
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
Agencja Rozwoju Pomorza  S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk   
Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Rafał Dubel – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu 
ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441,  NIP: 583-000-20-02,  Regon: 190044530 
Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. 
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W związku z prowadzonym konkursem nr INV.01.2017 w ramach realizacji projektu grantowego 

„Invest in Pomerania 2020”, na mocy Uchwała nr 114/2018 Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza S.A. 

z dnia 18.04.2018 r. wydłużeniu ulega termin naboru wniosków do dnia 09 maja 2018 r. do godziny 

15:00.  

Mając na uwadze powyższe pkt 10 Regulaminu konkursu otrzymuje następujące brzmienie :  

 

TERMIN, FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Wnioski należy składać w terminie od 22.01.2018 roku do 09.05.2018 roku, w godzinach od 8:00 
do 15:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie ARP S.A. (al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk). 
Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu dokumentu do ARP S.A. Wnioski, które wpłyną 
przed lub po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do nadawcy. 

Informacje nt. formularza wniosku o udzielenie grantu oraz załączników są udostępniane na 
stronie http://www.investinpomerania.pl oraz  http://www.arp.gda.pl. Wszystkie dokumenty 
należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim. Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej 
(po 1 egzemplarzu) i elektronicznej (płyta CD lub DVD) należy dostarczyć pod wskazany adres 
w zaklejonej kopercie, opisanej w następujący sposób:  

a) Nadawca: nazwa wnioskodawcy i adres do korespondencji; 

b) Adresat: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk; 

c) Dopisek: Wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu Invest in Pomerania 2020. 

Oryginały dokumentów powinny być parafowane na każdej ze stron, podpisane przez osobę 
upoważnioną w sposób czytelny lub z użyciem pieczątki imiennej oraz opatrzone datą 
sporządzenia. Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez osobę do tego upoważnioną.  

 

  


