
 
UCHWAŁA Nr 841/183/20 

 
Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 24 września 2020 roku 

w sprawie uzupełnienia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie 
projektów w naborze 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 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. 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. 1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów (dalej jako: alokacja), o której 
mowa w pkt 3 Regulaminu wezwania konkursowego numer RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20 
dla Działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie 
dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-20201 (dalej jako: Regulamin wezwania konkursowego) 
zostaje uzupełniona poprzez jej zwiększenie do kwoty ustalonej z uwzględnieniem dostępnego limitu 
kontraktacji na dany miesiąc kalendarzowy dla Działania 2.2. oraz Osi Priorytetowej 2. 

2. Alokacja, o której mowa w ust. 1, stanowi kwotę maksymalną, w ramach której projekty mogą zostać 
wybrane do dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą - Agencję Rozwoju Pomorza S.A. 
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez Zarząd Województwa Pomorskiego odrębną 
uchwałą2, na zasadach określonych w Regulaminie wezwania konkursowego. 

3. Alokacja, o której mowa w ust. 1, ustalana będzie w trybie comiesięcznym, po uzyskaniu przez 
Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 informacji o wysokości limitu kontraktacji dla Programu.  

§ 2. Upoważnia się Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego do przekazywania Instytucji Pośredniczącej - Agencji Rozwoju 
Pomorza S.A. informacji o alokacji, o której mowa w § 1 ust. 1, na dany miesiąc kalendarzowy. 

§ 3. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej RPO WP, stronie 
internetowej Instytucji Pośredniczącej - Agencji Rozwoju Pomorza S.A. oraz na Portalu Funduszy 
Europejskich. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                 
1 Regulamin wezwania konkursowego został przyjęty uchwałą nr 464/153/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 
czerwca 2020 r. 
2 Pełnomocnictwo zostało udzielone uchwałą nr 613/164/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 lipca 2020 r.  



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 (dalej jako: IP-ARP), 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 naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20. 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20 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. Przyjęty uchwałą nr 464/153/20 ZWP z dnia 4 czerwca 2020 r. Regulamin wezwania 
konkursowego numer RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20 dla Działania 2.2. Inwestycje profilowane, 
Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 
2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 (dalej jako: Regulamin wezwania konkursowego) stanowi integralną część wezwania do składania 
wniosków o dofinansowanie projektów, które zostało ogłoszone w związku z naborem projektów 
mających na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19.  

Zgodnie z pkt 3 Regulaminu wezwania konkursowego IZ pierwotnie przeznaczyła na dofinansowanie 
projektów w naborze nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20 kwotę w wysokości 30 000 000 PLN. 
W przedmiotowym naborze złożono 325 wniosków o dofinansowanie projektów na kwotę 
dofinansowania w wysokości 60 819 654,59 PLN. Zgodnie z pkt 6.3 Regulaminu wezwania 
konkursowego projekty, które uzyskały pozytywną ocenę wykonalności są niezwłocznie wybierane 
do dofinansowania (z zastrzeżeniem zasad opisanych w pkt 6.3 Regulaminu wezwania konkursowego 
w szczególności dotyczących pierwszeństwa w dostępie do środków dofinansowania w związku 
z miejscem danego projektu na Liście wniosków). Ze względu na konieczność wprowadzenia 
usprawnień w ramach procesu wyboru projektów do dofinansowania, IZ udzieliła ARP S.A. 
pełnomocnictwa szczególnego do sukcesywnego zatwierdzania wyników ostatniego etapu oceny 
wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru oraz przyznawania dofinansowania projektom 
na zasadach określonych w Regulaminie wezwania konkursowego. 

W celu zapewnienia maksymalnej efektywności wsparcia oraz dofinansowania jak największej liczby 
podmiotów, których projekty mają na celu ograniczenie negatywnych skutków COVID-19, 
IZ zdecydowała o uzupełnieniu kwoty środków pierwotnie przeznaczonych na dofinansowanie 
projektów do kwoty maksymalnej ustalanej z uwzględnieniem dostępnego limitu kontraktacji3 na dany 
miesiąc kalendarzowy dla Działania 2.2. oraz Osi Priorytetowej 2.  

Niniejsza uchwała zostanie podana 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). 

 
 

                                                 
3 Limit kontraktacji, o którym mowa w art. 9k Kontraktu terytorialnego dla województwa pomorskiego zawartego w dniu 19 grudnia 
2014 r. (ze zm.), stanowi limit środków wspólnotowych w PLN, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach 
zawieranych umów o dofinansowanie. 


