
Uchwała Nr 760/271/21 
Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 29 lipca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu numer 
RPPM.01.02.00-IP.02-22-001/17 dla Działania 1.2. ,,Transfer wiedzy do 
gospodarki" w ramach Osi Priorytetowej 1 „Komercjalizacja wiedzy" 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 (Tekstjedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale nr 1093/273/17 Zarządu Województwa Pomorskiego (dalej: ZWP) z dnia 
5 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu numer RPPM.01 .02.00-

IP.02-22-001/17 dla Działania 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki w ramach Osi 
Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-20201 wprowadza się zmiany na Liście 

wniosków po rozstrzygnięciu konkursu przez ZWP, która otrzymuje brzmienie jak w 
Załączniku do niniejszej uchwały . 

§ 2. 

Lista wniosków po rozstrzygnięciu konkursu przez ZWP zostanie podana do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej RPO WP, Instytucji Pośredniczącej 

Agencji Rozwoju Pomorza S.A. (dalej: IP-ARP) oraz na Porta lu Funduszy 
Europejskich. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1 Wymieniona uchwała została zmieniona: 
1. uchwałą nr 168/27/19 Zarządu Województwa Pomorskiegoz dnia 28 lutego 2019 r.; 
2. uchwałą nr 953/192/20/192/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 

października 2020 r. 



Uzasadnienie 

Jednym z kluczowych zadań ZWP, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: IZ 

RPO W P), zgodnie z art. 9 ust. 2 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), jest wybór projektów do dofinansowania. 

W dniach od 3 kwietnia 2017 roku do 5 czerwca 2017 roku IP-ARP, jako instytucja 

współorganizująca konkurs wraz z IZ RPO WP, przeprowadziła nabór wniosków o 

dofinansowanie projektów w ramach konkursu numer RPPM.01 .02.00-IP.02-22-

001 /17 dla Działan ia 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki w ramach Osi Priorytetowej 

1 Komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020. 

W okresie od 6 czerwca 2017 r. do 27 września 2017 r. projekty złożone w ramach 

przedmiotowego naboru zostały poddane weryfikacji wymogów formalnych, a 

następnie ocenie formalnej, wykonalnośc i oraz strategicznej I stopnia, w wyniku 

której stworzona została lista zawierająca wnioski o dofinansowanie, które 

pozytywnie przeszły wszystkie wcześniejsze etapy oceny uszeregowane według 

procentu punktów uzyskanych w trakcie oceny strategicznej I stopnia. 

Dnia 5 październ ika 2017 r. uchwałą nr 1093/273/17 Zarząd Województwa 

Pomorskiego rozstrzygnął konkurs numer RPPM.01 .02.00-IP .02-22-001 /17 dla 

Działania 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki w ramach Osi Priorytetowej 1 

Komercja lizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, zatwierdzając ww. listę wniosków o dofinansowanie. 

Przedmiotowa lista wniosków po rozstrzygnięciu konkursu przez ZWP została 

zaktualizowana na podstawie uchwały nr 168/27 /19 ZWP z dnia 28 lutego 2019 r. 

oraz uchwały nr 953/192/20 ZWP z dnia 22 października 2020 r. 

W związku ze złożeniem przez beneficjenta projektu nr RPPM.01 .02.00-22-0006/1 7 

pn. Innowacyjne Centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska 

morskiego dla przemysłu offshore wniosku m.in. o zmianę podmiotu realizującego 

projekt oraz wartości budżetu projektu , po przeprowadzeniu ponownej oceny 

wykonalności projektu, w celu zapewnienia optymalnego i efektywnego 

wykorzystania środków w ramach Programu, mając również na względzie 

dostępność środków w ramach limitu kontraktacji dla Działania 1.2 RPO WP, 

wprowadza s ię zmiany na liście wniosków po rozstrzygn ięciu konkursu. 

Lista wniosków po rozstrzygnięciu konkursu przez ZW P stanowi Załączn ik do 

niniejszej uchwały i zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej RPO WP, IP-ARP oraz na Portalu Funduszy Europejskich. 


