
 
 
 

UCHWAŁA Nr 464/153/20 
 

Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 04 czerwca 2020 roku 

 
w sprawie przyjęcia Regulaminu wezwania konkursowego numer 
RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20 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) 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 2020 r. poz. 818) oraz art. 10 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku  
z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin wezwania konkursowego numer RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20 
dla Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej  
2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 (dalej: Regulamin wezwania konkursowego). 

§ 2. Regulamin wezwania konkursowego stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Regulamin wezwania konkursowego zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej RPO WP, stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej - Agencji Rozwoju Pomorza S.A. 
oraz na Portalu Funduszy Europejskich jako załącznik do ogłoszenia o wezwaniu konkursowym. 

§ 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 (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 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 S.A. stała się 
Instytucją Pośredniczącą, do której zadań należy, m.in.: nabór, ocena i wybór wniosków 
ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WP. Jednocześnie zgodnie z § 14 ust. 5 ww. umowy 
IZ zdecydowała o współuczestniczeniu w organizacji przedmiotowego naboru wniosków 
o dofinansowanie projektów. 

Niniejszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest realizowany w trybie nadzwyczajnym 
na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., 
a przyjęty Regulamin wezwania konkursowego stanowi integralną część wezwania do składania 
wniosków o dofinansowanie projektów ogłoszonego w związku z naborem projektów  mających na celu 
ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19.  

Wezwanie do składania wniosków o dofinansowanie projektów ma charakter konkursowy, ponieważ 
adresowane jest do wszystkich mikro i małych przedsiębiorców działających w branży przemysłu czasu 
wolnego, którzy mogą złożyć projekt spełniający kryteria wyboru. Wezwanie nie jest zatem adresowane 
do z góry określonego podmiotu lub podmiotów.  

Na podstawie niniejszej uchwały Zarząd Województwa Pomorskiego przyjmuje Regulamin wezwania 
konkursowego numer RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20 dla Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane 
– wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Regulamin wezwania konkursowego 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 wezwaniu konkursowym. 

 
 


