sekcja 1.2.
Uzasadnienie alokacji finansowej
15.

Tabela 2.
Przegląd strategii inwestycyjnej
Programu

9iv

Zwiększona
liczba trwałych
miejsc
świadczenia
usług
społecznych

Liczba utworzonych miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują
2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze
środków EFS
Liczba osób, które powróciły na rynek
pracy po przerwie związanej z urodzeniem/
wychowaniem dziecka, po opuszczeniu
Programu
Liczba osób pozostających bez pracy,
które znalazły pracę lub poszukują pracy
po opuszczeniu Programu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących 6
miesięcy po opuszczeniu Programu
(łącznie z pracującymi na własny
rachunek)
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu Programu (łącznie
z pracującymi na własny rachunek)
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu Programu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poszukujących
pracy po opuszczeniu Programu
Liczba wspartych w Programie miejsc
świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu

8

Treść zmieniona

8iv

Zwiększone
zatrudnienie
osób
opiekujących się
dziećmi do lat 3

9i

Zwiększone
zatrudnienie
osób
dotkniętych
i zagrożonych
ubóstwem i
wykluczeniem
społecznym

9iv

Zwiększona
liczba trwałych
miejsc
świadczenia
usług
społecznych

Liczba utworzonych miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują
2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze
środków EFS
Liczba osób, które powróciły na rynek
pracy po przerwie związanej z urodzeniem/
wychowaniem dziecka lub utrzymały
zatrudnienie, po opuszczeniu Programu
Liczba osób pozostających bez pracy,
które znalazły pracę lub poszukują pracy
po opuszczeniu Programu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących 6
miesięcy po opuszczeniu Programu
(łącznie z pracującymi na własny
rachunek)
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu Programu (łącznie
z pracującymi na własny rachunek)
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po
opuszczeniu Programu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poszukujących
pracy po opuszczeniu Programu
Liczba wspartych w Programie miejsc
świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poszukujących
pracy, uczestniczących w kształceniu lub
szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie z prowadzącymi

Nr
zmiany

Nr i nazwa
Rozdziału/Podrozdziału/Opisu Osi
Priorytetowej RPO WP

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)

Treść zmieniona
działalność na własny rachunek) po
opuszczeniu Programu

16.

Sekcja 1.2.

Str. 30

Str. 30

Uzasadnienie alokacji finansowej

9. Mobilność

9. Mobilność

Tabela 2.

Wsparcie UE (EUR) – 357 213 312

Wsparcie UE (EUR) – 374 381 860

Przegląd strategii inwestycyjnej
Programu

Udział wsparcia UE w RPO WP (%) – 19,16%

Udział wsparcia UE w RPO WP (%) – 20,08%

Str. 35 – 36

Str. 36 – 37

Możliwe będzie uzyskanie wsparcia na cały proces projektowy od fazy
badawczej – poprzez linie pilotażowe i działania w zakresie walidacji
produktów – do fazy pierwszej produkcji włącznie.

Możliwe będzie uzyskanie wsparcia na cały proces projektowy od
fazy badawczej – poprzez linie pilotażowe i działania w zakresie
walidacji produktów – do fazy pierwszej produkcji włącznie.

Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe
odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do
pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki
następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której
zawarta jest faza testowania (bez produkcji masowej i sprzedaży).

Możliwe będzie również wsparcie poszczególnych faz procesu
projektowego z zastrzeżeniem, że wyłącznym przedmiotem projektu
nie może być etap pierwszej produkcji.

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja
wiedzy
17.

Możliwe będzie również wsparcie poszczególnych faz procesu
projektowego z zastrzeżeniem, że wyłącznym przedmiotem projektu
nie może być etap pierwszej produkcji.

9

W szczególności wsparcie obejmować będzie fazę badań
przemysłowych oraz prac rozwojowych, w tym opracowanie
prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych,
testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów
lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego
funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalanie
techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt
zasadniczo nie jest jeszcze określony. W przypadku przedsięwzięć
realizowanych przez MŚP możliwe będzie także wdrożenie wyników
prac badawczo-rozwojowych stanowiących integralny element
realizowanego przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że komponent
wdrożeniowy będzie stanowić mniejszą część wydatków
kwalifikowalnych.

Nr
zmiany

Nr i nazwa
Rozdziału/Podrozdziału/Opisu Osi
Priorytetowej RPO WP

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
18.

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)

Treść zmieniona

Str. 36

Str. 37 – 38

W ramach interwencji publicznej przyczyniającej się do powstawania
działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach lub tworzenia przez
firmy centrów badawczo-rozwojowych warunkiem wsparcia tego typu
inwestycji będzie przedstawienie przez przedsiębiorstwo planów
dotyczących prac B+R. Wspierane będą również zaawansowane
usługi badawcze świadczone przez jednostki B+R na rzecz
przedsiębiorstw zgodnie ze zgłaszanym przez te przedsiębiorstwa
popytem.

W ramach interwencji publicznej przyczyniającej się do powstawania
działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach lub tworzenia przez
firmy centrów badawczo-rozwojowych warunkiem wsparcia tego typu
inwestycji będzie przedstawienie przez przedsiębiorstwo planów
dotyczących prac B+R. Wspierane będą również zaawansowane
usługi badawcze świadczone przez jednostki B+R na rzecz
przedsiębiorstw zgodnie ze zgłaszanym przez te przedsiębiorstwa
popytem.

Działania prowadzone w ramach PI 1b w części dotyczącej inwestycji
w przedsiębiorstwach mają charakter komplementarny do interwencji
w ramach PI 3c w zakresie inwestycji profilowanych.
Wsparcie dla projektów z udziałem dużych przedsiębiorstw
realizowane będzie na warunkach zgodnych
z zasadami, o których mowa w UP.

Ponadto wsparcie skierowane będzie również na pilotażowe działania
związane z wdrożeniem koncepcji regionalnych inteligentnych
specjalizacji, w tym na projekty mające na celu m.in. wyłonienie
nowych inteligentnych specjalizacji, jako element procesu
eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych.

Indykatywny katalog beneficjentów

Indykatywny katalog beneficjentów

Przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, IOB, izby
gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, podmioty wdrażające
instrumenty finansowe, organizacje pozarządowe, podmioty
zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka, inne
(niewymienione wcześniej) instytucje prowadzące badania naukowe
lub prace rozwojowe.

Przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, IOB, izby
gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, podmioty wdrażające
instrumenty finansowe, organizacje pozarządowe, podmioty
zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka, inne
(niewymienione wcześniej) instytucje prowadzące badania naukowe
lub prace rozwojowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich
jednostki organizacyjne.

Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja
wiedzy

Kierunkowe zasady wyboru projektów

Kierunkowe zasady wyboru projektów

Trybem wyboru projektów będzie tryb konkursowy.
W ww. zakresie preferowane będą projekty:
1)
2)
3)

Działania prowadzone w ramach PI 1b w części dotyczącej inwestycji
w przedsiębiorstwach mają charakter komplementarny do interwencji
w ramach PI 3c w zakresie inwestycji profilowanych.
Wsparcie dla projektów z udziałem dużych przedsiębiorstw lub
instytucji otoczenia biznesu realizowane będzie na warunkach
zgodnych z zasadami, o których mowa w UP.

partnerskie, wzmacniające współpracę sieciową,
wynikające z Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji
regionu,
z zakresu technologii przyczyniających się do oszczędności
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Głównym trybem wyboru projektów będzie tryb konkursowy.
Uzupełniająco dopuszcza się tryb pozakonkursowy w obszarze
związanym z wdrażaniem koncepcji regionalnych inteligentnych
specjalizacji (przedsięwzięcie strategiczne zdefiniowane w RPS w
zakresie rozwoju gospodarczego).

Nr
zmiany

Nr i nazwa
Rozdziału/Podrozdziału/Opisu Osi
Priorytetowej RPO WP

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)

4)

5)

surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych
substancji do środowiska,
w przypadku dużych firm podejmowane wspólnie z MŚP lub
przewidujące współpracę z MŚP, organizacjami pozarządowymi
i instytucjami badawczymi,
powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w
ramach PMDIB.

Treść zmieniona
W pozostałym zakresie preferowane będą projekty:
1)
2)
3)

4)

5)

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
19.

Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja
wiedzy

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
20.

21.

Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja
wiedzy

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja

partnerskie, wzmacniające współpracę sieciową,
wynikające z Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji
regionu,
z zakresu technologii przyczyniających się do oszczędności
surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych
substancji do środowiska,
w przypadku dużych firm podejmowane wspólnie z MŚP lub
przewidujące współpracę z MŚP, organizacjami pozarządowymi
i instytucjami badawczymi,
powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w
ramach PMDIB.

Str. 40

Str. 41

Wskaźnik produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
(CI 1)
Cel pośredni (2018) – 20 szt.
Cel końcowy (2023) – 150 szt.
Źródło danych – IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach – Powiązane z nim typy projektów odpowiadają za 85%
alokacji osi priorytetowej

Wskaźnik produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
(CI 1)
Cel pośredni (2018) – 10 szt.
Cel końcowy (2023) – 150 szt.
Źródło danych – IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach – Powiązane z nim typy projektów odpowiadają za 85%
alokacji osi priorytetowej

Str. 40

Str. 41

Tabela 8: Wymiar 2
Forma finansowania

Tabela 8: Wymiar 2
Forma finansowania

Kod – 01
EUR – 104 196 354

Kod – 01
EUR – 104 196 354

Kod – 03
EUR – 35 664 523

Kod – 03
EUR – 14 265 809

-

Kod – 04
EUR – 21 398 714

Str. 49 – 50

Str. 51

Wskaźniki produktu

Wskaźniki produktu

11

Nr
zmiany

Nr i nazwa
Rozdziału/Podrozdziału/Opisu Osi
Priorytetowej RPO WP
wiedzy

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)

Treść zmieniona

Wskaźnik produktu: Powierzchnia przygotowanych terenów
inwestycyjnych
Wartość docelowa (2023) – 120 ha
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Wskaźnik produktu: Powierzchnia przygotowanych terenów
inwestycyjnych
Wartość docelowa (2023) – 70 ha
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Wskaźnik produktu: Liczba zaawansowanych usług (nowych lub
ulepszonych) świadczonych przez IOB
Wartość docelowa (2023) – 50 szt.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Wskaźnik produktu: Liczba zaawansowanych usług (nowych lub
ulepszonych) świadczonych przez IOB
Wartość docelowa (2023) – 30 szt.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Ramy wykonania dla Osi Priorytetowej

Ramy wykonania dla Osi Priorytetowej

Wskaźnik produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
(CI 1)
Cel pośredni (2018) – 650 szt.
Cel końcowy (2023) – 3700 szt.
Źródło danych – IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach – Powiązane z nim typy projektów odpowiadają za 51%
alokacji osi priorytetowej

Wskaźnik produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
(CI 1)
Cel pośredni (2018) – 550 szt.
Cel końcowy (2023) – 3700 szt.
Źródło danych – IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach – Powiązane z nim typy projektów odpowiadają za 51%
alokacji osi priorytetowej

Wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków
kwalifikowalnych
Cel pośredni (2018) – 49 312 289 EUR
Cel końcowy (2023) – 205 467 869 EUR
Źródło danych – IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach -

Wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków
kwalifikowalnych
Cel pośredni (2018) – 39 832 959 EUR
Cel końcowy (2023) – 185 269 577 EUR
Źródło danych – IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach -
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Nr
zmiany

22.

Nr i nazwa
Rozdziału/Podrozdziału/Opisu Osi
Priorytetowej RPO WP

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)

Treść zmieniona

Str. 50

Str. 52

Tabela 7: Wymiar 1
Zakres interwencji

Tabela 7: Wymiar 1
Zakres interwencji

Kod – 001
EUR – 34 929 538

Kod – 001
EUR – 42 824 734

Kod – 066
EUR – 40 605 587

Kod – 066
EUR – 42 301 723

Kod – 067
EUR – 40 605 587

Kod – 067
EUR – 34 684 190

Kod – 069
EUR – 13 535 196

Kod – 069
EUR – 11 561 397

Kod – 072
EUR – 35 802 777

Kod – 072
EUR – 25 652 096

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna

Kod – 101
EUR – 9 169 003

Kod – 101
EUR – 455 000

Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja
wiedzy

Tabela 8: Wymiar 2
Forma finansowania

Tabela 8: Wymiar 2
Forma finansowania

Kod – 01
EUR – 126 182 954

Kod – 01
EUR – 109 014 406

Kod – 04
EUR – 34 492 919

Kod – 04
EUR – 38 464 734

Kod – 05
EUR – 13 971 815

Kod – 05
EUR – 10 000 000

Tabela 9: Wymiar 3
Typ obszaru

Tabela 9: Wymiar 3
Typ obszaru

Kod – 01
EUR – 62 873 168

Kod – 01
EUR – 59 583 648

Kod – 02
EUR – 50 473 182

Kod – 02
EUR – 49 367 942
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Nr
zmiany

23.

Nr i nazwa
Rozdziału/Podrozdziału/Opisu Osi
Priorytetowej RPO WP

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
Oś Priorytetowa 3. Edukacja

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)

Treść zmieniona

Kod – 03
EUR – 19 385 893

Kod – 03
EUR – 18 780 653

Kod – 07
EUR – 41 915 445

Kod – 07
EUR – 29 746 897

Tabela 10: Wymiar 4
Terytorialne mechanizmy wdrażania

Tabela 10: Wymiar 4
Terytorialne mechanizmy wdrażania

Kod – 01
EUR – 7 859 146

Kod – 01
EUR – 1 287 746

Kod – 07
EUR – 166 788 542

Kod – 07
EUR – 156 191 394

Str. 53

Str. 55

Interwencja obejmować będzie także działania wspomagające
dotyczące silniejszego powiązania szkół z ich otoczeniem poprzez:

Interwencja obejmować będzie także działania wspomagające
dotyczące silniejszego powiązania szkół z ich otoczeniem poprzez:



rozwój wielosektorowego dialogu edukacyjnego, przede
wszystkim z udziałem pracodawców/przedsiębiorców oraz
uczelni,





organizację sieci szkół referencyjnych we współpracy ze szkołami
wyższymi (w tym zakresie interwencja zostanie skierowana
wyłącznie do szkół uzyskujących najwyższe EWD).

Uzupełniająco i komplementarnie do wszystkich ww. typów interwencji
możliwe będą: wyposażenie/doposażenie szkół i przedszkoli
(uwzględniające przede wszystkim cyfryzację i rozwój pracowni
przedmiotowych) oraz rozbudowa/przebudowa/remont infrastruktury
dydaktycznej. Łączny limit wydatków związanych ze sprzętem/
infrastrukturą nie przekroczy 30% alokacji EFS przypadającej na
jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej w ramach PI 10i w Programie
(włączając finansowanie krzyżowe).
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rozwój wielosektorowego dialogu edukacyjnego, przede
wszystkim z udziałem pracodawców/przedsiębiorców oraz
uczelni,
organizację sieci szkół referencyjnych we współpracy ze
szkołami wyższymi.

Uzupełniająco i komplementarnie do wszystkich ww. typów
interwencji możliwe będą: wyposażenie/doposażenie szkół i
przedszkoli (uwzględniające przede wszystkim cyfryzację i rozwój
pracowni przedmiotowych) oraz rozbudowa/przebudowa/remont
infrastruktury dydaktycznej. Łączny limit wydatków związanych ze
sprzętem/ infrastrukturą nie przekroczy 30% alokacji EFS
przypadającej na jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej w ramach PI
10i w Programie (włączając finansowanie krzyżowe).
Realizowane będą wyłącznie projekty, które na etapie diagnozy
uwzględniać będą szczegółową analizę bieżących i prognozowanych

Nr
zmiany

24.

Nr i nazwa
Rozdziału/Podrozdziału/Opisu Osi
Priorytetowej RPO WP

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
Oś Priorytetowa 3. Edukacja

25.

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
Oś Priorytetowa 3. Edukacja

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)

Treść zmieniona

Realizowane będą wyłącznie projekty, które na etapie diagnozy
uwzględniać będą szczegółową analizę bieżących i prognozowanych
potrzeb w zakresie zakupu ww. sprzętu.

potrzeb w zakresie zakupu ww. sprzętu.

Str. 54

Str. 56

W ramach wdrażania kompleksowego wspomagania szkół i
przedszkoli, realizowane będą projekty organów prowadzących
łączące działania skierowane do nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz
opiekunów, obejmujące minimum jeden rok szkolny.

W ramach wdrażania kompleksowego wspomagania szkół i
przedszkoli, realizowane będą projekty organów prowadzących
łączące działania skierowane do nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz
opiekunów, w przypadku szkół obejmujące minimum jeden rok
szkolny.

Str. 57

Str. 59

Uzupełniająco i komplementarnie do wszystkich ww. typów interwencji
możliwe będą: wyposażenie/doposażenie szkół zawodowych (w
szczególności w pomoce dydaktyczne pracowni kształcenia
praktycznego) oraz – w uzasadnionych przypadkach –
rozbudowa/przebudowa/remont infrastruktury dydaktycznej. Łączny
limit wydatków związanych ze sprzętem/infrastrukturą nie przekroczy
20% całkowitej alokacji PI 10iv w ramach Programu (włączając
finansowanie krzyżowe). Wysokość limitu zostanie zweryfikowana w
trakcie przeglądu śródokresowego Programu.

Uzupełniająco i komplementarnie do wszystkich ww. typów
interwencji możliwe będą: wyposażenie/doposażenie szkół
zawodowych (w szczególności w pomoce dydaktyczne pracowni
kształcenia praktycznego) oraz – w uzasadnionych przypadkach –
rozbudowa/przebudowa/remont infrastruktury dydaktycznej. Łączny
limit wydatków związanych ze sprzętem/infrastrukturą nie przekroczy
20% całkowitej alokacji PI 10iv w ramach Programu (włączając
finansowanie krzyżowe). Wysokość limitu zostanie zweryfikowana w
trakcie przeglądu śródokresowego Programu.

W związku z trwającą reformą edukacji, a co za tym idzie zmianami
dotyczącą szkół gimnazjalnych, w przypadku nowych projektów
finansowanych w ramach PI 10i skierowanych do szkół
gimnazjalnych, które zostaną zlikwidowane w związku z reformą,
wsparcie będzie skierowane jedynie do uczniów tych szkół.

W związku z trwającą reformą edukacji, a co za tym idzie zmianami
dotyczącymi zasadniczych szkół zawodowych, w przypadku nowych
projektów finansowanych w ramach PI 10iv skierowanych do
zasadniczych szkół zawodowych, które będą likwidowane w ramach
reformy – lub które będą przekształcane w szkoły z innym profilem niż
ten sprzed reformy – wsparcie będzie skierowane jedynie do uczniów
tych szkół.

26.

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
Oś Priorytetowa 3. Edukacja

Str. 58

Str. 60

Wskaźnik produktu: Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia
zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy
Wartość docelowa (2023) – 44 900 os.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ

Wskaźnik produktu: Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia
zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy
Wartość docelowa (2023) – 15 000 os.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
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Nr
zmiany

27.

Nr i nazwa
Rozdziału/Podrozdziału/Opisu Osi
Priorytetowej RPO WP

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
Oś Priorytetowa 4. Kształcenie
zawodowe

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)

Treść zmieniona

Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Str. 62 – 63

Str. 64 – 65

Wskaźniki produktu

Wskaźniki produktu

Wskaźnik produktu: Liczba obiektów infrastruktury jednostek
organizacyjnych systemu oświaty
Wartość docelowa (2023) – 20 szt.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Wskaźnik produktu: Liczba obiektów infrastruktury jednostek
organizacyjnych systemu oświaty
Wartość docelowa (2023) – 40 szt.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Ramy wykonania dla Osi Priorytetowej

Ramy wykonania dla Osi Priorytetowej

Wskaźnik produktu: Liczba obiektów infrastruktury jednostek
organizacyjnych systemu oświaty
Cel pośredni (2018) – 0 szt.
Cel końcowy (2023) – 20 szt.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach – Powiązane z nim typy projektów odpowiadają za 75%
alokacji osi priorytetowej

Wskaźnik produktu: Liczba obiektów infrastruktury jednostek
organizacyjnych systemu oświaty
Cel pośredni (2018) – 8 szt.
Cel końcowy (2023) – 40 szt.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach – Powiązane z nim typy projektów odpowiadają za 75%
alokacji osi priorytetowej

Wskaźnik KEW: Odsetek zidentyfikowanych do wsparcia
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, z którymi zostały podpisane
umowy o dofinansowanie
Cel pośredni (2018) – 50%
Cel końcowy (2023) Źródło danych – IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach – KEW dla wskaźnika produktu nr 1.

Wskaźnik KEW: Odsetek zidentyfikowanych do wsparcia organów
prowadzących szkoły i placówki zawodowe, z którymi zostały
podpisane umowy o dofinansowanie
Cel pośredni (2018) – 75%
Cel końcowy (2023) Źródło danych – IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach – KEW dla wskaźnika produktu nr 1.

Wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków
kwalifikowalnych
Cel pośredni (2018) – 12 119 577 EUR
Cel końcowy (2023) – 80 797 179 EUR
Źródło danych – IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach –

Wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków
kwalifikowalnych
Cel pośredni (2018) – 25 047 125 EUR
Cel końcowy (2023) – 80 797 179 EUR
Źródło danych – IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach -
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Nr
zmiany

Nr i nazwa
Rozdziału/Podrozdziału/Opisu Osi
Priorytetowej RPO WP

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)
Str. 64

Str. 66

Uzasadnienie utworzenia OP obejmującej więcej niż jeden CT

Uzasadnienie utworzenia OP obejmującej więcej niż jeden CT

W ramach Osi przewiduje się realizację działań w ramach dwóch CT –
8 i 10 (PI 8i, PI 8iii, PI 8iv, PI 8v, PI 10iii). Skoncentrowanie w ramach
Osi 5 interwencji mającej na celu kompleksowe podniesienie
kompetencji zawodowych osób dorosłych, tj. osób pozostających bez
pracy (8i), pracowników (głównie z sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw – PI 10iii) oraz osób będących w okresie
wypowiedzenia bądź zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy
(PI 8v), przyczyni się w sposób pełniejszy do realizacji zakładanych
efektów Programu oraz umożliwi województwu sprostanie jednemu
z głównych wyzwań, jakim jest wzrost kompetencji mieszkańców.

W ramach Osi przewiduje się realizację działań w ramach dwóch CT
– 8 i 10 (PI 8i, PI 8iii, PI 8iv, PI 8v, PI 10iii). Skoncentrowanie w
ramach Osi 5 interwencji mającej na celu kompleksowe podniesienie
kompetencji zawodowych osób dorosłych, tj. osób pozostających bez
pracy oraz osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji na rynku pracy (8i), pracowników (głównie z sektora mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw – PI 10iii) oraz osób będących w
okresie wypowiedzenia bądź zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu
pracy (PI 8v), przyczyni się w sposób pełniejszy do realizacji
zakładanych efektów Programu oraz umożliwi województwu
sprostanie jednemu
z głównych wyzwań, jakim jest wzrost kompetencji mieszkańców.

Cel szczegółowy
Zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy.
Rezultat
28.

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie

Treść zmieniona

W województwie zatrudnienie utrzymuje się na niedostatecznym
poziomie, co stanowi kluczową barierę rozwojową. Problem ten
przekłada się na znaczącą populację osób pozostających bez pracy,
w tym na wysokie bezrobocie o charakterze strukturalnym. Skalę
problemu pogłębia także niska mobilność zawodowa (w tym niechęć
do podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych) oraz
przestrzenna mieszkańców regionu, szczególnie na obszarach
wiejskich i w mniejszych miastach. Kluczowym wyzwaniem regionu
jest zwiększenie zatrudnienia mieszkańców we wszystkich
kategoriach wiekowych.

Cele szczegółowe
Zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy.
Poprawiona sytuacja zawodowa osób pracujących.
Rezultat
W województwie zatrudnienie utrzymuje się na niedostatecznym
poziomie, co stanowi kluczową barierę rozwojową. Problem ten
przekłada się na znaczącą populację osób pozostających bez pracy,
w tym na wysokie bezrobocie o charakterze strukturalnym. Skalę
problemu pogłębia także niska mobilność zawodowa (w tym niechęć
do podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych) oraz
przestrzenna mieszkańców regionu, szczególnie na obszarach
wiejskich i w mniejszych miastach. Kluczowym wyzwaniem regionu
jest zwiększenie zatrudnienia mieszkańców we wszystkich
kategoriach wiekowych.
Nowym wyzwaniem dla regionu staje się deficyt pracowników, który
skutkuje problemami w zaspokojeniu potrzeb kadrowych pomorskich
pracodawców. Szansą na poprawę tej sytuacji jest napływ
pracowników spoza regionu, w tym przede wszystkim cudzoziemców,
a także powrót do regionu obywateli polskich, którzy wyjechali z kraju
w celach zarobkowych. Wsparcia na rynku pracy potrzebują także
osoby pracujące, w tym: ubogie pracujące, odchodzące z rolnictwa i
ich rodziny, zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz
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zmiany

Nr i nazwa
Rozdziału/Podrozdziału/Opisu Osi
Priorytetowej RPO WP

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)

Treść zmieniona
pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

29.

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna

Planowanym rezultatem interwencji będzie zwiększenie szans na
podjęcie pracy przez osoby pozostające bez zatrudnienia znajdujące
się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. osoby w wieku 50
lat i więcej czy z niepełnosprawnościami), co będzie spowodowane
lepszym dopasowaniem kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku
pracy oraz zwiększeniem mobilności przestrzennej, w szczególności
osób z obszarów o niskim potencjale do zatrudnienia na lokalnych
rynkach pracy. Rezultatem będzie także koordynacja działań instytucji
rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz
zapewnienia kompleksowości wsparcia.

Planowanym rezultatem interwencji będzie zwiększenie szans na
podjęcie pracy przez osoby pozostające bez zatrudnienia znajdujące
się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. osoby w wieku 50
lat i więcej czy z niepełnosprawnościami), co będzie spowodowane
lepszym dopasowaniem kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku
pracy oraz zwiększeniem mobilności przestrzennej, w szczególności
osób z obszarów o niskim potencjale do zatrudnienia na lokalnych
rynkach pracy. Ponadto, poprawi się sytuacja zawodowa osób
pracujących, co przełoży się na wzmocnienie jakości regionalnych
zasobów pracy. Dodatkowym rezultatem będzie także koordynacja
działań instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji
społecznej na rzecz zapewnienia kompleksowości wsparcia.

Str. 66

Str. 68

-

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji
na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu Programu
Wartość bazowa (2015) – 21%
Wartość docelowa (2023) – 23%
Źródło danych – Ewaluacja
Częstotliwość pomiaru – Raz na dwa lata

Str. 66

Str. 67 – 68

Ukierunkowanie interwencji

Ukierunkowanie interwencji

Planowany zakres wsparcia

Planowany zakres wsparcia

Wsparcie realizowane będzie poprzez wdrażanie kompleksowych
rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy, zaliczanych do grupy pierwszej lub drugiej oddalenia od rynku
pracy, przy czym działania kierowane będą wyłącznie do osób
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
(z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), tj. w wieku
50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o
niskich kwalifikacjach zawodowych oraz kobiet.

Wsparcie realizowane będzie poprzez wdrażanie kompleksowych
rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy, przy czym działania kierowane będą głównie do osób
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
(z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), tj. w wieku
50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o
niskich kwalifikacjach zawodowych oraz kobiet.

Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie

30.

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie

-
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Co najmniej 60% uczestników projektów będą stanowiły osoby z ww.
grup. Udział osób bezrobotnych nienależących do grup wskazanych
powyżej nie przekroczy 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych
wspartych w projektach.

Nr
zmiany

Nr i nazwa
Rozdziału/Podrozdziału/Opisu Osi
Priorytetowej RPO WP

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)

Treść zmieniona
Wsparcie będzie kierowane również do takich grup (z wyłączeniem
osób przed ukończeniem 30 roku życia) jak imigranci (w tym osoby
polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa
i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach
krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych.

Osoby pozostające bez pracy otrzymają wsparcie w ramach usług
rynku pracy i z wykorzystaniem aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu. Interwencja będzie prowadzona w oparciu
o przeprowadzoną indywidualną diagnozę. Osoby pozostające bez
pracy będą mogły skorzystać m.in.: z profesjonalnego wsparcia
psychologiczno-doradczego, stażów, praktyk zawodowych,
subsydiowanych miejsc pracy, wyposażenia i doposażenia stanowisk
pracy, ze środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Realizowane będą przedsięwzięcia umożliwiające zdobywanie
nowych umiejętności oraz podnoszenie lub zmianę kwalifikacji
zawodowych.
Przewidziane zostało wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia
mobilności przestrzennej (regionalnej i ponadregionalnej), w tym także
w ramach sieci EURES, przy czym możliwa będzie także realizacja
ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT)
EURES, zdiagnozowanych na podstawie analiz społecznogospodarczych dla regionu. Realizacja USMT będzie miała charakter
warunkowy, uzależniony od zdiagnozowania branż, zawodów lub
kompetencji, wymagających wsparcia w związku z sytuacją na rynku
pracy. Interwencja w zakresie mobilności przestrzennej obejmować
będzie tworzenie różnego typu zachęt do podejmowania pracy poza
dotychczasowym miejscem zamieszkania dla osób pozostających bez
pracy.

Osoby objęte interwencją otrzymają wsparcie m.in. w ramach usług
rynku pracy i z wykorzystaniem aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu. Interwencja będzie prowadzona w oparciu o
przeprowadzoną indywidualną diagnozę. Uczestnicy projektów będą
mogli skorzystać m.in.: z profesjonalnego wsparcia psychologicznodoradczego, usług pośrednictwa pracy, stażów, praktyk zawodowych,
subsydiowanych miejsc pracy, wyposażenia i doposażenia stanowisk
pracy, ze środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podjęte
zostaną również działania adaptacyjne polegające na udzieleniu
wsparcia finansowego w wejściu lub powrocie na rynek pracy, a także
przedsięwzięcia umożliwiające zdobywanie nowych umiejętności oraz
podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych.
Przewidziane zostało wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia
mobilności przestrzennej (regionalnej i ponadregionalnej), w tym
także w ramach sieci EURES, przy czym możliwa będzie także
realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej
(USMT) EURES, zdiagnozowanych na podstawie analiz społecznogospodarczych dla regionu. Realizacja USMT będzie miała charakter
warunkowy, uzależniony od zdiagnozowania branż, zawodów lub
kompetencji, wymagających wsparcia w związku z sytuacją na
regionalnym rynku pracy.

Podejmowane będą także przedsięwzięcia w zakresie tworzenia
skutecznego i efektywnego poradnictwa zawodowego m.in. poprzez
jego urynkowienie, przy czym będą one mogły być realizowane
wyłącznie w formule przedsięwzięć partnerskich.

Podejmowane będą także przedsięwzięcia w zakresie tworzenia
skutecznego i efektywnego poradnictwa zawodowego m.in. poprzez
jego urynkowienie, przy czym będą one mogły być realizowane
wyłącznie w formule przedsięwzięć partnerskich.

Przewiduje się także realizację przedsięwzięć uzgodnionych w
ramach Strategii ZIT.

Przewiduje się także realizację przedsięwzięć uzgodnionych w
ramach Strategii ZIT.

Działania w ramach PI 8i mają bezpośrednie powiązanie z interwencją
w ramach OP 6. Integracja (szczególnie w odniesieniu do PI 9i), w

Działania w ramach PI 8i mają bezpośrednie powiązanie z
interwencją w ramach OP 6. Integracja (szczególnie w odniesieniu do
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związku z czym planowane jest skoordynowanie działań instytucji
rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz
zapewnienia kompleksowości wsparcia.

PI 9i), w związku z czym planowane jest skoordynowanie działań
instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej na
rzecz zapewnienia kompleksowości wsparcia.

Ukierunkowanie terytorialne

Ukierunkowanie terytorialne

W zakresie wsparcia osób bezrobotnych preferowane będą projekty
realizowane na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia.

W zakresie wsparcia osób bezrobotnych preferowane będą projekty
realizowane na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia.

W zakresie wsparcia pozostałych osób pozostających bez pracy (z
wyłączeniem zarejestrowanych osób bezrobotnych) oraz poradnictwa
zawodowego: obszar całego województwa.

W zakresie wsparcia pozostałych osób pozostających bez pracy
(z wyłączeniem zarejestrowanych osób bezrobotnych), osób
pracujących oraz poradnictwa zawodowego: obszar całego
województwa.

Grupy docelowe

31.

32.

Treść zmieniona

Osoby pozostające bez pracy znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji
na rynku pracy.

Grupy docelowe
Osoby pozostające bez pracy oraz osoby pracujące znajdujące się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Str. 66

Str. 68

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna

Kierunkowe zasady wyboru projektów

Kierunkowe zasady wyboru projektów

Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie

Projekty w ramach PI 8i będą realizowane w oparciu o kryteria
minimalnej efektywności zatrudnieniowej.

Projekty w ramach PI 8i będą realizowane w oparciu o kryteria
minimalnej efektywności zatrudnieniowej mierzone według
metodologii nie uwzględniającej umów cywilno-prawnych.

Str. 67

Str. 70

Wskaźnik produktu: Liczba osób bezrobotnych (łącznie
z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie
Wartość docelowa M (2023) – 11 500
Wartość docelowa K (2023) – 21 800
Wartość docelowa O (2023) – 33 300
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Wskaźnik produktu: Liczba osób bezrobotnych (łącznie
z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie
Wartość docelowa M (2023) – 11 320
Wartość docelowa K (2023) – 21 460
Wartość docelowa O (2023) – 32 780
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

-

Wskaźnik produktu: Liczba osób pracujących znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem
w Programie
Wartość docelowa M (2023) – 190
Wartość docelowa K (2023) – 330
Wartość docelowa O (2023) – 520

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie
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Treść zmieniona
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie
33.

34.

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie

Str. 68 – 69

Str. 71 – 72

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po
przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po
opuszczeniu Programu
Wartość bazowa (2013) – 45%
Wartość docelowa (2023) – 48%
Źródło danych – Ewaluacja
Częstotliwość pomiaru – Raz na dwa lata

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po
przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub
utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu Programu
Wartość bazowa (2013) – 45%
Wartość docelowa (2023) – 48%
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób pozostających bez pracy, które
znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu Programu
Wartość bazowa (2013) – 45%
Wartość docelowa (2023) – 48%
Źródło danych – Ewaluacja
Częstotliwość pomiaru – Raz na dwa lata

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób pozostających bez pracy, które
znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu Programu
Wartość bazowa (2013) – 45%
Wartość docelowa (2023) – 48%
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Grupy docelowe

Grupy docelowe

Osoby wchodzące na rynek pracy oraz osoby powracające na rynek
pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych.

Osoby wchodzące na rynek pracy oraz osoby powracające na rynek
pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych
oraz osoby, którym sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi
do lat 3 zmniejsza szanse utrzymania pracy.

Str. 70 – 71

Str. 73 – 74

Ukierunkowanie interwencji

Ukierunkowanie interwencji

Planowany zakres wsparcia

Planowany zakres wsparcia

Wsparcie ukierunkowane będzie na realizację kompleksowego,
wieloletniego i wielosektorowego regionalnego programu zdrowotnego
opracowanego i koordynowanego przez Samorząd Województwa
Pomorskiego.

Wsparcie ukierunkowane będzie na realizację kompleksowych,
wieloletnich i wielosektorowych regionalnych programów zdrowotnych
opracowanych i koordynowanych przez Samorząd Województwa
Pomorskiego.

Regionalny program zdrowotny dotyczyć będzie: chorób
cywilizacyjnych będących istotnym problemem zdrowotnym regionu,
które obejmują choroby diabetologiczne, wieku starczego, zaburzenia
psychiczne oraz chorób istotnych z punktu widzenia krajowego, tzn.
chorób układu krążenia, nowotworowych, układu kostno-mięśniowo-

Programy te dotyczyć będą chorób cywilizacyjnych będących
istotnym problemem zdrowotnym regionu, które mogą obejmować
choroby: diabetologiczne, wieku starczego, choroby i zaburzenia
psychiczne, układu krążenia, nowotworowych, układu kostnomięśniowo-stawowego i układu oddechowego. Regionalne programy
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stawowego, układu oddechowego i chorób psychicznych.
Regionalny program zdrowotny zostanie opracowany zgodnie z Policy
paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 – Krajowe Ramy
Strategiczne (stanowiącym krajowe ramy strategiczne dla wszystkich
przedsięwzięć realizowanych w obszarze zdrowia).
Uruchomienie wsparcia w ramach PI 8vi uzależnione będzie od
uzyskania pozytywnej opinii Komitetu Sterującego ds. koordynacji
EFSI w sektorze zdrowia oraz pozytywnej opinii Agencji Oceny
Technologii Medycznych.

Treść zmieniona
zdrowotne zostaną opracowane zgodnie z Policy paper dla ochrony
zdrowia na lata 2014-2020 – Krajowe Ramy Strategiczne
(stanowiącym krajowe ramy strategiczne dla wszystkich
przedsięwzięć realizowanych w obszarze zdrowia).
Uruchomienie wsparcia w ramach PI 8vi uzależnione będzie od
uzyskania pozytywnej opinii Komitetu Sterującego ds. koordynacji
EFSI w sektorze zdrowia oraz pozytywnej opinii Agencji Oceny
Technologii Medycznych.

Działania w ramach regionalnego programu zdrowotnego obejmować
będą profilaktykę i diagnostykę ukierunkowaną w szczególności na:
wykrywanie chorób cywilizacyjnych, zapobieganie występowaniu
chorób zawodowych ograniczających aktywność zawodową,
zapobieganie niepełnosprawności i uwzględnianie potrzeb osób z
niepełnosprawnościami oraz wydłużenie okresu aktywności
zawodowej.

Działania w ramach regionalnych programów zdrowotnych
obejmować będą profilaktykę i diagnostykę ukierunkowaną w
szczególności na: wykrywanie chorób cywilizacyjnych, zapobieganie
występowaniu chorób ograniczających aktywność zawodową,
programy rehabilitacji leczniczej ułatwiające powroty do pracy i
zapobieganie niepełnosprawności oraz wydłużenie okresu aktywności
zawodowej.

W ramach regionalnego programu zdrowotnego realizowane będą
również działania dostosowane do potrzeb poszczególnych grup
pracowników i grup zawodowych obejmujące m.in.: ograniczanie
czynników ryzyka dla chorób cywilizacyjnych i wynikających ze
specyfiki zakładu pracy, badania profilaktyczne, programy rehabilitacji
leczniczej ułatwiające powroty do pracy i zapobieganie
niepełnosprawności oraz przekwalifikowanie pracowników długotrwale
pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie,
przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o
mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

W ramach PI 8vi interwencją objęte będą również działania
dostosowane do potrzeb poszczególnych grup pracowników i grup
zawodowych obejmujące m.in.: ograniczanie czynników ryzyka dla
chorób cywilizacyjnych i wynikających ze specyfiki zakładu pracy,
badania profilaktyczne, przekwalifikowanie pracowników długotrwale
pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie,
przygotowanie do kontynuowania pracy na innych stanowiskach
o mniejszym obciążeniu dla zdrowia. Wsparcie ukierunkowane na
eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy będzie
realizowane na rzecz pracowników konkretnego pracodawcy w
zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami.
Ponadto wsparciem objęte zostaną działania ukierunkowane na
rozwój profilaktyki wykrywania raka piersi, szyjki macicy i jelita
grubego.

Uzupełniająco do ww. zakresu, w ramach kompleksowych projektów,
realizowane będą działania dotyczące promocji zdrowia, w tym akcje
profilaktyczne i akcje promujące zdrowy tryb życia.

Uzupełniająco do ww. zakresu, w ramach kompleksowych projektów,
realizowane będą działania dotyczące promocji zdrowia, w tym akcje
profilaktyczne i akcje promujące zdrowy tryb życia.

Przewiduje się także realizację przedsięwzięć uzgodnionych w
ramach Strategii ZIT.

Przewiduje się także realizację przedsięwzięć uzgodnionych w
ramach Strategii ZIT.
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Treść zmieniona

Str. 72

Str. 75

Wskaźnik produktu: Liczba wdrożonych programów zdrowotnych
istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym
pracodawców
Wartość docelowa (2023) – 1 szt.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Wskaźnik produktu: Liczba wdrożonych programów zdrowotnych
istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym
pracodawców
Wartość docelowa (2023) – 2 szt.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Str. 76

Str. 79 – 80

Rezultat

Rezultat

Mieszkańcy województwa pozytywnie wyróżniają się na tle kraju
skłonnością do podejmowania działalności gospodarczej, a
jednocześnie wspieranie tworzenia nowych firm jest w regionie
skuteczną formą aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy, w tym znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy.

Mieszkańcy województwa pozytywnie wyróżniają się na tle kraju
skłonnością do podejmowania działalności gospodarczej, a
jednocześnie wspieranie tworzenia nowych firm jest w regionie
skuteczną formą aktywizacji zawodowej i poprawy sytuacji na rynku
pracy.

Planowanym rezultatem interwencji będzie aktywizacja zawodowa
osób pozostających bez pracy znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy, poprzez zakładanie, prowadzenie i rozwijanie
własnej działalności gospodarczej, a także wzrost przeżywalności
nowych mikroprzedsiębiorstw (start-upów), co zostanie osiągnięte
dzięki zapewnieniu kompleksowego wsparcia finansowego i
doradczego w początkowej fazie ich funkcjonowania.

Planowanym rezultatem interwencji będzie aktywizacja zawodowa
osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej
osób pracujących znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy, poprzez zakładanie, prowadzenie i rozwijanie własnej
działalności gospodarczej, a także wzrost przeżywalności nowych
mikroprzedsiębiorstw (start-upów), co zostanie osiągnięte dzięki
zapewnieniu kompleksowego wsparcia finansowego i doradczego w
początkowej fazie ich funkcjonowania.

Wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
Wartość bazowa (2014) – 1900 szt.
Wartość docelowa (2023) – 800 szt.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
Wartość bazowa (2014) – 1900 szt.
Wartość docelowa (2023) – 1820 szt.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Str. 76 – 77

Str. 80

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna

Ukierunkowanie interwencji

Ukierunkowanie interwencji

Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie

Planowany zakres wsparcia

Planowany zakres wsparcia

Interwencja ukierunkowana będzie na powstawanie
mikroprzedsiębiorstw poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie

Interwencja ukierunkowana będzie na powstawanie
mikroprzedsiębiorstw poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie
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rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wsparcie to obejmować
będzie udzielenie środków bezzwrotnych na utworzenie firmy osobom
podejmującym działalność gospodarczą, a także działania
wspierające dla tych osób m.in. pomoc prawną, konsultacje, szkolenia
i doradztwo związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz
z jej prowadzeniem w początkowej fazie. Wskazane działania
szkoleniowo-doradcze będą elementem kompleksowych
przedsięwzięć realizowanych w tym PI i nie będą mogły stanowić
samodzielnych, odrębnych projektów.

Treść zmieniona

Działania prowadzone w ramach PI 8iii mają charakter
komplementarny do interwencji w ramach PI 3c w zakresie wsparcia
mikroprzedsiębiorstw.

rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wsparcie to obejmować
będzie udzielenie środków bezzwrotnych na utworzenie firmy osobom
podejmującym działalność gospodarczą, a także działania
wspierające dla tych osób m.in. pomoc prawną, konsultacje,
szkolenia i doradztwo związane z rozpoczęciem działalności
gospodarczej oraz z jej prowadzeniem w początkowej fazie.
Wskazane działania szkoleniowo-doradcze będą elementem
kompleksowych przedsięwzięć realizowanych w tym PI i nie będą
mogły stanowić samodzielnych, odrębnych projektów.
Interwencja kierowana będzie do osób znajdujących się w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. w wieku 50 lat i więcej,
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich
kwalifikacjach zawodowych oraz kobiet. Co najmniej 60%
uczestników projektów będą stanowiły osoby z ww. grup. Udział osób
bezrobotnych nienależących do grup wskazanych powyżej nie
przekroczy 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych wspartych
w projektach.
Wsparcie będzie kierowane również do takich grup jak imigranci
(w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby
odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby
zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w
ramach umów cywilno-prawnych.
Osoby przed ukończeniem 30 roku życia będą wyłączone z
interwencji w ramach PI 8iii.
Działania prowadzone w ramach PI 8iii mają charakter
komplementarny do interwencji w ramach PI 3c
w zakresie wsparcia mikroprzedsiębiorstw.

Ukierunkowanie terytorialne

Ukierunkowanie terytorialne

Preferowane będą projekty realizowane na:

Preferowane będą projekty realizowane na:

1) obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej,

1) obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej,

2) obszarach o wysokiej stopie bezrobocia.

2) obszarach o wysokiej stopie bezrobocia.

Grupy docelowe

Grupy docelowe

Osoby pozostające bez pracy znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji
na rynku pracy.

Osoby pozostające bez pracy oraz osoby pracujące znajdujące się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Interwencja kierowana będzie do osób znajdujących się w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. w wieku 50 lat i więcej,
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich
kwalifikacjach zawodowych oraz kobiet. Osoby przed ukończeniem 30
roku życia będą wyłączone z interwencji w ramach PI 8iii.
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Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)

Treść zmieniona

Str. 77

Str. 81

Wskaźnik produktu: Liczba osób pozostających bez pracy, które
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
w Programie
Wartość docelowa (2023) – 800 os.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok
-

Wskaźnik produktu: Liczba osób pozostających bez pracy, które
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
w Programie
Wartość docelowa (2023) – 1700 os.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok
Wskaźnik produktu: Liczba osób pracujących, które otrzymały
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
w Programie
Wartość docelowa (2023) –120 os.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Str. 78

Str. 82

Wskaźnik produktu: Liczba osób bezrobotnych
(łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem
w Programie
Cel pośredni M (2018) – 4000 os.
Cel pośredni K (2018) –7600 os.
Cel pośredni O (2018) – 11 600 os.
Cel końcowy M (2023) – 11 500 os.
Cel końcowy K (2023) – 21 800 os.
Cel końcowy O (2023) – 33 300 os.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach – Powiązane z nim typy projektów odpowiadają za 43%
alokacji osi priorytetowej

Wskaźnik produktu: Liczba osób bezrobotnych
(łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem
w Programie
Cel pośredni M (2018) – 4000 os.
Cel pośredni K (2018) –7600 os.
Cel pośredni O (2018) – 11 600 os.
Cel końcowy M (2023) – 11 320 os.
Cel końcowy K (2023) – 21 460 os.
Cel końcowy O (2023) – 32 780 os.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach – Powiązane z nim typy projektów odpowiadają za 43%
alokacji osi priorytetowej

Wskaźnik produktu: Liczba osób pozostających bez pracy, które
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
w Programie
Cel pośredni O (2018) – 280 os.
Cel końcowy O (2023) – 800 os.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach – Powiązane z nim typy projektów odpowiadają za 8%
alokacji osi priorytetowej

Wskaźnik produktu: Liczba osób pozostających bez pracy, które
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
w Programie
Cel pośredni O (2018) – 465 os.
Cel końcowy O (2023) – 1 700 os.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach – Powiązane z nim typy projektów odpowiadają za 8%
alokacji osi priorytetowej
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Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
Oś Priorytetowa 6. Integracja

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)

Treść zmieniona

Wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków
kwalifikowalnych
Cel pośredni (2018) – 92 840 103
Cel końcowy (2023) – 265 257 437
Źródło danych – IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach -

Wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków
kwalifikowalnych
Cel pośredni (2018) – 63 661 785
Cel końcowy (2023) – 265 257 437
Źródło danych – IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach -

Str. 79 – 80

Str. 83 – 84

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu Programu
Wartość bazowa (2012) – 36%
Wartość docelowa (2023) – 40%
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu Programu
Wartość bazowa (2012) – 36%
Wartość docelowa (2023) – 40%
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Str. 81

Str. 85

Grupy docelowe

Grupy docelowe

Osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym
oraz ich rodziny (w tym przede wszystkim: osoby bezrobotne, które
zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
znajdują się w trzeciej grupie osób – tzw. oddalonych od rynku pracy,
osoby nieuczestniczące w kształceniu/szkoleniu, osoby z
niepełnosprawnościami, osoby bezdomne, dzieci i młodzież).

Osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym
oraz ich rodziny.

Kierunkowe zasady wyboru projektów
Głównym trybem wyboru projektów będzie tryb konkursowy.
Uzupełniająco dopuszcza się także tryb pozakonkursowy o
charakterze wdrożeniowym (przedsięwzięcia dotyczące realizacji
zadań należących do wskazanych prawem podmiotów publicznych).
W przypadku objęcia wszystkich jednostek pomocy społecznej
danego typu będzie mógł być zastosowany tryb pozakonkursowy o
charakterze wdrożeniowym. W przypadku braku takiej możliwości
stosowany będzie tryb konkursowy.
Z alokacji PI 9i przewiduje się wydzielenie kopert finansowych dla ZIT.
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Kierunkowe zasady wyboru projektów
Głównym trybem wyboru projektów będzie tryb konkursowy.
Z alokacji PI 9i przewiduje się wydzielenie kopert finansowych dla
ZIT. Kryteria i zasady wyboru projektów będą wspólne dla wszystkich
przedsięwzięć w ramach PI, w tym także w odniesieniu do projektów
realizowanych w ramach ZIT.
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Rozdziału/Podrozdziału/Opisu Osi
Priorytetowej RPO WP

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)

Treść zmieniona

Kryteria i zasady wyboru projektów będą wspólne dla wszystkich
przedsięwzięć w ramach PI, w tym także w odniesieniu do projektów
realizowanych w ramach ZIT.
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Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
Oś Priorytetowa 6. Integracja

Str. 82

Str. 86

Wskaźnik produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie
Wartość docelowa (2023) – 22 500 os.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Wskaźnik produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie
Wartość docelowa (2023) – 17 500 os.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Str. 82

Str. 87

Wskaźnik rezultatu: Liczba wspartych w Programie miejsc
świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu
Wartość bazowa (2014) – 240 szt.
Wartość docelowa (2023) – 480 szt.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Wskaźnik rezultatu: Liczba wspartych w Programie miejsc
świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu
Wartość bazowa (2014) – 240 szt.
Wartość docelowa (2023) – 1060 szt.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Str. 84

Str. 89

Wskaźnik produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w Programie
Wartość docelowa (2023) – 5 400 os.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Wskaźnik produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w Programie
Wartość docelowa (2023) – 11 580 os.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Częstotliwość pomiaru – Raz na rok

Str. 87

Str. 91 – 92

Wskaźnik produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie
Cel pośredni (2018) – 6 750 os.
Cel końcowy (2023) – 22 500 os.

Wskaźnik produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie
Cel pośredni (2018) – 5 700 os.
Cel końcowy (2023) – 18 900 os.
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Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)

Treść zmieniona

Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach – Powiązane z nim typy projektów odpowiadają za 65%
alokacji osi priorytetowej

Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach – Powiązane z nim typy projektów odpowiadają za 51%
alokacji osi priorytetowej

Wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków
kwalifikowalnych
Cel pośredni (2018) – 40 343 629 EUR
Cel końcowy (2023) – 134 478 763 EUR
Źródło danych – IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach -

Wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków
kwalifikowalnych
Cel pośredni (2018) – 18 558 069 EUR
Cel końcowy (2023) – 134 478 763 EUR
Źródło danych – IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach -

Str. 88

Str. 92

Tabela 7: Wymiar 1
Zakres interwencji

Tabela 7: Wymiar 1
Zakres interwencji

Kod – 109
EUR – 74 299 516

Kod – 109
EUR – 53 071 061

Kod – 112
EUR – 25 147 529

Kod – 112
EUR – 48 478 247

Kod – 113
EUR – 14 859 903

Kod – 113
EUR – 12 757 640

Tabela 8: Wymiar 2
Forma finansowania

Tabela 8: Wymiar 2
Forma finansowania

Kod – 01
EUR – 114 306 948

Kod – 01
EUR – 114 306 948

Tabela 9: Wymiar 3
Typ obszaru

Tabela 9: Wymiar 3
Typ obszaru

Kod – 01
EUR – 19 889 410

Kod – 01
EUR – 19 889 410

Kod – 02
EUR – 36 063 842

Kod – 02
EUR – 38 166 105

Kod – 03
EUR – 43 493 793

Kod – 03
EUR – 43 493 793
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Treść zmieniona

Kod – 07
EUR – 14 859 903

Kod – 07
EUR – 12 757 640

Tabela 10: Wymiar 4
Terytorialne mechanizmy wdrażania

Tabela 10: Wymiar 4
Terytorialne mechanizmy wdrażania

Kod – 01
EUR – 24 347 380

Kod – 01
EUR – 24 347 380

Kod – 07
EUR – 89 959 568

Kod – 07
EUR – 89 959 568

Tabela 11: Wymiar 6
Temat uzupełniający EFS

Tabela 11: Wymiar 6
Temat uzupełniający EFS

Kod – 08
EUR – 114 306 948

Kod – 08
EUR – 114 306 948

Str. 95

Str. 99

Wskaźnik produktu: Liczba wspartych podmiotów leczniczych
Cel pośredni (2018) – 3 szt.
Cel końcowy (2023) – 10 szt.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach – Powiązane z nim typy projektów odpowiadają za 57%
alokacji osi priorytetowej

Wskaźnik produktu: Liczba wspartych podmiotów leczniczych
Cel pośredni (2018) – 0 szt.
Cel końcowy (2023) – 10 szt.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach – Powiązane z nim typy projektów odpowiadają za 57%
alokacji osi priorytetowej
Wskaźnik KEW: Liczba podmiotów leczniczych, z którymi zostały
podpisane umowy o dofinansowanie
Cel pośredni (2018) – 10 szt.
Cel końcowy (2023) Źródło danych – IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach – KEW dla wskaźnika produktu nr 1.

-

Oś Priorytetowa 7. Zdrowie

Wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków
kwalifikowalnych
Cel pośredni (2018) – 9 880 047 EUR
Cel końcowy (2023) – 123 500 589 EUR
Źródło danych – IZ
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Wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków
kwalifikowalnych
Cel pośredni (2018) – 6 175 029 EUR
Cel końcowy (2023) – 123 500 589 EUR
Źródło danych – IZ
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Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)

Treść zmieniona

Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach -

Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach -

Str. 100 – 101

Str. 104 – 105

Wszystkie projekty w ramach PI 6c powinny przyczyniać się do
poprawy jakości przestrzeni oraz zapewniać zgodność z ustaleniami
Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.

Wszystkie projekty w ramach PI 6c powinny przyczyniać się do
poprawy jakości przestrzeni oraz zapewniać zgodność z ustaleniami
Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.

Zgodnie z UP ze wsparcia w ramach CT 6 wyłączone są
przedsięwzięcia dotyczące organizacji imprez o charakterze
kulturalnym, w tym wystaw, festiwali, oraz budowy nowej infrastruktury
kulturalnej.

Zgodnie z UP ze wsparcia w ramach CT 6 wyłączone są
przedsięwzięcia dotyczące organizacji imprez o charakterze
kulturalnym, w tym wystaw, festiwali, oraz budowy nowej
infrastruktury kulturalnej.

Wartość całkowita pojedynczego projektu realizowanego w ramach PI
6c nie może przekroczyć 5 mln EUR.
W uzasadnionych przypadkach, przedsięwzięcia dotyczące
sieciowych produktów turystycznych, cechujące się wysokim
potencjałem dla rozwoju gospodarczego regionu potwierdzonym w
RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, mogą mieć
postać skoordynowanych pakietów projektów o łącznej wartości
całkowitej przekraczającej 5 mln EUR, przy czym każdy z tych
projektów obejmie odrębną, niezależnie funkcjonującą infrastrukturę.

49.
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Str. 103

Str. 107

Wskaźnik produktu: Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
Cel pośredni (2018) – 0 ha
Cel końcowy (2023) – 400 ha
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach – Powiązane z nim typy projektów odpowiadają za 52%
alokacji osi priorytetowej

Wskaźnik produktu: Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
Cel pośredni (2018) – 0 ha
Cel końcowy (2023) – 400 ha
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach – Powiązane z nim typy projektów odpowiadają za 52%
alokacji osi priorytetowej

Wskaźnik KEW: Odsetek zidentyfikowanych obszarów
przeznaczonych do wsparcia oraz zakresów przedsięwzięć w ramach
kompleksowej rewitalizacji, dla których podpisano umowy o
dofinansowanie
Cel pośredni (2018) – 80%
Cel końcowy (2023) Źródło danych – IZ

Wskaźnik KEW: Liczba zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych,
dla których podpisano umowy o dofinansowanie
Cel pośredni (2018) – 20 szt.
Cel końcowy (2023) Źródło danych – IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach – KEW dla wskaźnika produktu nr 1.
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Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach – KEW dla wskaźnika produktu nr 1.
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Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
Oś Priorytetowa 9. Mobilność

Wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków
kwalifikowalnych
Cel pośredni (2018) – 28 061 162 EUR
Cel końcowy (2023) – 187 074 412 EUR
Źródło danych – IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach -

Wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków
kwalifikowalnych
Cel pośredni (2018) – 16 836 697 EUR
Cel końcowy (2023) – 187 074 412 EUR
Źródło danych – IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach -

Str. 105

Str. 110

Ukierunkowanie terytorialne

Ukierunkowanie terytorialne

Przedsięwzięcia będą realizowane wyłącznie na terenie: OMT oraz
miejskich obszarów funkcjonalnych (Słupska, Chojnic-Człuchowa,
Kwidzyna, Malborka, Starogardu Gdańskiego, Lęborka, Kościerzyny
i Bytowa).

Przedsięwzięcia będą realizowane wyłącznie na terenie: OMT oraz
miejskich obszarów funkcjonalnych (Słupska, Chojnic-Człuchowa,
Kwidzyna, Malborka-Sztumu, Starogardu Gdańskiego, Lęborka,
Kościerzyny i Bytowa).

Str. 107

Str. 112

W ramach wsparcia możliwe będą także projekty podnoszące
bezpieczeństwo i konkurencyjność transportu kolejowego (Inteligentne
Systemy Transportowe), związane z rozwojem systemów sterowania
i zarządzania ruchem kolejowym, a także projekty związane z
zakupem i modernizacją taboru kolejowego (w tym realizowane w
formule partnerstwa publiczno-prywatnego) obsługującego
zmodernizowane linie.

W ramach wsparcia możliwe będą także projekty podnoszące
bezpieczeństwo i konkurencyjność transportu kolejowego
(Inteligentne Systemy Transportowe), związane z rozwojem
systemów sterowania i zarządzania ruchem kolejowym, projekty
związane z zakupem i modernizacją taboru kolejowego (w tym
realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego)
obsługującego zmodernizowane linie, a także projekty z zakresu
dokumentacji przedprojektowej i projektowej kolejowej infrastruktury
technicznej.

Przewiduje się także realizację przedsięwzięć uzgodnionych w
ramach Strategii ZIT.

Przewiduje się także realizację przedsięwzięć uzgodnionych w
ramach Strategii ZIT.

Str. 110

Str. 115

Wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków
kwalifikowalnych
Cel pośredni (2018) – 92 455 210 EUR
Cel końcowy (2023) – 420 250 956 EUR
Źródło danych – IZ

Wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków
kwalifikowalnych
Cel pośredni (2018) – 46 247 171 EUR
Cel końcowy (2023) – 440 449 248 EUR
Źródło danych – IZ
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53.

Nr i nazwa
Rozdziału/Podrozdziału/Opisu Osi
Priorytetowej RPO WP

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
Oś Priorytetowa 9. Mobilność

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)

Treść zmieniona

Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach -

Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach -

Str. 111

Str. 116

Tabela 7: Wymiar 1
Zakres interwencji

Tabela 7: Wymiar 1
Zakres interwencji

Kod – 026
EUR – 102 877 434

Kod – 026
EUR – 102 877 434

Kod – 027
EUR – 25 719 358

Kod – 027
EUR – 25 719 358

Kod – 030
EUR – 19 289 519

Kod – 030
EUR – 19 289 519

Kod – 034
EUR – 109 307 274

Kod – 034
EUR – 109 307 274

Kod – 043
EUR – 88 017 360

Kod – 043
EUR – 103 125 682

Kod – 044
EUR – 10 001 972

Kod – 044
EUR – 11 718 827

Kod – 101
EUR – 2 000 395

Kod – 101
EUR – 2 343 766

Tabela 8: Wymiar 2
Forma finansowania

Tabela 8: Wymiar 2
Forma finansowania

Kod – 01
EUR – 357 213 312

Kod – 01
EUR – 374 381 860

Tabela 9: Wymiar 3
Typ obszaru

Tabela 9: Wymiar 3
Typ obszaru

Kod – 01
EUR – 79 301 355

Kod – 01
EUR – 89 602 484

Kod – 02
EUR – 85 016 768

Kod – 02
EUR – 91 884 187

Kod – 03

Kod – 03
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54.

Nr i nazwa
Rozdziału/Podrozdziału/Opisu Osi
Priorytetowej RPO WP

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
Oś Priorytetowa 10. Energia

Treść zmieniona

EUR – 192 895 189

EUR – 192 895 189

Tabela 10: Wymiar 4
Terytorialne mechanizmy wdrażania

Tabela 10: Wymiar 4
Terytorialne mechanizmy wdrażania

Kod – 01
EUR – 74 443 254

Kod – 01
EUR – 81 014 654

Kod – 07
EUR – 282 770 058

Kod – 07
EUR – 293 367 206

Str. 113

Str. 118

Informacje dotyczące zmniejszenia zużycia energii końcowej i ilości
zaoszczędzonej energii cieplnej/elektrycznej w wyniku realizacji
projektów będą uzyskiwane w wyniku monitorowania projektów oraz
uwzględniane w sprawozdaniach z wdrażania Programu.

Informacje dotyczące zmniejszenia zużycia energii końcowej i ilości
zaoszczędzonej energii cieplnej/elektrycznej w wyniku realizacji
projektów będą uzyskiwane w wyniku monitorowania projektów oraz
uwzględniane w sprawozdaniach z wdrażania Programu.

-

Termomodernizacja szpitali będzie możliwa w przypadku zgodności
z właściwymi mapami potrzeb zdrowotnych opracowanymi przez
Ministerstwo Zdrowia.

W przypadku projektów dotyczących głębokiej termomodernizacji,
realizowanych przez podmioty lecznicze, ich wsparcie w ramach PI 4c
będzie możliwe w sytuacji, gdy istnienie i funkcjonowanie usług
zdrowotnych będzie uzasadnione mapą potrzeb, o której mowa w
ukierunkowaniu interwencji PI 9a.

-

Planowane inwestycje powinny być komplementarne do
realizowanych lub przygotowywanych projektów związanych z
modernizacją i/lub rozbudową sieci ciepłowniczych, a także powinny
wpisywać się w gminne dokumenty z zakresu gospodarki
niskoemisyjnej (lokalne strategie/plany gospodarki niskoemisyjnej).

Planowane inwestycje powinny być komplementarne do
realizowanych lub przygotowywanych projektów związanych z
modernizacją i/lub rozbudową sieci ciepłowniczych, a także powinny
wpisywać się w gminne dokumenty z zakresu gospodarki
niskoemisyjnej (lokalne strategie/plany gospodarki niskoemisyjnej).

Str. 120

Str. 125 – 126

Wskaźnik produktu: Liczba zmodernizowanych energetycznie
budynków
Cel pośredni O (2018) – 70 szt.
Cel końcowy O (2023) – 460 szt.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach – Powiązane z nim typy projektów odpowiadają za 64%

Wskaźnik produktu: Liczba zmodernizowanych energetycznie
budynków
Cel pośredni O (2018) – 50 szt.
Cel końcowy O (2023) – 460 szt.
Źródło danych – Beneficjenci/ IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych
przypadkach – Powiązane z nim typy projektów odpowiadają za 64%

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
Oś Priorytetowa 10. Energia

55.

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)
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56.

Nr i nazwa
Rozdziału/Podrozdziału/Opisu Osi
Priorytetowej RPO WP

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
Oś Priorytetowa 11. Środowisko

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)

Treść zmieniona

alokacji osi priorytetowej

alokacji osi priorytetowej

Wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków
kwalifikowalnych
Cel pośredni (2018) – 50 576 706 EUR
Cel końcowy (2023) – 252 883 531 EUR
Źródło danych – IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych przypadkach -

Wskaźnik finansowy: Całkowita kwota certyfikowanych wydatków
kwalifikowalnych
Cel pośredni (2018) – 39 196 947 EUR
Cel końcowy (2023) – 252 883 531 EUR
Źródło danych – IZ
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika, w stosownych przypadkach -

Str. 123 – 124

Str. 128 – 129

Ukierunkowanie terytorialne

Ukierunkowanie terytorialne

W zakresie małej retencji: obszar całego województwa.

W zakresie małej retencji: obszar całego województwa.

W zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych:
Miejskie Obszary Funkcjonalne Bytowa, Człuchów-Chojnice,
Kościerzyny, Kwidzyna, Lęborka, Malborka, Starogardu Gdańskiego
oraz obszary zurbanizowane w miejscowościach od 5 do 50 tys.
mieszkańców. Wyłączone ze wsparcia będą gminy, na obszarze
których będzie realizowane przedsięwzięcie strategiczne dotyczące
systemów zagospodarowania wód opadowych i roztopowych
określone w RPS w zakresie energetyki i środowiska oraz Miejski
Obszar Funkcjonalny Słupska.

W zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych:
Miejskie Obszary Funkcjonalne Bytowa, Chojnic-Człuchowa,
Kościerzyny, Kwidzyna, Lęborka, Malborka-Sztumu, Słupska,
Starogardu Gdańskiego oraz miasta do 50 tys. mieszkańców, a także
obszary zurbanizowane w miejscowościach powyżej 5 tys.
mieszkańców. Wyłączone ze wsparcia będą gminy, na obszarze
których będzie realizowane przedsięwzięcie strategiczne dotyczące
systemów zagospodarowania wód opadowych i roztopowych
określone w RPS w zakresie energetyki i środowiska.

Grupy docelowe

Grupy docelowe

Właściciele nieruchomości, mieszkańcy, turyści, jednostki samorządu
terytorialnego.

Właściciele nieruchomości, mieszkańcy, turyści, jednostki samorządu
terytorialnego.

Indykatywny katalog beneficjentów

Indykatywny katalog beneficjentów

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz
spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, podmioty
wykonujące zadania jednostki samorządu terytorialnego/związku
komunalnego, podmioty działające
w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, jednostki
administracji rządowej, organizacje pozarządowe, PGL Lasy
Państwowe i jego jednostki organizacyjne, spółki wodne, straż
pożarna, policja.

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz
spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, podmioty
wykonujące zadania jednostki samorządu terytorialnego/związku
komunalnego, podmioty działające
w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, jednostki
administracji rządowej, organizacje pozarządowe, PGL Lasy
Państwowe i jego jednostki organizacyjne, PGW Wody Polskie, spółki
wodne, straż pożarna, policja.
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57.

Nr i nazwa
Rozdziału/Podrozdziału/Opisu Osi
Priorytetowej RPO WP

Sekcja 2A. Opis Osi Priorytetowych
innych niż Pomoc Techniczna
Oś Priorytetowa 11. Środowisko

Dotychczasowa treść RPO WP
(marzec 2015 r.)

Treść zmieniona

Str. 125 – 126

Str. 131

W zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
realizowane będą wyłącznie projekty prowadzące do wypełnienia
wymagań określonych w przepisach prawa dla istniejących instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, wskazanych w
obowiązującym planie gospodarki odpadami dla województwa
pomorskiego jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych, w tym przede wszystkim instalacje do przetwarzania
selektywnie zbieranych bioodpadów.

W zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
realizowane będą wyłącznie projekty prowadzące do poprawy
efektywności procesów recyklingu w istniejących instalacjach
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, wskazanych w
obowiązującym planie gospodarki odpadami dla województwa
pomorskiego jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych, w tym przede wszystkim instalacje do przetwarzania
selektywnie zbieranych bioodpadów.
Wsparcie nie będzie udzielane na budowę nowych instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów lub na działania
prowadzące do zwiększania mocy przerobowych istniejących
instalacji w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych.

58.

59.

60.

Sekcja 3.2. Łączne środki finansowe w
podziale na fundusz oraz
współfinansowanie krajowe

Sekcja 4. Zintegrowane podejście do
rozwoju terytorialnego

Sekcja 4.2. Zintegrowane działania na
rzecz zrównoważonego rozwoju
obszarów miejskich

Zakres zmian przedstawiono poniżej
Str. 138

Str. 145

ZPT to instrument przewidziany w SRWP, który będzie zastosowany
w zakresie nieobjętym przez ZIT, czyli wobec MOF: Bytowa, ChojnicCzłuchowa, Słupska, Kościerzyny, Kwidzyna, Malborka, Lęborka,
Starogardu Gdańskiego.

ZPT to instrument przewidziany w SRWP, który będzie zastosowany
w zakresie nieobjętym przez ZIT, czyli wobec MOF: Bytowa, ChojnicCzłuchowa, Słupska, Kościerzyny, Kwidzyna, Malborka-Sztumu,
Lęborka, Starogardu Gdańskiego.

Str. 139

Str. 146

Zakres tematyczny ZIT jest oparty na ustaleniach SRWP oraz sześciu
RPS i obejmuje (z uwzględnieniem szacunkowej wydzielonej alokacji
wkładu UE): PI 3a (7 859 146 EUR) w ramach OP 2.
Przedsiębiorstwa; PI 8i oraz PI 8vi (41 486 263 EUR) w ramach OP 5.
Zatrudnienie; PI 9i, PI 9iv oraz PI 9v (24 347 380 EUR) w ramach OP
6. Integracja; PI 9a (6 928 383 EUR) w ramach OP 7. Zdrowie; PI 9b
(41 343 445 EUR) w ramach OP 8. Konwersja; PI 4e oraz PI 7d
(74 443 254 EUR) w ramach OP 9. Mobilność; PI 4c
(62 873 168 EUR) w ramach OP 10. Energia.

Zakres tematyczny ZIT jest oparty na ustaleniach SRWP oraz sześciu
RPS i obejmuje (z uwzględnieniem szacunkowej wydzielonej alokacji
wkładu UE): PI 3a (1 287 746 EUR) w ramach OP 2.
Przedsiębiorstwa; PI 8i oraz PI 8vi (41 486 263 EUR) w ramach OP 5.
Zatrudnienie; PI 9i, PI 9iv oraz PI 9v (24 347 380 EUR) w ramach OP
6. Integracja; PI 9a (6 928 383 EUR) w ramach OP 7. Zdrowie; PI 9b
(41 343 445 EUR) w ramach OP 8. Konwersja; PI 4e oraz PI 7d
(81 014 654 EUR) w ramach OP 9. Mobilność; PI 4c
(62 873 168 EUR) w ramach OP 10. Energia.

35

Ponadto w treści Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dokonano drobnych zmian stylistycznych,
uzupełnień i doprecyzowania istniejących zapisów o charakterze technicznym celem dostosowania treści RPO WP do wyżej opisanych zmian.
Zmiany zaznaczono kolorem niebieskim.

24 681 332

2. Przedsiębiorstwa

EFRR

174 647 688

4. Kształcenie zawodowe
5. Zatrudnienie
6. Integracja

EFS
EFRR
EFS
EFS

Słabiej rozwinięty

3. Edukacja

Kwota rezerwy wykonania w stosunku do
całkowitej kwoty wsparcia UE (L)=(J)/(A)*100

Stopa dofinansowania (F)=(A)/(E)

Finansowanie ogółem (E)=(A)+(B)

Rezerwa wykonania

85%

0

132 867 833

23 447 265

6 993 044

1 234 067

5,00%

Wkład krajowy
(K)=(B)*((J)/(A))

164 542 209

Wsparcie UE (J)

19 745 066

Wkład EBI

4 936 266

Prywatne finansowanie
krajowe (D)

Wkład krajowy (I)=(B)-(K)

139 860 877

Główna alokacja

Wsparcie UE (H)=(A)-(J)

EFRR

Całkowite wydatki kwalifikowalne

1. Komercjalizacja wiedzy

Publiczne finansowanie
krajowe (C)

Wkład krajowy (B)=(C)+(D)

Wsparcie UE (A)

Podstawa kalkulacji wsparcia UE

Kategoria regionu

Fundusz

OP

Szacunkowy podział
wkładu krajowego

Dla celów
informacyjnych

Ad. Zmiana nr 56.
Tabela nr 4. Plan finansowy Programu (EUR)
Dotychczasowy zapis z marca 2015 r.:

30 820 181

6 164 036

24 656 145

205 467 869

85%

0

165 915 304

29 279 172

8 732 384

1 541 009

5,00%

119 579 843

21 102 326

20 047 210

1 055 116

140 682 169

85%

0

111 890 394

19 745 364

7 689 449

1 356 962

6,43%

68 677 602

12 119 577

9 695 662

2 423 915

80 797 179

85%

0

65 243 722

11 513 598

3 433 880

605 979

5,00%

225 468 821

39 788 616

35 809 754

3 978 862

265 257 437

85%

0

209 686 004

37 003 413

15 782 817

2 785 203

7,00%

114 306 948

20 171 815

16 137 452

4 034 363

134 478 763

85%

0

106 305 462

18 759 788

8 001 486

1 412 027

7,00%

104 975 500

18 525 089

18 525 089

0

123 500 589

85%

0

99 726 725

17 598 835

5 248 775

926 254

5,00%

159 013 250

28 061 162

22 448 930

5 612 232

187 074 412

85%

0

151 062 588

26 658 104

7 950 662

1 403 058

5,00%

357 213 312

63 037 644

61 776 891

1 260 753

420 250 956

85%

0

332 208 380

58 625 009

25 004 932

4 412 635

7,00%

37 932 530

18 966 265

18 966 265

252 883 531

85%

0

200 363 424

35 358 252

14 587 577

2 574 278

6,79%

21 337 048

17 069 638

4 267 410

142 246 986

85%

0

112 446 242

19 843 455

8 463 696

1 493 593

7,00%

7. Zdrowie

EFRR

8. Konwersja

EFRR

9. Mobilność

EFRR

10. Energia

EFRR

214 951 001

11. Środowisko

EFRR

120 909 938
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12. Pomoc techniczna

EFS

Razem

EFRR

Razem

EFS

65 206 918
1 340 249 168
524 562 530
Łącznie

1 864 811 698

11 507 104
236 514 563
92 569 861
329 084 424

11 507 104

0

76 714 022

85%

0

65 206 918

11 507 104

0

0

0,00%

159 582 777

76 931 786

1 576 763 731

85%

0

1 259 834
218

222 323 690

80 414 950

83 501 520

9 068 341

617 132 391

85%

0

493 088 778

87 015 669

31 473 752

5 554 192

6,00%

0

1 752
922 996

309 339 359

111 888 702

19 745 065

6,00%

243 084 297

86 000 127

2 193 896 122

85%

14 190 873

6,00%

Kwota rezerwy wykonania w stosunku do
całkowitej kwoty wsparcia UE (L)=(J)/(A)*100

Rezerwa wykonania

0

132 867 833

23 447 265

6 993 044

1 234 067

5,00%

2. Przedsiębiorstwa

EFRR

157 479 140

27 790 437

5 558 087

22 232 350

185 269 577

85%

0

149 605 183

26 400 915

7 873 957

1 389 522

5,00%

119 579 843

4. Kształcenie zawodowe
5. Zatrudnienie
6. Integracja

EFS
EFRR
EFS
EFS

Wkład krajowy
(K)=(B)*((J)/(A))

21 102 326

20 047 210

1 055 116

140 682 169

85%

0

111 890 394

19 745 364

7 689 449

1 356 962

6,43%

68 677 602

12 119 577

9 695 662

2 423 915

80 797 179

85%

0

65 243 722

11 513 598

3 433 880

605 979

5,00%

225 468 821

39 788 616

35 809 754

3 978 862

265 257 437

85%

0

209 686 004

37 003 413

15 782 817

2 785 203

7,00%

114 306 948

20 171 815

16 137 452

4 034 363

134 478 763

85%

0

106 305 462

18 759 788

8 001 486

1 412 027

7,00%

104 975 500

18 525 089

18 525 089

0

123 500 589

85%

0

99 726 725

17 598 835

5 248 775

926 254

5,00%

159 013 250

28 061 162

22 448 930

5 612 232

187 074 412

85%

0

151 062 588

26 658 104

7 950 662

1 403 058

5,00%

374 381 860

66 067 388

64 746 040

1 321 348

440 449 248

85%

0

348 175 130

61 442 671

26 206 730

4 624 717

7,00%

214 951 001

37 932 530

18 966 265

18 966 265

252 883 531

85%

0

200 706 795

35 418 847

14 244 206

2 513 683

6,63%

EFRR

120 909 938

21 337 048

17 069 638

4 267 410

142 246 986

85%

0

112 446 242

19 843 455

8 463 696

1 493 593

7,00%

EFS

65 206 918

11 507 104

11 507 104

0

76 714 022

85%

0

65 206 918

11 507 104

0

0

0,00%

7. Zdrowie

EFRR

8. Konwersja

EFRR

9. Mobilność

EFRR

10. Energia

EFRR

11. Środowisko
12. Pomoc techniczna

Słabiej rozwinięty

3. Edukacja

Wsparcie UE (J)

85%

Wkład EBI

164 542 209

Prywatne finansowanie
krajowe (D)
19 745 066

Publiczne finansowanie
krajowe (C)
4 936 266

Wsparcie UE (A)

24 681 332

Całkowite wydatki kwalifikowalne

139 860 877

Kategoria regionu

EFRR

Fundusz

1. Komercjalizacja wiedzy

OP

Wkład krajowy (I)=(B)-(K)

Główna alokacja

Wsparcie UE (H)=(A)-(J)

Stopa dofinansowania (F)=(A)/(E)

Finansowanie ogółem (E)=(A)+(B)

Wkład krajowy (B)=(C)+(D)

Podstawa kalkulacji wsparcia UE

Szacunkowy podział
wkładu krajowego

Dla celów
informacyjnych

Zmieniona treść:

37

Razem

EFRR

Razem

EFS

1 340 249 168
524 562 530
Łącznie

1 864 811 698

236 514 563
92 569 861
329 084 424

161 945 977

74 568 586

1 576 763 731

85%

0

1 259 834
218

222 323 690

80 414 950

14 190 873

6,00%

83 501 520

9 068 341

617 132 391

85%

0

493 088 778

87 015 669

31 473 752

5 554 192

6,00%

0

1 752
922 996

309 339 359

111 888 702

19 745 065

6,00%

245 447 497

83 636 927

38

2 193 896 122

85%

Tabela nr 1. Plan finansowy w podziale na osie priorytetowe, fundusze, kategorie regionu i cele
tematyczne
Dotychczasowy zapis z marca 2015 r.:
OP

Fundusz

Kategoria
regionu

CT

Wsparcie UE

Wkład krajowy

Finansowanie
ogółem

1. Komercjalizacja wiedzy

EFRR

1

139 860 877

24 681 332

164 542 209

2. Przedsiębiorstwa

EFRR

3

174 647 688

30 820 181

205 467 869

EFS

10

119 579 843

21 102 326

140 682 169

EFRR

10

68 677 602

12 119 577

80 797 179

3. Edukacja
4. Kształcenie zawodowe
5. Zatrudnienie

EFS

6. Integracja

EFS

7. Zdrowie

EFRR

8. Konwersja

EFRR

9. Mobilność

EFRR

10. Energia

EFRR

11. Środowisko

EFRR

12. Pomoc techniczna

Słabiej
rozwinięty

EFS

8

180 375 057

31 830 893

212 205 950

10

45 093 764

7 957 723

53 051 487

9

114 306 948

20 171 815

134 478 763

2

41 990 200

7 410 035

49 400 235

9
6
9
4

62 985 300
76 326 360
82 686 890
100 019 727

11 115 054
13 469 358
14 591 804
17 650 540

74 100 354
89 795 718
97 278 694
117 670 267

7

257 193 585

45 387 104

302 580 689

4

214 951 001

37 932 530

252 883 531

5

32 645 683

5 761 003

38 406 686

6

88 264 255

15 576 045

103 840 300

nd
Razem

65 206 918

11 507 104

76 714 022

1 864 811 698

329 084 424

2 193 896 122

Wkład krajowy

Finansowanie
ogółem

Zmieniona treść:

OP

Fundusz

Kategoria
regionu

CT

Wsparcie UE

1. Komercjalizacja wiedzy

EFRR

1

139 860 877

24 681 332

164 542 209

2. Przedsiębiorstwa

EFRR

3

157 479 140

27 790 437

185 269 577

EFS

10

119 579 843

21 102 326

140 682 169

EFRR

10

68 677 602

12 119 577

80 797 179

8

180 375 057

31 830 893

212 205 950

3. Edukacja
4. Kształcenie zawodowe
5. Zatrudnienie

EFS

6. Integracja

EFS

7. Zdrowie

EFRR

8. Konwersja

EFRR

9. Mobilność

EFRR

10. Energia

EFRR

11. Środowisko
12. Pomoc techniczna

EFRR
EFS

Słabiej
rozwinięty

10

45 093 764

7 957 723

53 051 487

9

114 306 948

20 171 815

134 478 763

2

41 990 200

7 410 035

49 400 235

9

62 985 300

11 115 054

74 100 354

6
9

76 326 360
82 686 890

13 469 358
14 591 804

89 795 718
97 278 694

4

117 188 275

20 680 284

137 868 559

7

257 193 585

45 387 104

302 580 689

4

214 951 001

37 932 530

252 883 531

5

32 645 683

5 761 003

38 406 686

6

88 264 255

15 576 045

103 840 300

nd
Razem

39

65 206 918

11 507 104

76 714 022

1 864 811 698

329 084 424

2 193 896 122

Tabela nr 2. Szacunkowa kwota wsparcia, która ma być wykorzystana na cele związane ze
zmianami klimatu
Dotychczasowy zapis z marca 2015 r.:

Szacunkowa kwota wsparcia,
która ma być wykorzystana na cele
związane ze zmianami klimatu
(EUR)

OP

1. Komercjalizacja wiedzy

Udział w całkowitej alokacji
na RPO WP
(%)
0

0,00%

5 414 078

0,29%

3. Edukacja

0

0,00%

4. Kształcenie zawodowe

0

0,00%

5. Zatrudnienie

0

0,00%

6. Integracja

0

0,00%

7. Zdrowie

0

0,00%

25 950 962

1,39%

2. Przedsiębiorstwa

8. Konwersja
9. Mobilność

90 646 450

4,86%

10. Energia

210 759 456

11,30%

36 635 711

1,96%

0

0,00%

369 406 657

19,81%

11. Środowisko
12. Pomoc techniczna
Razem

Zmieniona treść:

Szacunkowa kwota wsparcia,
która ma być wykorzystana na cele
związane ze zmianami klimatu
(EUR)

OP

1. Komercjalizacja wiedzy

Udział w całkowitej alokacji
na RPO WP
(%)
0

0,00%

4 624 559

0,25%

3. Edukacja

0

0,00%

4. Kształcenie zawodowe

0

0,00%

5. Zatrudnienie

0

0,00%

6. Integracja

0

0,00%

7. Zdrowie

0

0,00%

25 950 962

1,39%

2. Przedsiębiorstwa

8. Konwersja
9. Mobilność

97 376 520

5,22%

10. Energia

210 759 456

11,30%

36 635 711

1,96%

0

0,00%

375 347 208

20,13%

11. Środowisko
12. Pomoc techniczna
Razem
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