
 

 
UCHWAŁA  Nr  391/147/20 

 
Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 14 maja 2020 roku  
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru wniosków o 
dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2020 rok w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. 
 
Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2), art. 37 ust. 1 i art. 47 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 818)  oraz 
art. 11 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w 
związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 694) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale numer 1186/99/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 
2019 roku1 w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie 
konkursowym na 2020 rok (dalej: Harmonogram) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WP) wprowadza się zmiany opisane w 
Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Przyjmuje się tekst jednolity Harmonogramu, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 3. Harmonogram zamieszczony zostanie na Portalu Funduszy Europejskich oraz na stronie 
internetowej RPO WP. 

 
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą nr 134/122/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2020 
roku. 



U Z A S A D N I E N I E 
 
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.  
 
28 listopada 2019 roku, uchwałą nr 1186/99/19, ZWP przyjął Harmonogramu naboru wniosków o 
dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2020 rok w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 
Mając na uwadze zapisy Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/460 z dnia 30 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 
1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia 
inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich 
gospodarek w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na 
koronawirusa), zaistniała pilna potrzeba finansowania w ramach RPO WP 2014-2020 dodatkowych 
działań ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 skierowanych 
do przedsiębiorców, w tym w szczególności do mikro- i małych przedsiębiorstw działających w branży 
przemysłu czasu wolnego.  
 
W związku z powyższym, w ramach OP 2 Przedsiębiorstwa, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje 
profilowane - wsparcie dotacyjne ZWP dokonuje się uzupełnienia Harmonogramu naboru wniosków o 
dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2020 rok o nowy nabór w trybie nadzwyczajnym 
dla przedmiotowego Poddziałania w terminach jn.: 

 planowany termin ogłoszenia naboru  – czerwiec 2020 r. 

 planowany termin rozpoczęcia naboru  – czerwiec 2020 r. 
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów planowany jest w trybie ciągłym, do wyczerpania 
dostępnej na ten cel alokacji w Poddziałaniu 2.2.1. 
  
Wzór przedmiotowego Harmonogramu jest zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 3 do 
Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki 
spójności na lata 2014-2020 z dnia 3 listopada 2016 roku (MR/H 2014-2020/15(2)/11/2016). 

 
Harmonogram zamieszczony zostanie na Portalu Funduszy Europejskich oraz na stronie internetowej 
RPO WP (www.rpo.pomorskie.eu).  
 
 
 
 
 

http://www.rpo.pomorskie.eu/

