
 

DO-ZO.0027 .43 .2022  

Uchwała Nr 302/340/22 

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 31 marca 2022 r .  

w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Na podstawie art. 6a, art. 19a, art. 26 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1057), art. 41 ust. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 547 z 

późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z 

późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się projekt zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, zwany dalej projektem zmiany Programu w 

brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.   

§ 2.  

Przyjmuje się rejestr zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3.  

Postanawia się wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Gdańsku, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz 

Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

§ 4.  

Postanawia się ogłosić w dzienniku o charakterze regionalnym oraz na stronie 

internetowej Urzędu informację o konsultacjach społecznych projektu zmiany 

Programu. 

  



 

§ 5.  

 

Upoważnia się Marszałka Województwa Pomorskiego do przekazania projektu 
zmiany Programu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego i Komisji 
Europejskiej w celach konsultacyjnych. 

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego 

i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  

§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

  



 

Uzasadnienie 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

(RPO WP) został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr C(2021) 9764 z dnia 22 

grudnia 2021 roku.  

Zmiany RPO WP przyjmowane niniejszą uchwałą dotyczą zasilenia osi priorytetowej 

(OP) 13. Odbudowa i odporność środkami pochodzącymi z II transzy instrumentu 

REACT-EU na podstawie rozporządzania 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 dot. 

wprowadzenia dodatkowych zasobów i przepisów dot. REACT-EU. Zgodnie z 

informacją przekazaną Zarządowi Województwa Pomorskiego, w wyniku podziału 

środków finansowych w ramach II transzy instrumentu REACT-EU dokonanego 

przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa w dniu 31 stycznia br., 

Pomorskie, w ramach RPO WP, otrzymało kwotę 4 165 671 euro.  

Na podstawie Rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 

2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i (UE) nr 223/2014 w 

odniesieniu do działań polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE): 

− utworzono nową OP 14. Integracja imigrantów dedykowaną wsparciu imigrantów 

przebywających na terenie województwa pomorskiego w związku z działaniami 

wojennymi w Ukrainie. OP 14 została zasilona kwotą 2,937 mln euro pochodzącą 

z realokacji środków pozostałych w OP finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS); 

− rozszerzono grupy docelowe we wszystkich priorytetach inwestycyjnych EFS o 

osoby z doświadczeniem migracji w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie; 

− wprowadzono poziom dofinansowania w wysokości 100% dla wszystkich OP RPO 

WP w roku obrachunkowym rozpoczynającym się w dniu 1 lipca 2021 r. i 

kończącym się w dniu 30 czerwca 2022 r. 

Ponadto zasilono kwotą 8,1 mln euro OP 7. Zdrowie i opieka w wyniku przesunięć 

finansowych z OP 1. Komercjalizacja wiedzy w wysokości 3,6 mln euro oraz z OP 2. 

Przedsiębiorstwa w wysokości 4,5 mln euro. 

Dokonano także realokacji środków finansowych w ramach instrumentu 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z OP 5. Zatrudnienie (zdrowie na rynku 

pracy) oraz OP 6. Integracja (podmioty ekonomii społecznej) do OP 6. Integracja 

(usługi społeczne oraz aktywizacja społeczno-zawodowa). 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany 

RPO WP podlega procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Jednakże w opinii Zarządu Województwa Pomorskiego zakres zmian w projekcie 

zmiany RPO WP nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. W 

związku z tym, na podstawie art. 48 ust. 1 przywołanej ustawy, Zarząd Województwa 

Pomorskiego wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, 

Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Gdyni z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od 



 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany 

RPO WP. 

Przyjęty niniejszą uchwałą projekt zmiany RPO WP zostanie poddany konsultacjom 

społecznym zgodnie z zapisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Kolejnym etapem procesu zmiany Programu będzie przyjęcie przez Zarząd 

Województwa Pomorskiego projektu zmiany Programu uwzględniającego wyniki 

konsultacji społecznych oraz ustalenia w zakresie strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko. Projekt ten zostanie skierowany do ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego w celu wyrażenia opinii co do zgodności z Umową Partnerstwa 

oraz do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO WP, a po jego zatwierdzeniu 

skierowany do Komisji Europejskiej do zatwierdzenia. 

Ostateczny kształt procedowanych obecnie zmian w obowiązującym 

ustawodawstwie krajowym i unijnym, w zakresie, w jakim będą one miały wpływ na 

projekt zmiany Programu przyjęty niniejszą uchwałą, zostanie uwzględniony na 

kolejnych etapach procesu zmiany Programu.  

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 


