
Uchwała Nr 22/2020 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.6 Wspieranie 

tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów  

i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat: projekt grantowy  

polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19-

tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.1); art. 110 ust 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

Rozdziału 5, ust. 5) lit a)  Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-

2020 z dnia 21 stycznia 2015 r.2, § 4, ust. 4, lit a) Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO 

WK-P na lata 2014-2020 z dnia 16 kwietnia 2015 r.3 uchwala się, co następuje: 

 

§1. Zatwierdza się kryteria wyboru projektów dla Działania 1.6 Wspieranie tworzenia  

i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, 

Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat: projekt grantowy  polegający 

na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19-tryb nadzwyczajny 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020, zgodnie z załącznikiem  do niniejszej uchwały. 

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 

 

         Przewodniczący Komitetu Monitorującego 

                   ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1544, z 2019 r. poz. 60, poz.730, poz. 1572, poz. 
2020 
2 Wytyczne zostały zmienione 20 lutego 2018 r. 
3  Regulamin Komitetu został zmieniony uchwałą nr 63/2016 z dnia 12 lipca 2016 r.; nr 75/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.; Nr 36/2019 
z dnia 12 kwietnia 2019 r. 



 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.4) art. 110 ust 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Rozdziału 5, ust. 5) lit a)  Wytycznych w zakresie 

komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 21 stycznia 2015 r. (ze zm.), § 4, ust. 4, 

lit a) Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 16 kwietnia 

2015 r. (ze zm.), Komitet Monitorujący analizuje i zatwierdza metodykę i kryteria wyboru 

projektów oraz ich zmiany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 Niniejszą uchwałą zatwierdza się kryteria wyboru projektów dla Działania 1.6 

Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju 

produktów i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat: projekt 

grantowy  polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-

19-tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 

Przyjęcie niniejszych kryteriów związane jest z pojawieniem się epidemii choroby COVID-

19, a co za tym idzie koniecznością podjęcia działań w celu zminimalizowania negatywnych 

skutków gospodarczych wywołanych ww. chorobą. 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotowuje projekt pozakonkursowy, 

który zostanie wyłoniony w trybie nadzwyczajnym, przewidzianym w projekcie ustawy o 

szczegółowych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku 

z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.  

 
4 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1544, z 2019 r. poz. 60, poz.730, poz. 1572,   
2020. 



Realizowany projekt będzie miał formułę projektu grantowego zakładającego wsparcie 

inwestycyjne polegające na zaspokojeniu pilnych potrzeb MŚP wynikających z wystąpienia 

COVID-19, umożliwiające ich funkcjonowanie w warunkach kryzysowych, w tym: 

• związane ze wsparciem przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchach dostaw 

produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków Covid-19 lub 

• związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie 

nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia 

usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 lub 

• związane ze wsparciem aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych w systemy 

filtrujące i czyszczące powietrze z cząstek, w których rozmiarach mieści się 

koronawirus. 

 

  


