
Uchwała Nr 183 / XX / 2020 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia odstępstwa od obowiązku stosowania kryteriów  

specyficznych dostępu w odniesieniu do projektów wybranych w procedurze 

pozakonkursowej w ramach naboru nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-025/20. 

 

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.), art. 4 i art. 16 ust. 2 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) 

oraz art. 110 ust. 2 lit. a) 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustanawia się odstępstwo od obowiązku stosowania kryteriów specyficznych dostępu 

obowiązujących w ramach naboru nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-025/20 dla części 

projektu pozakonkursowego, która wiąże się z wprowadzaniem działań 

ograniczających negatywne skutki wystąpienia COVID-19.  

2. Odstępstwo, o którym mowa w ust. 1 ustanawiane jest w celu umożliwienia zmiany 

wniosków o dofinansowanie projektów wybranych w procedurze pozakonkursowej 

w ramach naboru nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-025/20 poprzez wprowadzenie 

instrumentów dofinansowania wskazanych w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.  

568). 

3. Odstępstwo, o którym mowa w ust. 1 wynika z konieczności łagodzenia wpływu 

epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na realizację projektów 

współfinansowanych ze środków UE. 

 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Władysław Ortyl 

Marszałek Województwa 


