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Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 maja 2019 r. 

 
REJESTR ZMIAN 

 w HARMONOGRAMIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM NA 2019 ROK  
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 

 

Nr zmiany 

Nr i tytuł rozdziału 
(fragmentu) dokumentu/ 

Osi Priorytetowej/ Działania/ 
Poddziałania 

Zakres zmiany 

1. 
Poddziałanie 6.2.2.  

Rozwój usług społecznych 

W związku z trwającym procesem opracowywania zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, wynikających z przeglądu śródokresowego Programu, w tym zmian dotyczących realokacji środków finansowych dokonano 
aktualizacji planowanego terminu ogłoszenia naboru oraz planowanego terminu rozpoczęcia naboru wniosków w Poddziałaniu 6.2.2. 
Rozwój usług społecznych jn.: 
- planowany termin ogłoszenia naboru – grudzień 2019 r., 
- planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków – styczeń 2020 r. 

Powyższa zmiana umożliwi skierowanie większych środków finansowych na interwencję związaną z rozwojem usług społecznych w 
regionie, co nie tylko zapewni zwiększenie liczby miejsc świadczenia tych usług, i tym samym zaspokojenie potrzeb potencjalnych 
wnioskodawców i ich podopiecznych, ale również wpłynie znacząco na wzrost jakości i kompleksowości świadczonych usług. 

Wydłużenie czasu na przygotowanie projektów wpłynie również pozytywnie na proces uzgodnień w ramach zawieranych partnerstw, w 
celu realizacji wspólnych, kompleksowych i międzysektorowych projektów, co stanowi obligatoryjne kryterium w ramach przedmiotowego 
Poddziałania. 

Ponadto, planowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju aktualizacja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 zakłada wprowadzenie regulacji korzystnych dla uczestników projektów w obszarze usług 
społecznych.  

Z kolei planowana aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zakładająca zwiększenie limitu wydatków 
na zakup środków trwałych z 3 500 PLN do 10 000 PLN pozwoli Wnioskodawcom na ujęcie w projektach elementów niezbędnych w 
realizacji usług społecznych (w szczególności sprzętu niezbędnego do realizacji usług opiekuńczych oraz w zakresie mieszkalnictwa 
chronionego/wspomaganego) w większym zakresie, niż jest to możliwe przy obecnie obowiązujących regulacjach. 

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


