
 

 

 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 282/34/19 

Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 28 marca 2019 r. 

REJESTR ZMIAN 
w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

w wersji z dnia 9 listopada 2017 r. 
 
Zmiany w tekście Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 

Nr 
zmiany 

Nr i tytuł rozdziału Zasad 
Wdrażania  

RPO WP 2014-2020 
Zakres zmiany Powód zmiany 

1.  Wykaz stosowanych skrótów 

Zmodyfikowano wyjaśnienie skrótu MIR. Zmiana nazwy urzędu ministra 
do spraw rozwoju regionalnego 

oraz obsługującego go 
ministerstwa. 

2.  Wykaz stosowanych pojęć 

Dokonano zmian w definicjach następujących pojęć: beneficjent, dochód, Program, 
rozporządzenie finansowe oraz zmodyfikowano treść uwagi zamieszczonej pod wykazem. 

Nowelizacja rozporządzenie nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r., aktualizacja 
Wytycznych Ministra Inwestycji 

i Rozwoju z dnia 10 stycznia 
2019 r. w zakresie zagadnień 

związanych z przygotowaniem 
projektów inwestycyjnych, w 
tym projektów generujących 

dochód i projektów 
hybrydowych na lata 2014-

2020, zmiana RPO WP 2014-
2020, wejście w życie 

rozporządzenia nr 2018/1046 z 
dnia 18 lipca 2018 r. 
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uchylającego rozporządzenie nr 
966/2012 z dnia 25 

października 2012 r. oraz 
zmiana nazwy urzędu ministra 

do spraw rozwoju regionalnego 
oraz obsługującego go 

ministerstwa. 

3.  
Rozdział 1 –  

Wprowadzenie 

1.1. Cel, zakres i odbiorcy dokumentu 

Doprecyzowano zapisy dotyczące zakresu tematyczne i charakteru dokumentu oraz zadań 
powierzonych IP. 

1.2. Podstawy prawne i 1.3 Dokumenty strategiczne i programowe 

Aktualizacja zapisów do obecnego stanu prawnego. 

Dostosowanie zapisów do 
aktualnego stanu i przyjętych w 

Programie rozwiązań. 

 

Nowelizacje aktów prawnych 
oraz zmiany dokumentów 

strategicznych i programowych. 

4.  

Rozdział 2 –  

Zasady udzielania pomocy w 
ramach RPO WP 2014-2020 

2.1. Zakres pomocy 

Zaktualizowano nazwy w wykazie Osi Priorytetowych/Działań/Poddziałań RPO WP 2014-
2020. 

2.4. Polityki horyzontalne 

Uzupełniono zapisy dotyczące Zasady równości szans i niedyskryminacji o informacje 
dotyczące standardów dostępności. 

2.5. Instrumenty terytorialne  

Zaktualizowano nazwy w wykazie Osi Priorytetowych/Działań/Poddziałań RPO WP 2014-
2020 oraz dostosowano zapisy do aktualnego stanu. 

2.6. Formy wsparcia 

Rozszerzono zapisy o kolejną formę wsparcia – pomoc zwrotną, wykorzystaną w Działaniu 
2.5. Inwestorzy zewnętrzni RPO WP 2014-2020. 

Zmiana RPO WP 2014-2020 i 
SzOOP RPO WP 2014-2020 oraz 

aktualizacja Wytycznych 
Ministra Inwestycji i Rozwoju z 

dnia 8 kwietnia 2018 r. w 
zakresie realizacji zasady 

równości szans i 
niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020. 



3 
 

5.  

Rozdział 3 – Wspólne dla EFRR 
i EFS zasady dotyczące 

realizacji projektów objętych 
wsparciem dotacyjnym w 

ramach RPO WP 2014-2020 

3.2. Pomoc publiczna 

Dostosowano zapisy do obecnego stanu prawnego, w szczególności dodano program 
pomocowy, na podstawie którego możliwe jest udzielanie pomocy regionalnej na rzecz 
inwestycji dla MŚP działających w sektorze stoczniowym w województwie pomorskim i 
zachodniopomorskim. 

 

 

 

 

 

3.3. Dochód w projekcie i 3.4. Cross-financing (instrument elastyczności) 

Dostosowano zapisy do obecnego stanu prawnego, w szczególności dodano informacje 
dotyczące oszczędności kosztów wynikających z wdrożenia środków w zakresie 
efektywności energetycznej oraz zmodyfikowano katalog operacji, które nie zaliczają się 
do kategorii projektów generujących dochód. 

 

 

 

3.5.1. Partnerstwo 

Doprecyzowano zapisy dotyczące powoływania partnerstw i zmiany partnera oraz 
usunięto podrozdział 3.5.3. Konsorcja naukowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa w tym zakresie. 

 

3.7. Tryb oceny i wyboru projektów do dofinansowania  

Dostosowano zapisy do obecnego stanu prawnego i przyjętych w Programie rozwiązań. 

Wejście w życie rozporządzenia 
Ministra Inwestycji i Rozwoju z 

dnia 22 lutego 2018 r. w 
sprawie udzielania regionalnej 

pomocy inwestycyjnej dla 
mikroprzedsiębiorców, małych i 

średnich przedsiębiorców na 
inwestycje w zakresie 

budownictwa okrętowego w 
ramach regionalnych 

programów operacyjnych na 
lata 2014–2020. 

Nowelizacja rozporządzenie nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. i aktualizacja 
Wytycznych Ministra Inwestycji 

i Rozwoju z dnia 10 stycznia 
2019 r. w zakresie zagadnień 

związanych z przygotowaniem 
projektów inwestycyjnych, w 
tym projektów generujących 

dochód i projektów 
hybrydowych na lata 2014-

2020. 

Nowelizacja ustawy 
wdrożeniowej oraz uchylenie 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 
r. o zasadach finansowania 

nauki. 

Zmiana SzOOP RPO WP 2014-
2020 w zakresie kryteriów 
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wyboru projektów oraz 
aktualizacja Wytycznych 

Ministra Inwestycji i Rozwoju z 
dnia 13 lutego 2018 r. w 
zakresie trybów wyboru 

projektów na lata 2014-2020. 

6.  

3.9.1.1. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFRR 

Dodano do wykazu załączników do umowy o dofinansowanie nowy załącznik nr 7 
Mechanizm weryfikacji wykorzystania i zagospodarowania terenów objętych projektem 
na rzecz inwestycji realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
pomniejszenia lub zwrotu dofinansowania w przypadku nieosiągnięcia pełnego 
zagospodarowania terenów przez przedsiębiorców z sektora MŚP, mający zastosowanie 
dla Działania 2.5 Inwestorzy zewnętrzni RPO WP 2014-2020 oraz zrezygnowano z 
obowiązku informowania przez beneficjenta o wyborze formy zabezpieczenia na etapie 
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

3.9.2.1.1. Szczególne zasady realizacji projektu grantowego dofinansowanego ze 
środków EFRR 

Uzupełniono informacje w związku ze zmianą definicji beneficjenta w znowelizowanym 
rozporządzeniu nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

3.9.3. Przepływy finansowe i system rozliczeń projektu dofinansowanego ze środków 
EFRR 

Doprecyzowano informacje dotyczące sposobu dokumentowania poniesionych w ramach 
projektu wydatków, zasad składania wniosków o płatność oraz udzielenia i rozliczania 
zaliczek. 

3.9.4.2. Kontrola i audyt realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFRR – w tym 
weryfikacja udzielonych zamówień (tzw. „ex-post”) 

Zmodyfikowano zapisy dotyczące upublicznienia zapytań ofertowych przez beneficjentów 
zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności, którzy rozpoczęli realizację 
projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz stosowania korekt 

Dostosowanie zapisów do 
obecnego stanu prawnego, 

zmiany SzOOP RPO WP 2014-
2020 oraz uproszczenie 

procedur. 
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finansowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez beneficjenta zasad udzielania 
zamówień zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. 

3.9.4.2.1. Wyniki kontroli projektów dofinansowanych ze środków EFRR  

Doprecyzowano zapisy dotyczące sporządzania Informacji Pokontrolnej. 

7.  

3.10.3.2. Zasady sporządzania wniosku beneficjenta o płatność w ramach projektu 
dofinansowanego ze środków EFS 

Zmiana zapisu dotyczącego okresu kwalifikowania wydatków. 

 

 

 

 

 

3.10.4. Kontrola w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFS (3.10.4.1-
3.10.4.4) 

Przeredagowanie zapisów. 

Dostosowanie do zapisów do 
Wytycznych Ministra Rozwoju i 
Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. 

w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020.  

Uproszczenie treści 
dokumentu. 
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8.  

3.11. Zamówienia udzielane w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFRR i 
EFS 

Dostosowanie zapisów do Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 
r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. 

3.12. Nieprawidłowości 

Doprecyzowano zapisy w zakresie stwierdzania i usuwania nieprawidłowości 
indywidualnej. 

3.13. Zwrot środków w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFRR/EFS 

Uzupełniono katalog środków podlegających zwrotowi o informacje dotyczące zwrotu 
niewykorzystanej zaliczki. 

3.14. Monitorowanie i sprawozdawczość 

Doprecyzowano zapisy dotyczące wskaźników. 

3.16. Trwałość projektów 

Zmodyfikowano przypis dotyczący wzoru Sprawozdania z zachowania trwałości projektu. 

Dostosowanie zapisów do 
obecnego stanu prawnego, 

zmiany redakcyjne. 

9.  Rozdział 5 – Załączniki 

W wykazie załączników usunięto załączniki nr 1.7. Wzór uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego – etap preselekcji oraz 
1.8. Instrukcja wypełniania formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Usunięcie w załączniku nr 8.3 
do SzOOP RPO WP 2014-2020 
dotyczącym kryteriów jednego 
z etapów wyboru projektów w 

ramach EFS tj. etapu 
preselekcji. 
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Zmiany w załącznikach do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 

Nr 
zmiany 

Nr i tytuł załącznika  
do Zasad Wdrażania  
RPO WP 2014-2020 

Zakres zmiany Powód zmiany 

1.  

Załącznik nr 1 –  

Wzory wniosków o 
dofinansowanie projektów w 

ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 
wraz z instrukcjami ich 

wypełniania 

W zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 

W załącznikach 1.1. - 1.6. wprowadzono zmiany redakcyjne oraz zmodyfikowano treść 
oświadczeń wnioskodawcy i partnerów we wnioskach o dofinansowanie projektów i 
doprecyzowano informacje odnośnie sposobu komunikacji wnioskodawcy z IZ RPO WP 2014-
2020 w instrukcjach ich wypełniania. 

Dostosowanie zapisów do obecnego 
stanu prawnego, nowelizacji ustawy 
wdrożeniowej, zmiany SzOOP RPO 

WP 2014-2020 w zakresie kryteriów 
wyboru projektów oraz praktyki 

wdrażania Programu. 

2.  

W zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego: 

Załączniki 1.7. - 1.8. 

Uchylono załączniki w całości. 

 

Załączniki 1.9. - 1.12.  

Zmodyfikowano katalog oświadczeń wnioskodawców. 

Dodano klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i usunięto 

dotychczasowy zapis w tym zakresie oraz uszczegółowiono zapisy dotyczące pomocy 
publicznej we wniosku o dofinansowanie. 

Usunięcie w załączniku nr 8.3 do 
SzOOP RPO WP 2014-2020 

dotyczącym kryteriów jednego z 
etapów wyboru projektów w ramach 

EFS tj. etapu preselekcji. 

Dostosowanie zapisów do 
rozporządzenia nr 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r., ustawy 
wdrożeniowej, Wytycznych Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 

2017 r. w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020, Wytycznych Ministra 

Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 
2018 r. w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z 
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niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 

2014-2020, oraz do uwag IOD i 
zaleceń MIR. 

3.  

Załącznik nr 2 – 

Instrukcja przygotowania 
załączników do wniosku o 
dofinansowanie projektu z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 

Wprowadzono zmiany redakcyjne i aktualizacje zapisów. 

Dostosowanie zapisów do obecnego 
stanu prawnego oraz praktyki 

wdrażania RPO WP. 

4.  

Załącznik nr 3 – Wytyczne do 
Studiów 

Wykonalności/Biznesplanów/Str
ategii Projektu 

Grantowego/Strategii Biznesowej 
stanowiących załączniki do 

wniosków o dofinansowanie 
projektów z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 

Wprowadzono zmiany redakcyjne i aktualizacje zapisów.  

Ponadto doprecyzowano i uzupełniono treść załącznika 3.5 w związku z planowanym 
naborem wniosków w ramach Poddziałania 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze RPO WP 
2014-2020. 

Dostosowanie zapisów do obecnego 
stanu prawnego, zmiany SzOOP RPO 

WP 2014-2020 oraz przyjętych w 
Programie rozwiązań. 

5.  Załącznik nr 6 – 
Dokonano aktualizacji, doprecyzowania i uzupełnienia treści wytycznych, w szczególności w 
związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 
2018 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, 

Dostosowanie do obecnego stanu 
prawnego. 
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Wytyczne w zakresie stosowania 
pomocy publicznej w ramach 

Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 

małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 oraz wydanymi nowymi 
interpretacjami krajowych i europejskich organów zajmujących się tematyką pomocy 
publicznej.  

6.  

Załącznik nr 7 – System 
wskaźników w ramach 

Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 

Załącznik 7.1. Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu 
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

W związku z nowymi typami projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez 
innowacje - wsparcie dotacyjne w SzOOP RPO WP 2014-2020 uzupełniono listę wskaźników 
dla tego Poddziałania. 

Dostosowanie zapisów do zmiany 
SzOOP RPO WP 2014-2020. 

7.  

Załącznik 7.2. Zasady pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Doprecyzowanie zapisów dotyczących wskaźników. 

 

Zał. nr 2 do załącznika 7.2 Matryca wskaźników 

Usunięcie załącznika w całości. 

Dostosowanie zapisów do zmiany 
Wytycznych Ministra Inwestycji i 
Rozwoju z dnia 9 lipca 2018 r. w 
zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020. 

Katalog aktualnych i adekwatnych 
wskaźników produktu, rezultatu i 

horyzontalnych wraz z ich pełnymi 
definicjami IZ RPO WP 2014 – 2020 

każdorazowo umieszcza w 
regulaminie konkursu/wezwaniu do 

złożenia wniosku w trybie 
pozakonkursowym na realizację 

projektów współfinansowanych ze 
środków EFS. 
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Ponadto w treści Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 oraz załączników dokonano drobnych aktualizacji, w tym publikatorów aktów prawnych, oraz 
poprawek redakcyjnych, stylistycznych i gramatycznych. 

8.  

Załącznik nr 8 – Wzory umów o 
dofinansowanie projektów w 

ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 

W zakresie wzoru umowy o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (załącznik 8.1) 

Wprowadzono zmiany redakcyjne i aktualizacje zapisów. 

Ponadto dostosowano treść umowy do koncepcji wdrażania Poddziałania 1.1.1. Ekspansja 
przez innowacje - wsparcie dotacyjne oraz Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni RPO WP 2014-
2020, w tym wprowadzono nowy załącznik nr 7 Mechanizm weryfikacji wykorzystania i 
zagospodarowania terenów objętych projektem na rzecz inwestycji realizowanych przez 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz pomniejszenia lub zwrotu dofinansowania w 
przypadku nieosiągnięcia pełnego zagospodarowania terenów przez przedsiębiorców z 
sektora MŚP, mający zastosowanie dla tego Działania. 

Dostosowanie zapisów do obecnego 
stanu prawnego, Wytycznych 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
19 lipca 2017 r. w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020, zmiany RPO WP 2014-
2020 i SzOOP RPO WP 2014-2020. 

9.  

W zakresie wzorów umów o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (załączniki 8.2, 8.3 i 8.4) 

Aktualizacja dokumentów i dostosowanie zapisów do obecnego stanu prawnego. 
Uwzględniono także zmiany wprowadzające uproszczenia dla beneficjentów realizujących 
projekty oraz zmiany redakcyjne i doprecyzowujące. 

Wejście w życie rozporządzenia nr 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10.  

Załącznik nr 10 –  

Wzory wniosków beneficjenta o 
płatność dla projektów 

współfinansowanych w ramach 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 

Zmodyfikowano wzory wniosków o płatność (załączniki 10.1 i 10.2) zgodnie z określającymi 
ich kształt zaktualizowanymi Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów z grudnia 2017 r. w 
zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 
2014-2020. Dostosowanie zapisów do obecnego 

stanu prawnego. 


