
 

UCHWAŁA Nr 113/113/16 
 

Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 4 lutego 2016 roku 

 
w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu numer RPPM.02.02.01-IZ.00-22-001/16 

dla Poddziałania 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne w ramach 
Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
 
Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2), art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146 ze 
zm.), uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1. W uchwale nr 1345/102/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu numer RPPM.02.02.01–IZ-00-22–001/16 dla Poddziałania 
2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza się 
zmiany w Regulaminie Konkursu stanowiącym Załącznik do przedmiotowej uchwały. 

§ 2. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej – Agencji Rozwoju Pomorza S.A. oraz na Portalu 
Funduszy Europejskich. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej: ustawy) Zarząd 
Województwa Pomorskiego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej (dalej: IZ) Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WP).  

W trybie konkursowym wniosek o dofinansowanie projektu składany jest w ramach konkursu 
organizowanego i przeprowadzanego przez właściwą instytucję (art. 39 ust. 1 ustawy), która 
przeprowadza konkurs na podstawie określonego przez siebie regulaminu (art. 41 ust. 1 ustawy). 

W związku z zawarciem w dniu 3 listopada 2015 r. pomiędzy Województwem Pomorskim a Agencją 
Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku umowy na pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej 
w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy (wyłącznie 
Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne i Działanie 1.2. Transfer wiedzy 
do gospodarki) oraz Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa (wyłącznie Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje 
profilowane - wsparcie dotacyjne) RPO WP 2014–2020, Agencja Rozwoju Pomorza stała się 
Instytucją Pośredniczącą, do której zadań należy m.in. nabór, ocena i wybór wniosków ubiegających 
się o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020. Jednocześnie zgodnie z § 14 ust. 5 ww. umowy 
IZ zdecydowała o współuczestniczeniu w organizacji przedmiotowego konkursu i wyznaczeniu do prac 
w Komisji Oceny Projektów własnych pracowników. 

Dnia 26 listopada 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 1184/95/15 przyjął 
Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2016 rok 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
w którym ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne 
w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa przewidziano w IV kwartale 2015 roku. 

W dniu 29 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 1345/102/15 przyjął 
Regulamin Konkursu numer RPPM.02.02.01–IZ-00-22–001/16 dla Poddziałania 2.2.1 Inwestycje 
profilowane – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa RPO WP (dalej: 
Regulamin konkursu). 

W związku z podpisaniem przez ZWP Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu (dalej: ISP), 
doprecyzowujących obszary ISP, z których jeden dotyczy technologii ekoefektywnych w produkcji, przesyle, 
dystrybucji i zużyciu energii i paliw, zaistniała konieczność modyfikacji zapisów Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
(dalej: SzOOP RPO WP) polegającej na uzupełnieniu dopuszczalnych programów pomocowych 

pozwalających na udzielenie wsparcia również w tych dziedzinach w ramach Poddziałania 2.2.1 Inwestycje 
profilowane – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa RPO WP. 

Zmodyfikowane zapisy SzOOP RPO WP zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Pomorskiego 
uchwałą nr 112/113/16 z dnia 4 lutego 2016 r. 

Z uwagi na powyższe wprowadza się zmiany w Załączniku, który otrzymuje brzmienie, 
jak w Załączniku do niniejszej uchwały. 

Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
RPO WP (http://rpo.pomorskie.eu), na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej – Agencji Rozwoju 
Pomorza S.A. (http://www.arp.gda.pl) oraz na Portalu Funduszy Europejskich 
(http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako załącznik do ogłoszenia o konkursie. 
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