
  
 

 

UCHWAŁA Nr 260/133/20 
 

Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 24 marca 2020 roku 

 
w sprawie anulowania konkursu numer RPPM.01.01.01-IP.02-22-005/20 dla 
Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez 
innowacje – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja 
wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 
 
Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2) art. 39 ust. 1 oraz  art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 ze 
zm.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Zarząd Województwa Pomorskiego anuluje konkurs numer RPPM.01.01.01-IP.02-22-005/20 

dla Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – 
wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

§ 2. Informacja o anulowaniu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej RPO WP, stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej - Agencji Rozwoju Pomorza S.A.  
oraz na Portalu Funduszy Europejskich. 

§ 3. 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 (dalej: ZWP), jako Instytucja Zarządzająca (dalej: IZ) Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WP) jest 
odpowiedzialny za nabór, ocenę i wybór wniosków ubiegających się o dofinansowanie w ramach 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 ogłasza 
konkurs na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów (art. 40 ust. 1 ustawy). 

Dnia 27 lutego 2020 roku Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 189/126/20 przyjął Regulamin 
Konkursu numer RPPM.01.01.01-IP.02-22-005/20 dla Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, 
Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 1 
Komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, w którym nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu 
przewidziany został na okres od 30 marca 2020 roku do 15 maja 2020 roku. Zgodnie z zapisami 
Rozdziału 8.4. przedmiotowego Regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianej sytuacji 
nadzwyczajnej, której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury 
konkursowej, istnieje możliwość anulowania konkursu. 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 roku poz. 491)  oraz 
mając na względzie przedstawioną przez Komisję Europejską propozycję zmiany Rozporządzeń 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku1, 1301/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 roku2 oraz 508/2014 z dnia 15 maja 2014 roku3 mającą na celu uruchomienie inwestycji 
w systemy opieki zdrowotnej państw członkowskich i innych sektorów gospodarki w odpowiedzi na 
wybuch pandemii COVID-19, Zarząd Województwa Pomorskiego podejmuje decyzję o anulowaniu 
konkursu numer RPPM.01.01.01-IP.02-22-005/20.  

Informacja o anulowaniu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
RPO WP (http://rpo.pomorskie.eu), stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej - Agencji Rozwoju 
Pomorza S.A oraz na Portalu Funduszy Europejskich (http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako 
załącznik do ogłoszenia o konkursie. 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz 
w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) 
nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 

http://rpo.pomorskie.eu/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

