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SzOOP RPO WP 2014-2020 - PODSTAWA PRAWNA 

• Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 (tzw. ustawa „wdrożeniowa”); 

• Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego z dnia 19 
grudnia 2014 r.; 

• Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych 
krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-
2020 (z 30 stycznia 2015 r.) – struktura dokumentu; 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 (decyzja KE z 12.02.2015 r.). 

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 



OGÓLNA STRUKTURA DOKUMENTU (1) 

1. Ogólny opis Programu Operacyjnego oraz głównych zasad jego realizacji; 
2. Status dokumentu; 
3. Opis Programu Operacyjnego; 
4. Zarys sposobu finansowania; 
5. Opis systemu wyboru projektów; 
6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, Działań i Poddziałań (27 pozycji w tabeli), w tym m.in.  
 Cel szczegółowy Działania / Poddziałania;  
 Typy projektów;  
 Typ beneficjenta;  
 Instytucja pośrednicząca;  
 Instrumenty terytorialne;  
 Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków 

oraz przyjmowanie protestów;  
 Limity i ograniczenia w realizacji projektów;  
 Warunki uwzględniania dochodu w projekcie;  
 Pomoc publiczna i pomoc de minimis;  
 Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) i in.  

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 



OGÓLNA STRUKTURA DOKUMENTU (2) 

7. Indykatywny plan finansowy 
8. Wymiar terytorialny interwencji 
 Rewitalizacja 
 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
 Obszary wiejskie 
9. Wykaz dokumentów służących realizacji Programu; 
10. Wykaz rozporządzeń UE oraz krajowych ustaw i rozporządzeń, wytycznych UE, krajowych wytycznych 

horyzontalnych (projekty), wytycznych programowych, inne dokumenty towarzyszące realizacji PO; 
11. Wykaz stosowanych pojęć; 
12. Wykaz stosowanych skrótów; 
13. Załączniki: 
         - Tabela transpozycji Priorytetów Inwestycyjnych na Działania / Poddziałania w ramach Osi Priorytetowych; 
         - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań; 
         - Kryteria wyboru projektów; 
         - Zasady identyfikacji projektów pozakonkursowych; 
         - Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego. 
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Czego jeszcze brakuje w SzOOP RPO WP 2014-2020? 
1. KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW DLA: 

 B+R (OP 1); 

 Przedsiębiorstw (OP 2); 

 Zdrowia (OP 7); 

 Rewitalizacja (OP 8); 

 Projektów zintegrowanych (OP3/OP4, OP6/OP8); 

 EFS (dla Działań/Poddziałań 3.1. i 3.3.1., 5.3.-5.7. oraz 6.2.2. i 6.3.2.). 

2. WYKAZU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH  

(30.06.2015 r. ZWP podjął Uchwałę ws. zmiany SzOOP RPO WP – wpisano wówczas 21 projektów (w tym: strategiczne + 
Pomoc Techniczna), do wpisania pozostało cd. projektów strategicznych, projekty PUP, projekty ZIT); 

1. SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (po zakończeniu oceny/analizy ex-ante) 

2. ALOKACJI BUDŻETU PAŃSTWA (po renegocjacji Kontraktu Terytorialnego) 

3. WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO DLA EFRR. 

 

 

1. WYDZIELONO OSOBNE PODDZIAŁANIA DLA MECHANIZMU ZIT – IP (pula środków dedykowana dla MOF); 

2. WYDZIELONO OSOBNE PODDZIAŁANIA DLA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH; 

3. WYDZIELONO OSOBNE DZIAŁANIA – FUNDUSZ PRACY – INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (WUP). 

Struktura działań i poddziałań w SzOOP RPO WP 2014-2020 
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OŚ PRIORYTETOWA 1 KOMERCJALIZACJA WIEDZY (1) 
Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje  
Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne 
Poddziałanie 1.1.2. Ekspansja przez innowacje – wsparcie pozadotacyjne 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 1: 
1. W ramach Działania 1.1. wsparcie skierowane będzie do przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność B+R 

i ukierunkowane wyłącznie na projekty mieszczące się w obszarach inteligentnych specjalizacji.  
09.04.2015 roku ZWP przyjął uchwałę w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia negocjacji w sprawie 
Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP). ZWP określił następujące obszary ISP:  
 ISP 1 – Technologie off-shore i portowo-logistyczne;  
 ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;  
 ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw;  
 ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się. 

2. W ramach Działania 1.1. 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 (koniec testowania-
rozpoczęcie masowej produkcji). Po zakończeniu etapu pierwszej produkcji, kolejne etapy wdrażania wyników prac 
rozwojowych możliwe będą w ramach Działania 2.2. Inwestycje profilowane. 

3. Dla Poddziałania 1.1.1. oraz Działania 1.2. zostanie wyłoniona Instytucja Pośrednicząca w trybie zamówienia publicznego 
(29.01.2015 r. ZWP przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia struktury instytucjonalnej systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie powołania instytucji pośredniczących).  

2. Tryby wyboru projektów: 
 PDz. 1.1.1. – tryb konkursowy. 
 PDz. 1.1.2. – Instrument Finansowy. Szczegółowe rozwiązania dla Działania 1.1.2. zostaną uzupełnione po zakończeniu 

oceny ex-ante zrealizowanej zgodnie z art. 37 ust. 2 i 3 rozporządzenia ogólnego (sierpień 2015 r.). 
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OŚ PRIORYTETOWA 1 KOMERCJALIZACJA WIEDZY (2) 
Działanie 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 1: 

 

1. W ramach Działania 1.2. wspierana będzie poprawa efektywności oraz rozwój infrastruktury B+R w celu rozwijania ich 
współpracy z przedsiębiorstwami.  

2. Warunkiem udzielenia wsparcia będzie wpisywanie się realizowanych projektów w obszary inteligentnych specjalizacji. 

3. W ramach Działania 1.2. w przypadku identyfikacji zadań infrastrukturalnych jednostek naukowych, wsparcie jest możliwe 
jedynie w ramach negocjacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego. 

4. Tryby wyboru projektów:  

 Dz. 1.2. – tryb konkursowy. 
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OŚ PRIORYTETOWA 2 PRZEDSIĘBIORSTWA (1) 
Działanie 2.1. Inwestycje podstawowe 
Działanie 2.2. Inwestycje profilowane 
Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne 
Poddziałanie 2.2.2. Inwestycje profilowane – wsparcie pozadotacyjne 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 2: 
 
1. W ramach Działania 2.1. wsparcie skierowane będzie do MIKRO i MAŁYCH przedsiębiorstw zwłaszcza będących we 

wczesnej fazie rozwoju wyłącznie w formie instrumentów finansowych. 

2. Szczegółowe rozwiązania dla Działania 2.1. zostaną uzupełnione po zakończeniu oceny ex-ante zrealizowanej zgodnie z 
art. 37 ust. 2 i 3 rozporządzenia ogólnego (sierpień 2015 r.). 

3. W ramach Działania 2.2. wsparcie skierowane będzie do MAŁYCH i ŚREDNICH przedsiębiorstw, którym posłużyć ma w 
przełamywaniu barier rozwojowych i skutkować ich modernizacją (poprawa ekoefektywności, rozwój międzynarodowy, 
innowacje, Inteligentne Specjalizacje, technologie cyfrowe, poprawa efektywności procesów produkcyjnych). 

4. Dla Poddziałania 2.2.1. zostanie wyłoniona Instytucja Pośrednicząca w trybie zamówienia publicznego  

(29.01.2015 r. ZWP przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia struktury instytucjonalnej systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie powołania instytucji pośredniczących).  

1. W ramach Poddziałania 2.2.1. maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln PLN. 
2. Tryby wyboru projektów:  
 Dz. 2.1. i PDz. 2.2.2. – Instrument Finansowy,  
 PDz. 2.2.1. – tryb konkursowy. 
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OŚ PRIORYTETOWA 2 PRZEDSIĘBIORSTWA (2) 
Działanie 2.3. Aktywność eksportowa 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 2: 

 

1. W ramach Działania 2.3. wsparcie skierowane będzie do MŚP podejmujących działania mające na celu 
ugruntowanie proeksportowej pozycji i wyjście z ofertą na rynki zagraniczne. 

2. W ramach Działania 2.3. zostanie zrealizowane przede wszystkim przedsięwzięcie strategiczne 
zidentyfikowane w RPS w zakresie rozwoju gospodarczego pt.: „Pomorski Broker Eksportowy” 
(urynkowienie produktu na rynkach zagranicznych). 

3. W ramach Działania 2.3., 2.4.1. i 2.5. zakłada się wybór jednego beneficjenta projektu grantowego (IZ RPO 
WP wybiera operatora projektu grantowego, który będzie udzielał dalej bezpośredniego wsparcia w formie dotacji), który 
otrzyma dofinansowanie w wysokości całej dostępnej alokacji. 

4. Oś priorytetowa 2 (OP2) przeznaczona jest wyłącznie dla MŚP. 

5. Tryby wyboru projektów: 
 Dz. 2.3. – tryb konkursowy.  
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OŚ PRIORYTETOWA 2 PRZEDSIĘBIORSTWA (3) 
Działanie 2.4. Otoczenie biznesu 
Poddziałania 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze 
Poddziałanie 2.4.2. Wsparcie IOB na terenie OMT – mechanizm ZIT 
Poddziałanie 2.4.3. Wsparcie IOB  
Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 2: 

1. W ramach Poddziałania 2.4.1. wsparcie skierowane będzie na zakup przez przedsiębiorstwa usługi lub pakietu usług (np. 
pośrednictwo prawne lub finansowe w procesie transferu technologii i know-how, wycena, doradztwo). 

2. Poddziałania 2.4.2 i 2.4.3. skierowane będą na wsparcie profesjonalnej działalności IOB poprzez budowę ich gotowości do 
świadczenia nowych i sprofilowanych usług dla przedsiębiorców. 

3. Poddziałanie 2.4.2. realizowane będzie wyłącznie w formie mechanizmu ZIT na terenie OMT, realizowane będą wyłącznie 
projekty wynikające ze Strategii ZIT, dla Poddziałania 2.4.2. Instytucją Pośredniczącą będzie Związek ZIT.  

4. W ramach Działania 2.5. wsparcie skierowane będzie na realizację kompleksowych działań obejmujących m.in. pełen cykl 
obsługi inwestorów, uzbrojenie terenów. 

5. W ramach Działania 2.5. zostanie zrealizowane przede wszystkim przedsięwzięcie strategiczne zidentyfikowane w RPS w 
zakresie rozwoju gospodarczego pt.: „Invest in Pomerania” (kompleksowa oferta zachęt). 

6. Tryby wyboru projektów:  

 PDz. 2.4.1. i 2.4.3., Dz. 2.5. – tryb konkursowy,  

 PDz. 2.4.2. – tryb pozakonkursowy.  
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OŚ PRIORYTETOWA 3 EDUKACJA (1) 
Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna  
Działanie 3.2. Edukacja ogólna 
Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej 
Poddziałanie 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego 
Działanie 3.3. Edukacja zawodowa 
Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej 
Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych 
  

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 3: 
  
1. W ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna wsparcie ukierunkowane jest na tworzenie trwałych miejsc 
wychowania przedszkolnego na obszarach o zdefiniowanych deficytach w tym zakresie (w oparciu o diagnozę 
bieżących i prognozowanych potrzeb – w perspektywie 3-letniej), w tym dostosowanie lub adaptację pomieszczeń, 
modernizację istniejącej bazy przedszkolnej, wyposażenie/doposażenie, bieżące funkcjonowanie nowego miejsca do 
12 miesięcy. 

2. Jako uzupełnienie działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego mogą być również 
realizowane działania służące podnoszeniu jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w 
tym rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci (maksymalnie 12 miesięcy) oraz 
doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Wsparcie realizowane jest zgodnie z regionalnymi ramami 
kompleksowego wspomagania przedszkoli. 

3. Projekty realizowane są przez organy prowadzące przedszkola. Realizacja projektu musi każdorazowo przyczyniać 
się do zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego podlegających pod dany organ prowadzący.  

4. W ramach Działania 3.1. minimalna wartość  projektu wynosi 50 tys. PLN. 
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OŚ PRIORYTETOWA 3 EDUKACJA (2) 
Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna  
Działanie 3.2. Edukacja ogólna 
Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej 
Poddziałanie 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego 
Działanie 3.3. Edukacja zawodowa 
Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej 
Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych 

  O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 3: 
  
1. W ramach Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej wsparcie ukierunkowane jest na podniesienie jakości edukacji ogólnej,  
a działania realizowane są w oparciu o diagnozę potrzeb oraz zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół.  

2. Wsparcie powinno być kompleksowe, tj. uwzględniać potrzeby szkoły (m.in. wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej), ucznia 
(m.in. realizacja zajęć dodatkowych, w szczególności ukierunkowanych na kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych, 
doradztwo edukacyjno- zawodowe) oraz nauczyciela (doskonalenie kompetencji zawodowych).  

3. Projekty realizowane są przez organy prowadzące szkołę, a ich okres realizacji to minimum 1 rok szkolny. Organ prowadzący jest 
zobligowany objęcia wsparciem minimum 60 % szkół/placówek. Wsparcie realizowane jest w oparciu o diagnozę potrzeb dokonaną  
w odniesieniu do wszystkich szkół/placówek.  

4. Ponadto w ramach Poddziałania 3.2.1. realizowane będą projekty ukierunkowane na silniejsze powiązanie szkół z ich otoczeniem 
(organizacja sieci szkół referencyjnych) oraz służące rozwojowi dialogu edukacyjnego, w szczególności z udziałem 
pracodawców/przedsiębiorców oraz uczelni.  

5. W ramach Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego realizowane będą projekty pozakonkursowe ukierunkowane 
na wdrożenie systemu wspierania uczniów uzdolnionych poprzez realizację form uzupełniających ofertę nauczania oraz doskonalenie 
kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym. Ponadto uczniom 
uzdolnionym w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych udzielana będzie pomoc 
stypendialna.   

6. W ramach Działania 3.2. minimalna wartość  projektu wynosi 100 tys. PLN. 
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OŚ PRIORYTETOWA 3 EDUKACJA (3) 
Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna  
Działanie 3.2. Edukacja ogólna 
Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej 
Poddziałanie 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego 
Działanie 3.3. Edukacja zawodowa 
Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej 
Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych 

  
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 3: 
  
1. W ramach Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej wsparcie realizowane jest w ramach dwóch typów projektów:  
    - typ wsparcia nr 1 - projekty zintegrowane z projektami w ramach Działania 4.1 ukierunkowane na uruchamianie/poszerzanie oferty 
    kształcenia zawodowego i ustawicznego odpowiadającej potrzebom pracodawców/przedsiębiorców w kluczowych branżach 
    o największym potencjale rozwoju dla regionu, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, m.in. obejmujące tworzenie i rozwój CKZiU. 
    Projekty muszą być zgodne z założeniami przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół 
    zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”, zdefiniowanego w Regionalnym Programie 
    Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej „Aktywni Pomorzanie”.   
    - typ wsparcia nr 2 - projekty ukierunkowane na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki i rynku pracy w celu 
    zwiększenia poziomu zatrudnialności uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb. 
    W typie wsparcia nr 2 realizowane są projekty finansowane wyłącznie ze środków EFS.  

2. Projekty w ramach Poddziałania 3.3.1. realizowane są przez organy prowadzące szkołę/placówkę w oparciu o diagnozę potrzeb 
dokonaną w odniesieniu do wszystkich szkół/placówek.  

3. W ramach Poddziałania 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych realizowane będą projekty pozakonkursowe 
ukierunkowane na wsparcie uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 
nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu.  
4. W ramach Działania 3.3. minimalna wartość  projektu wynosi 100 tys. PLN. 

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 



OŚ PRIORYTETOWA 4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 
Działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych  
Działanie 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym 

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 4: 
 
1. W ramach Działania 4.1. wsparcie ukierunkowane będzie na poprawę jakości kształcenia zawodowego i jego dostosowanie 

do potrzeb gospodarki. 

2. Interwencja w ramach Działania 4.1. zostanie zrealizowana poprzez projekty składające się na przedsięwzięcie strategiczne 
pt.: „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego 
rynków pracy” zdefiniowane w RPS w zakresie aktywności zawodowej i społecznej, obejmujące swym zasięgiem obszar 
całego województwa, komplementarne i bezpośrednio powiązane z działaniami realizowanymi w ramach ww. 
przedsięwzięcia dotyczącymi jakości ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego (przewidzianymi do realizacji w 
ramach OP3 Edukacja, Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej w formule projektów zintegrowanych – 1 konkurs 
dla projektów z 2 Funduszy). 

3. W ramach Działania 4.1. oraz 4.2. minimalna wartość projektu wynosi 1 mln PLN. 

4. W ramach Działania 4.2. wsparcie ukierunkowane będzie na uruchamianie lub poprawę istniejącej oferty i programów 
kształcenia o profilu praktycznym na poziomie wyższym na potrzeby gospodarki. 

5. Tryby wyboru projektów:  
 Dz. 4.1. – tryb konkursowy (przewiduje się nabór na projekty zintegrowane z projektami realizowanymi w ramach 

Poddziałania 3.3.1. O dofinansowanie z EFRR ubiegać się będą mogli wyłącznie wnioskodawcy zidentyfikowani w ramach 
przedsięwzięcia strategicznego),  

 Dz. 4.2. – tryb konkursowy. 



OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE (1) 
Działanie 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty PUP 
Poddziałania 5.1.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT 
Poddziałanie 5.1.2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ : 

1. W ramach Działania 5.1. realizowane będą projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, dla 
których został ustalony profil pomocy I lub profil pomocy II, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z 
wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia). 

2. Wsparcie w ramach Działania 5.1 realizowane jest wyłącznie poprzez usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, w oparciu o 
pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu w postaci 
Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 34a ww. ustawy.  

3. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby pozostające bez pracy zarejestrowane w PUP, dla których został ustalony profil 
pomocy I lub profil pomocy II w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące co najmniej do jednej z poniższych grup: 
osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich 
kwalifikacjach. 

4. Tryby wyboru projektów: Działanie realizowane w trybie pozakonkursowym przez Instytucję Pośredniczącą – WUP; 
Poddziałanie 5.1.1 – WUP i Związek ZIT. 

5. Projekty będą musiały spełniać kryterium efektywności zatrudnieniowej. 

6. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 15% - Fundusz Pracy. 

7. Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN. 

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 



OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE (2) 
Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT 
Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ : 

1. W ramach Działania 5.2. realizowane będą projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez 
pracy, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), 
realizowane w postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę 
umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu oraz projekty mające na celu 
podnoszenie mobilności przestrzennej, w tym obejmujące realizację ukierunkowanych schematów mobilności terytorialnej 
(USMT) EURES realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy. 

2. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), 
należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, 
osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. 

3. Tryby wyboru projektów: Poddziałanie 5.2.1 – tryb pozakonkursowy - Związek ZIT; Poddziałanie 5.2.2 wyłącznie projekty 
EURES – tryb pozakonkursowy – WUP. 

4. Projekty będą musiały spełniać kryterium efektywności zatrudnieniowej. 

5. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ RPO 
WP. 

6. Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN. 

7. Zapisy SzOOP mogą ulec zmianie po wejściu w życie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

Regionalny Program Operacyjny  
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OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE (3) 
Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ : 

1. W ramach Działania 5.3. projekty ukierunkowane będą na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się 
dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek 
pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy, w 
szczególności poprzez tworzenie i utrzymanie nowych miejsc w formach opieki nad dziećmi do lat 3 oraz, w 
szczególnie uzasadnionych sytuacjach zapewnienie dodatkowych form opieki nad dziećmi do lat 3 takich 
jak niania, czy też opiekun dzienny. 

2. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby opiekujące się dziećmi do lat 3 wchodzące na rynek pracy oraz  
osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych.  

3. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony 
od decyzji IZ RPO WP. 

4. Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. 

5. Zapisy SzOOP mogą ulec zmianie po wejściu w życie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 



OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE (4) 
Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy 
Poddziałanie 5.4.1. Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT 
Poddziałanie 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ : 

1. W ramach Działania 5.4. projekty ukierunkowane będą na zwiększenie udziału mieszkańców regionu w 
programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu 
aktywności zawodowej oraz rozwój populacyjnych programów przesiewowych w zakresie wczesnego 
wykrywania chorób nowotworowych (rak piersi, rak szyjki macicy, rak jelita grubego). 

2. Wsparcie w ramach Działania 5.4. uruchomione zostanie po wejściu w życie Regionalnego Programu 
Zdrowotnego opracowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego, na podstawie którego określony 
zostanie ostateczny zakres wsparcia i grupy docelowe.  

3. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony 
od decyzji IZ RPO WP. 

4. Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN. 

Regionalny Program Operacyjny  
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OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE (5) 
Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ : 

1. W ramach Działania 5.5. projekty ukierunkowane będą na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w wieku 
aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności i kompetencji. 

2. Projekty realizowane będą w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, 
z uwzględnieniem analizy potrzeb edukacyjnych danego uczestnika projektu, poprzez: szkolenia i kursy w 
zakresie TIK, języków obcych oraz szkolenia zgodne ze zintegrowanym systemem kwalifikacji (po jego 
wejściu w życie). 

3. Realizowane będą wyłącznie szkolenia kończące się programem formalnej oceny i certyfikacji zewnętrznej 
kompetencji osiągniętych przez uczestników projektów. 

4. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 10%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony 
od decyzji IZ RPO WP. 

5. Minimalna wartość projektu wynosi 200 000 PLN. 

Regionalny Program Operacyjny  
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OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE (6) 
Działanie 5.6. Adaptacyjność pracowników 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ : 

1. W ramach Działania 5.6. Projekty ukierunkowane będą na poprawę sytuacji na rynku pracy pracowników przewidzianych 
do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub osób zwolnionych, realizowane w postaci wsparcia typu outplacement, w 
oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu. 

2. Projekty realizowane będą poprzez usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki 
zawodowej, usługi służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, wsparcie stanowiące zachętę do 
zatrudnienia, wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamierzających otworzyć 
działalność gospodarczą, obejmujące min.: pomoc finansową w formie bezzwrotnej w postaci dotacji na podjęcie 
działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe obejmujące min. szkolenia i doradztwo w początkowym okresie 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

3. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są: osoby zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, pracownicy będący w okresie wypowiedzenia, pracownicy 
zagrożeni zwolnieniem. 

4. Projekty będą musiały spełniać kryterium efektywności zatrudnieniowej. 

5. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ RPO 
WP. 

6. Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN. 

Regionalny Program Operacyjny  
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OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE (7) 
Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ : 

1. W ramach Działania 5.7. projekty ukierunkowane będą na utworzenie oraz zapewnienie trwałości 
nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z 
rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, (z 
wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów 
danego uczestnika projektu. 

2. W ramach projektów udzielane będzie wsparcie umożliwiające uczestnikom uzyskanie wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (jako wsparcie uzupełniające do pomocy 
finansowej), wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji, wsparcie 
pomostowe udzielane w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, 
obejmujące min.: usługi doradczo-szkoleniowe i finansowe wsparcie pomostowe. 

3. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 
roku życia), należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z 
niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. 

4. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od 
decyzji IZ RPO WP. 

5. Minimalna wartość projektu wynosi 200 000 PLN. 
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OŚ PRIORYTETOWA 6 INTEGRACJA (1) 
Działanie 6.1. Aktywna integracja 
Poddziałania 6.1.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT 
Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno – zawodowa – NABÓR OGŁOSZONY  

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ : 

1. W ramach Działania 6.1. projekty ukierunkowane są na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów 
aktywizacji społeczno-zawodowej z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i 
edukacyjnym.  

2. Wsparcie w postaci usług aktywnej integracji jest adresowane do: osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym oraz środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym do lokalnych 
społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją, w szczególności poprzez animację lokalną oraz 
organizowanie społeczności lokalnej.  

3. Proces wsparcia odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika projektu. 

4. Beneficjent jest zobowiązany do zachowania ciągłości funkcjonowania utworzonych w ramach projektu Centrów 
Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres 
odpowiadający okresowi realizacji projektu. 

5. Projekty muszą spełniać kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej. 

6. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ 
RPO WP. 

7. Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. 
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OŚ PRIORYTETOWA 6 INTEGRACJA (2) 
Działanie 6.2. Usługi społeczne 
Poddziałanie 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT 
Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych  

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ : 

1. W ramach Działania 6.2. projekty ukierunkowane będą na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych  
i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności: 

a. skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami  
i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów, 

b. w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887). 

2. Usługi zdeinstytucjonalizowane,  świadczone w lokalnej społeczności to usługi umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku 
lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób niesamodzielnych od rodziny i środowiska lokalnego, a gdy to nie jest możliwe, 
gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają 
podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. 

3. Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach 
projektu po zakończeniu jego realizacji co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 

4. Projekty będą musiały spełniać kryterium efektywności społeczno- zatrudnieniowej. 

5. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ RPO WP. 

6. Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. 
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OŚ PRIORYTETOWA 6 INTEGRACJA (3) 
Działanie 6.3. Ekonomia społeczna 
Poddziałanie 6.3.1. Podmioty ekonomii społecznej – mechanizm ZIT 
Poddziałanie 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej 
Poddziałanie 6.3.3. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ : 

1. W ramach Działania 6.3. projekty ukierunkowane będą na wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. 

2. W ramach Poddziałań 6.3.1. i 6.3.2. projekty będą realizowane wyłącznie przez akredytowane Ośrodki Wsparcia 
Ekonomii Społecznej (OWES) poprzez łączne zastosowanie: usług animacji lokalnej, usług rozwoju ekonomii 
społecznej, usług wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej. 

3. OWES zobowiązany jest do współpracy z beneficjentami projektów Działania 6.1. Aktywna Integracja w celu 
wspierania tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. 

4. Każdy OWES jest zobowiązany do zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 12 
miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy. 

5. W ramach Poddziałania 6.3.3. realizowany  będzie projekt ukierunkowany na zwiększenie skuteczności 
koordynacji prowadzonej w regionie interwencji w zakresie wsparcia rozwoju sektora ekonomii społecznej.  

6. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od 
decyzji IZ RPO WP. 

7. Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN. 

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 



Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

OŚ PRIORYTETOWA 7 ZDROWIE (1) 
Działanie 7.1. Zasoby ochrony zdrowia  
Poddziałanie 7.1.1. Zasoby ochrony zdrowia – mechanizm ZIT 
Poddziałanie 7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 7: 

 

1. W ramach Działania 7.1. wsparcie ma na celu stworzenie warunków dostarczania usług zdrowotnych adekwatnie do 
zdiagnozowanych potrzeb i konsekwentne wyrównywanie różnic w dostępie do świadczeń w całym regionie, zwłaszcza w ramach 
zdefiniowanych deficytów infrastruktury i sprzętu medycznego. 

2. W ramach Działania 7.1. realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z określonych w skali regionu deficytów i potrzeb 
zidentyfikowanych na podstawie analizy sytuacji demograficznej i epidemiologicznej, a także faktycznego zapotrzebowania oraz 
dostępności infrastruktury ochrony zdrowia, z uwzględnieniem map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo 
Zdrowia (2016 jako pierwsze dot. kardiologii i onkologii) zgodnie z planem działań dla spełnienia warunku ex-ante 9.3 oraz zgodne z 
Planem działań w sektorze zdrowia akceptowanym przez Komitet Sterujący ds. koordynacji EFSI w sektorze zdrowia. Plan działań 
uwzględni inwestycje podejmowane ze środków krajowych oraz obejmie m.in. zasady wyboru projektów, listę potencjalnych 
przedsięwzięć realizowanych na poziomach krajowym i regionalnym oraz działania planowane do podjęcia na poziomie krajowym. 

3. Wszystkie podmioty ubiegające się o wsparcie muszą funkcjonować w publicznym systemie ubezpieczeń zdrowotnych (podpisany 
kontrakt z NFZ). 

4. W ramach Działania 7.1. minimalna wartość projektu wynosi 2 mln PLN. 

5. Poddziałanie 7.1.1. realizowane będzie wyłącznie w formie mechanizmu ZIT na terenie OMT, realizowane będą wyłącznie projekty 
wynikające ze Strategii ZIT, dla Poddziałania 7.1.1. Instytucją Pośredniczącą będzie Związek ZIT.  

6. Tryby wyboru projektów:  

 PDz. 7.1.1. – tryb pozakonkursowy,  

 PDz. 7.1.2. – tryb konkursowy 

 



Regionalny Program Operacyjny  
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OŚ PRIORYTETOWA 7 ZDROWIE (2) 
Działanie 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 7: 
 

1. W ramach Działania 7.2. wsparcie dotyczyć będzie przedsięwzięć umożliwiających wdrożenie interoperacyjnych i 
zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: 
tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, 
systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, 
katalogu zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych 
ochrony zdrowia). 

2. Tryby wyboru projektów:  

 Dz. 7.2. – tryb pozakonkursowy (przedsięwzięcie strategiczne wskazane w RPS w zakresie ochrony zdrowia pt.: 
„Pomorskie e-zdrowie”). Pierwszeństwo ma przedsięwzięcie strategiczne, a uzupełniająco przewiduje się 
zastosowanie trybu konkursowego.  
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OŚ PRIORYTETOWA 8 KONWERSJA (1) 
Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne 
Poddziałanie 8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach OMT – 
mechanizm ZIT 
Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza OMT 
Działanie 8.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 8: 
 
1. W ramach Działania 8.1. interwencja w zakresie kompleksowej rewitalizacji dotyczyć będzie nadawania i przywracania funkcji 

społecznych zdegradowanym obszarom w miastach, wyznaczonym w oparciu o kryteria społeczne, ekonomiczne i przestrzenne, 
uwzględniające stopień nasilenia problemów społecznych, związanych w szczególności z izolacją materialną i społeczną 
mieszkańców.  

2. W ramach Działania 8.1. wszystkie realizowane projekty, oprócz działań infrastrukturalnych muszą obejmować również 
bezpośrednio z nimi powiązane działania społeczne skierowane do mieszkańców zdegradowanych obszarów.  

3. W ramach Działania 8.1. wszystkie przedsięwzięcia realizowane będą w sposób partnerski. 
4. W ramach Działania 8.1. dofinansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia uzgodnione pomiędzy IZ RPO WP a miastami 

uprawnionymi do wsparcia w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego (Zespół ds. rewitaslizacji).  
5. W ramach Działania 8.1. wszystkie realizowane projekty muszą być komplementarne i bezpośrednio powiązane z interwencją 

prowadzoną w zakresie aktywnej integracji (Działania 6.1.) lub w zakresie rozwoju usług społecznych (Działanie 6.2.).  
6. Poddziałanie 8.1.1. realizowane będzie wyłącznie w formie mechanizmu ZIT w miastach OMT, realizowane będą wyłącznie projekty 

wynikające ze Strategii ZIT. Dla Poddziałania 8.1.1. Instytucją Pośredniczącą będzie Związek ZIT.  
7. Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa maksymalny poziom wsparcia projektów w zakresie kultury nie będzie przekraczać 8 mln 

PLN (2 mln EURO). 
8. Tryby wyboru projektów:  
 PDz. 8.1.1. – tryb pozakonkursowy – przedsięwzięcia wynikające ze strategii ZIT,  
 PDz. 8.1.2. – tryb konkursowy, 
 PDz. 8.2. – Instrument Finansowy.  
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OŚ PRIORYTETOWA 8 KONWERSJA (2) 
Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 8: 
 

1. W ramach Działania 8.3. interwencją objęte zostaną dwa główne komponenty:  

 przedsięwzięcia obejmujące ratowanie, przywracanie wartości i ochronę charakterystycznych zabytków lub ich zespołów 
wraz z otaczającym je kontekstem krajobrazowym, (rehabilitacja, modernizacja, nowe funkcje) przy jednoczesnym 
zachowaniu funkcji dotychczasowych, tworzenie parków kulturowych;  

 projekty ukierunkowane na podnoszenie jakości przestrzeni publicznej obejmujące realizację prac służących estetyzacji i 
podkreśleniu walorów kulturowych tej przestrzeni; 

 oraz uzupełniająco projekty umożliwiające bezpieczną eksploatację zasobów materialnego i niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego regionu, w tym w zakresie dokumentowania, popularyzacji, inwentaryzacji i udostępniania zasobów kultury 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (w szczególności digitalizacja zasobów, 
tworzenie nowych treści cyfrowych). 

2. Zgodnie z Umową Partnerstwa ze wsparcia w ramach Działania 8.3. wyłączone są przedsięwzięcia dotyczące organizacji 
imprez o charakterze kulturalnym, w tym wystaw, festiwali, oraz budowy nowej infrastruktury kulturalnej.  

3. W ramach Działania 8.3. minimalna wartość projektu wynosi 2 mln PLN, a maksymalna wartość projektu wynosi 20 mln 
PLN (5 mln EURO - wymóg KE). 

4. Tryb wyboru projektów: Dz. 8.3. – tryb konkursowy – NABÓR OGŁOSZONY 
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OŚ PRIORYTETOWA 8 KONWERSJA (3) 
Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 8: 

1. W ramach Działania 8.4. interwencją objęte zostaną przedsięwzięcia służące podniesieniu atrakcyjności walorów dziedzictwa 
naturalnego, polegające na rozwoju infrastruktury turystycznej, w tym infrastruktury żeglarskiej, szlaków rowerowych i kajakowych 
oraz tras turystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym.  

2. W ramach Działania 8.4. zrealizowane zostaną przede wszystkim projekty składające się na trzy przedsięwzięcia strategiczne 
zidentyfikowane w RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej pt.:  

 „Kajakiem przez Pomorze – zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej”,  

 „Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” , 

 „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym”. 

3. W ramach Działania 8.4. maksymalna wartość projektu wynosi 20 mln PLN (5 mln EURO). 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 20 mln PLN, przy czym każdy z tych projektów obejmie odrębną, niezależnie 
funkcjonującą infrastrukturę. 

4. Tryb wyboru projektów:  

 Dz. 8.4. – tryb konkursowy. O dofinansowanie ubiegać się będą mogli przede wszystkim wnioskodawcy zidentyfikowani w ramach 
przedsięwzięć strategicznych. 
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OŚ PRIORYTETOWA 9 MOBILNOŚĆ (1) 
Działanie 9.1. Transport miejski 
Poddziałanie 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT 
Poddziałanie 9.1.2. Transport miejski  

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 9: 
1. Wsparcie w ramach Działania 9.1. adresowane będzie do miast i ich obszarów funkcjonalnych. Będzie ono ukierunkowane na 

wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych w transporcie zbiorowym. Rozwiązania te wynikną z zapisów lokalnych strategii 
niskoemisyjnych lub dokumentów spełniających ich wymogi zawierających elementy zrównoważonych planów mobilności 
miejskich  

2. Zgodnie z ustaleniami Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomorskiego 
interwencja w ramach Działania 9.1. dotyczyć będzie kompleksowej modernizacji istniejących i budowy nowych elementów 
węzłowej (węzły integrujące podsystemy transportu zbiorowego, w tym kolejowego wraz z budynkami dworców kolejowych) i 
liniowej infrastruktury zbiorowego transportu szynowego, trolejbusowego, autobusowego i rowerowego.  

3. Wsparcie w ramach Działania 9.1. dotyczyć będzie również: 
 przedsięwzięć poprawiających funkcjonowanie, konkurencyjność i bezpieczeństwo publicznego transportu zbiorowego (m.in. 

inteligentne systemy transportowe).  
 przedsięwzięć związanych z zakupem i modernizacją taboru, zwłaszcza wykorzystującego napęd elektryczny lub inne 

alternatywne systemy napędowe.  
 projektów dotyczących budowy infrastruktury liniowej transportu rowerowego (indywidualna mobilność aktywna) 

stanowiącej dojazd do węzłów integracyjnych.  
4. Minimalna wartość projektu wspólna dla obu Poddziałań wynosi 2 mln PLN. 
5. Poddziałanie 9.1.1. realizowane będzie wyłącznie w formie mechanizmu ZIT na terenie OMT, realizowane będą wyłącznie 

projekty wynikające ze Strategii ZIT, dla Poddziałania 9.1.1. Instytucją Pośredniczącą będzie Związek ZIT.  
6. Tryby wyboru projektów:  
 PDz. 9.1.1. – tryb pozakonkursowy – przedsięwzięcia wynikające ze strategii ZIT, 
 PDz. 9.1.2. – tryb konkursowy. 

 



Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

OŚ PRIORYTETOWA 9 MOBILNOŚĆ (2) 
Działanie 9.2. Regionalna infrastruktura kolejowa 
Poddziałanie 9.2.1. Regionalna infrastruktura kolejowa – mechanizm ZIT 
Poddziałanie 9.2.2. Regionalna infrastruktura kolejowa 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 9: 

1. W ramach Działania 9.2. przewiduje się realizację kolejowych przedsięwzięć strategicznych zdefiniowanych w RPS w zakresie 
transportu, tj. pakietu przedsięwzięć strategicznych dotyczących rewitalizacji linii kolejowych ważnych dla spójności 
województwa (linie nr 207 Grudziądz – Malbork, nr 211 Lipusz – Kościerzyna, nr 212 Lipusz – Bytów, nr 229 Lębork – Łeba, nr 405 
Szczecinek – Ustka).  

2. Wsparcie w ramach Działania 9.2. dotyczyć będzie: 

 przedsięwzięć polegających na modernizacji i rehabilitacji infrastruktury liniowej, punktowej (stacje i przystanki kolejowe) oraz 
towarzyszącej. 

 projektów podnoszących bezpieczeństwo i konkurencyjność transportu kolejowego (Inteligentne Systemy Transportowe),  

 projektów związanych z zakupem i modernizacją taboru obsługującego zmodernizowane linie. 

4. Poddziałanie 9.2.1. realizowane będzie wyłącznie w formie mechanizmu ZIT na terenie OMT, realizowane będą wyłącznie 
projekty wynikające ze Strategii ZIT, dla Poddziałania 9.2.1. Instytucją Pośredniczącą będzie Związek ZIT.  

5. Tryby wyboru projektów:  

 PDz. 9.2.1. – tryb pozakonkursowy – przedsięwzięcia wynikające ze strategii ZIT,  

 PDz. 9.2.2. – tryb pozakonkursowy – przedsięwzięcia strategiczne zdefiniowane w RPS w zakresie transportu.  

 Uzupełniająco, możliwe będzie zastosowanie trybu konkursowego (dla Typu projektów nr 3 – zakup/modernizacja taboru). 
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OŚ PRIORYTETOWA 9 MOBILNOŚĆ (3) 
Działanie 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 9: 

1. W ramach Działania 9.3. wsparciem objęte zostaną wyłącznie drogi o charakterze regionalnym (wojewódzkie), 
dowiązujące najważniejsze ośrodki miejskie do dróg krajowych, w tym do sieci TEN-T wskazane w ramach pakietów 
drogowych przedsięwzięć strategicznych zdefiniowanych w RPS w zakresie transportu (ponad 20 dróg): 

 pakiet działań związanych z dostępem do autostrady A1 (przebudowa DW nr 222, 222+229, 224, 226, 521, 
przebudowa DW nr 231 wraz z obwodnicą Skórcza),  

 pakiet działań wzmacniających korytarz transportowy południowy (przebudowa DW nr 188, 212, 235, 515), 

 pakiet działań wzmacniających korytarz transportowy północny (przebudowa DW nr 203, 209, 211, 212, 214, 216, 
221, 501, 502, budowa Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu DW nr 214, budowa obwodnicy Kartuz w ciągu DW 
nr 211). 

3. W ramach Działania 9.3. nie przewiduje się wspierania infrastruktury drogowej o znaczeniu lokalnym. 

4. Projekty zidentyfikowane w ramach Działania 9.3. wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych w trybie 
pozakonkursowym przekraczają alokację przewidzianą w ramach tego Działanie. 

5. Tryb wyboru projektów:  

 Dz. 9.3. – tryb pozakonkursowy - przedsięwzięcia strategiczne zdefiniowane w RPS w zakresie transportu. 

 



OŚ PRIORYTETOWA 10 ENERGIA (1) 
Działanie 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT 
Poddziałanie 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie 
dotacyjne 
Poddziałanie 10.1.2. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie 
pozadotacyjne 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 10: 

1. W ramach Działania 10.1. wspierane będą inwestycje podnoszące efektywność energetyczną budynków użyteczności 
publicznej, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Możliwa będzie także poprawa efektywności energetycznej 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

2. W ramach kompleksowych projektów przewiduje się głęboką modernizację energetyczną budynków z uwzględnieniem 
potrzeby monitorowania i zarządzania energią wraz z możliwością wykorzystania instalacji OZE, wymiany źródeł ciepła 
(w tym indywidualnych) i zastosowania indywidualnego pomiaru zużycia ciepła. 

3. Zakres prac projektów w ramach Działania 10.1. musi wynikać z przeprowadzonej uprzednio analizy możliwych 
rozwiązań w ramach sporządzanego audytu energetycznego.  

4. W zakresie wymiany indywidualnych źródeł (m.in. pieców) wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły 
spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wsparte 
projekty musza skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku 
zamiany spalanego paliwa).  
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OŚ PRIORYTETOWA 10 ENERGIA (2) 
Działanie 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT 
Poddziałanie 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie 
dotacyjne 
Poddziałanie 10.1.2. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie 
pozadotacyjne 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 10: 

1. Wspierane będą kompleksowe projekty, obejmujące swym zakresem wiele obiektów, których realizacja prowadzić 
będzie do oszczędności energii wynoszącej co najmniej 30% średnio na budynek. 

2. W ramach Poddziałania 10.1.1. wspierane będą inwestycje dotyczące obiektów użyteczności publicznej, natomiast w 
ramach Poddziałania 10.1.2. wspierane będą inwestycje w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. 

3. W ramach Poddziałania 10.1.1. minimalna wartość projektu wynosi 500 tys. PLN. 

4. Działanie 10.1. realizowane będzie wyłącznie w formie mechanizmu ZIT na terenie OMT, realizowane będą wyłącznie 
projekty wynikające ze Strategii ZIT, dla Działania 10.1. Instytucją Pośredniczącą będzie Związek ZIT.  

5. Tryby wyboru projektów:  
 PDz. 10.1.1. – tryb pozakonkursowy – przedsięwzięcia wynikające ze strategii ZIT,  
 PDz. 10.1.2. – Instrument Finansowy. Szczegółowe rozwiązania dla Poddziałania 10.1.2. zostaną uzupełnione po 

zakończeniu oceny ex-ante zrealizowanej zgodnie z art. 37 ust. 2 i 3 rozporządzenia ogólnego (sierpień 2015 r.). 
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OŚ PRIORYTETOWA 10 ENERGIA (3) 
Działanie 10.2. Efektywność energetyczna  
Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne 
Poddziałanie 10.2.2. Efektywność energetyczna – wsparcie pozadotacyjne 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 10: 

Działanie 10.2. jest działaniem bliźniaczym do Działania 10.1. 

Różnicę stanowi: 

 Ukierunkowanie terytorialne: w ramach Działania 10.2. jest to obszar całego województwa poza 
OMT; 

 Tryb wyboru projektu: w ramach Poddziałania 10.2.1. wsparcie będzie udzielane w trybie 
konkursowym – NABÓR OGŁOSZONY 

Uzupełniająco przewiduje się zastosowanie trybu pozakonkursowego dla przedsięwzięcia 
strategicznego pt.: „Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego”. 

Szczegółowe rozwiązania dla Poddziałania 10.2.2. zostaną uzupełnione po zakończeniu oceny ex-
ante zrealizowanej zgodnie z art. 37 ust. 2 i 3 rozporządzenia ogólnego (sierpień 2015 r.). 
 

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 



OŚ PRIORYTETOWA 10 ENERGIA (4) 
Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii 
Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne 
Poddziałanie 10.3.2. Odnawialne źródła energii – wsparcie pozadotacyjne 

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 10: 

1. W ramach Działania 10.3. wspierane będą przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej 
(słońca, wody biomasy, biogazu, energii ziemi) w celu produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (również z 
wykorzystaniem kogeneracji) – nie ma wsparcia dla energii wiatrowej.  

2. W celu przyłączenia źródeł produkujących OZE wspierana będzie także budowa/przebudowa infrastruktury 
przyłączeniowej oraz rozbudowa i przebudowa sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia. 

3. W projektach dotyczących wykorzystywania energii słonecznej wspierane będą przede wszystkim systemy 
fotowoltaiczne. 

4.  W zakresie  energetyki wodnej  projekty dotyczyć będą wyłącznie modernizacji istniejących obiektów (bez budowu). 
5. W  projektach odnoszących się do produkcji i wykorzystania biogazu wspierane będą przede wszystkim instalacje w 

których poddaje się odzyskowi odpady organiczne (szczególnie z produkcji rolno-spożywczej). 
6. Limity dotyczące mocy danej infrastruktury, projekty przekraczające określoną moc – PO IŚ. 
7. W ramach Poddziałania 10.3.1. minimalna wartość projektu wynosi 300 tys. PLN. 
7. Tryby wyboru projektów:  
 PDz. 10.3.1. – tryb konkursowy,  
 PDz. 10.3.2. – Instrument Finansowy. Szczegółowe rozwiązania dla Poddziałania 10.3.2. zostaną uzupełnione po 

zakończeniu oceny ex-ante zrealizowanej zgodnie z art. 37 ust. 2 i 3 rozporządzenia ogólnego (sierpień 2015 r.). 

 



OŚ PRIORYTETOWA 10 ENERGIA (5) 
Działanie 10.4. Redukcja emisji 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 10: 
1. W ramach Działania 10.4. wspierane będą przedsięwzięcia wynikające z gminnych dokumentów z zakresu gospodarki 

niskoemisyjnej (strategie/plany gospodarki niskoemisyjnej), prowadzące do ograniczenia zużycia energii przez infrastrukturę 
oświetleniową, a także do obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzącej z produkcji energii. Treść dokumentów 
powinna być zgodna z projektami założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

2. W ramach Działania 10.4. wspierana będzie ponadto budowa nowych bądź modernizacja istniejących źródeł ciepła. Przebudowa 
istniejących źródeł (w tym z wykorzystaniem wysokosprawnej kogeneracji) musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w 
porównaniu do stanu wyjściowego.  

3. W zakresie źródeł (kotłowni) lokalnych wsparcie w ramach działania 10.4. może zostać udzielone na inwestycje w kotły spalające 
biomasę lub paliwa gazowe w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wsparte inwestycje musza skutkować redukcją CO2 w 
odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa) i innych zanieczyszczeń 
powietrza, a także do znacznego zwiększenia oszczędności energii.  

4. W ramach Działania 10.4. nie przewiduje się wsparcia dla indywidualnych źródeł ciepła (m.in. pieców), żródeł węglowych i 
mikrokogeneracji. 

5. W ramach Działania 10.4. możliwa jest modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne. 
6. W ramach Działania 10.4. minimalna wartość projektu jest uzależniona od typu projektu i od 250 tys. do 750 tys. PLN. 
7. Ograniczenia terytorialne dla Działania 10.4: 
 W zakresie źródeł ciepła i systemów zaopatrzenia w ciepło przewiduje się wsparcie projektów zlokalizowanych na obszarze całego 

województwa z wyłączeniem OMT. 
 W zakresie modernizacji oświetlenia zewnętrznego przewiduje się wsparcie projektów zlokalizowanych na obszarze całego województwa. 
 W zakresie rozbudowy systemu monitoringu powietrza przewiduje się wsparcie wyłącznie dla projektów, realizowanych na obszarze, na 

którym nie ma stacji automatycznego pomiaru. 

8. Tryb wyboru projektów: Dz. 10.4. – tryb konkursowy. 

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 



OŚ PRIORYTETOWA 11 ŚRODOWISKO (1) 
Działanie 11.1. Ograniczenie zagrożeń naturalnych 

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 11: 

1. W ramach Działania 11.1. współfinansowane będą projekty:  

 niemające negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, w szczególności te, które 
znajdują się na listach nr 1 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły. 

 z zakresu małej retencji które będą spełniały wymagania określone w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej oraz Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 

 z zakresu systemów ratownictwa, usuwania skutków katastrof oraz doposażenia jednostek ratowniczych na 
które przeznaczone zostanie nie więcej niż 10% alokacji Działania – mała pula środków. 

2. W ramach Działania 11.1. minimalna wartość projektu uzależniona jest od typów projektów i wynosi od 200 
tys. do 1 mln. PLN. 

3. Tryb wyboru projektów:  
 Dz. 11.1. – tryb konkursowy. 

 



OŚ PRIORYTETOWA 11 ŚRODOWISKO (2) 
Działanie 11.2. Gospodarka odpadami 

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 11: 

1. W ramach Działania 11.2. wspierane będą projekty mające na celu osiągnięcie wymaganych 
poziomów recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (wysypiska), z wyłączeniem termicznego 
przekształcania odpadów. 

2. W ramach Działania 11.2. finansowane będą wyłącznie projekty wynikające z planu 
inwestycyjnego dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi opracowanego przez samorząd 
województwa, który będzie stanowił załącznik do planu gospodarki odpadami dla województwa 
pomorskiego. 

3. W ramach Działania 11.2. wymaga się zastosowania cross-financingu (instrumentu elastyczności) 
dla wszystkich typów projektów za wyjątkiem dotyczących stacji przeładunkowych odpadów. 

4. Tryb wyboru projektów:  
 Dz. 11.2. – tryb konkursowy. 

 



OŚ PRIORYTETOWA 11 ŚRODOWISKO (3) 
Działanie 11.3. Gospodarka wodno - ściekowa 

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 11: 

1. Głównymi dokumentami stanowiącymi podstawę do wyboru projektu w ramach Działania 11.3. będą zweryfikowane 
przez samorząd województwa plany aglomeracji, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) wraz z 
opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK Masterplanem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG zawierającym listę 
potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach. 

2. Wsparcie przebudowy sieci wodociągowej możliwe będzie tylko w tych przypadkach, gdzie wykazane zostały straty 
wody na przesyle w ilości, co najmniej 20% oraz pod warunkiem zapewnienia właściwej gospodarki ściekowej na 
terenie objętym projektem. 

3. Wspierane będą przedsięwzięcia dotyczące budowy lub rozbudowy zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania 
ścieków komunalnych, w tym zagospodarowania osadów ściekowych, co do zasady w aglomeracjach od 2 do 10 tys. 
RLM (większe alomeracje – PO IŚ) wyznaczonych na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne. 

4. W ramach Działania 11.3. minimalna wartość projektu wynosi 500 tys. PLN, za wyjątkiem typu projektu 4), dla którego 
nie ustalono minimalnej wartości projektu. 

5. Tryb wyboru projektów:  
 Dz. 11.3. – tryb konkursowy. 
 Uzupełniająco przewiduje się zastosowanie trybu pozakonkursowego dla przedsięwzięcia strategicznego pt.: 

„Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim”. 

 



OŚ PRIORYTETOWA 11 ŚRODOWISKO (4) 
Działanie 11.4. Ochrona bioróżnorodności biologicznej 

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W OP 11: 

1. W ramach Działania 11.4. wsparcie będzie skierowane na czynną ochronę przyrody przede wszystkim 
na obszarach chronionych, a w szczególności na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów 
przyrody, co prowadzić ma do ograniczenia degradacji środowiska oraz utraty zasobów różnorodności 
biologicznej. 

2. W ramach Działania 11.4. dofinansowane będą tylko te ośrodki edukacji ekologicznej, które zaoferują 
kompleksową ofertę edukacyjną i będą utworzone w partnerstwie z co najmniej jednym z 
następujących podmiotów: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, WFOŚiGW w Gdańsku, szkoły 
wyższe. 

3. W ramach Działania 11.4. minimalna wartość projektu uzależniona jest od typów projektów i wynosi od 
50 tys. do 100 tys. PLN. 

4. Tryb wyboru projektów: Dz. 11.4. – tryb konkursowy – NABÓR OGŁOSZONY  

 



OŚ PRIORYTETOWA 12 POMOC TECHNICZNA 
Działanie 12.1. Pomoc techniczna 

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

W ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna realizowane będą działania ukierunkowane na 
zapewnienie niezbędnego potencjału Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej RPO 
WP, zaangażowanych w przygotowanie, wdrażanie, zarządzanie finansowe, kontrolę, 
monitorowanie, certyfikację i ewaluację RPO WP.  
  
Wsparcie będzie ukierunkowane na działania służące realizacji kluczowych procesów wdrażania 
RPO WP począwszy od procesu wyboru projektów, poprzez zarządzanie finansowe, kontrolę i 
certyfikację. Ponadto zapewnione zostaną środki na wsparcie procesu monitorowania i 
analizowania postępów w realizacji Programu.  
 
Interwencja będzie obejmować także działania ukierunkowana na wzmocnienie kompetencji 
beneficjentów i potencjalnych beneficjentów zaangażowanych w realizację Programu, poprzez 
organizację szkoleń, konsultacji i spotkań informacyjnych. Finansowane będą również działania 
informacyjno-promocyjne przyczyniające się do rozpowszechnienia informacji o możliwościach 
uzyskania wsparcia w ramach RPO WP 2014-20.  
 

 



 
 

Dziękujemy za uwagę. 
www.rpo.pomorskie.eu 

 
Departament Programów Regionalnych 

Dorota Krzyżanowska 
d.krzyzanowska@pomorskie.eu 
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