
Komunikat dotycz ący Działania 1.5 Opracowywanie i wdra żanie nowych modeli 
biznesowych dla M ŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umi ędzynarodowienia 
przedsi ębiorstw Schemat: Wsparcie M ŚP na rynkach mi ędzynarodowych - projekty 
grantowe 1 (konkurs Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-019/16). 

Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego Uchwałą nr 4/135/17 z dnia 1 lutego 2017 r. 
anuluje konkurs Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-019/16 ogłoszony w dniu 20 maja 2016 r.,  
z planowanym terminem naboru od dnia 28 czerwca 2016r. do dnia 15 lipca 2016r. 

Ww. konkurs zostaje anulowany zgodnie z podrozdziałem 3.10 Anulowanie konkursu 
Regulaminu konkursu Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-019/16 dla Działania 1.5 Opracowywanie  
i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu 
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach 
międzynarodowych − projekty grantowe2, Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności  
i konkurencyjności gospodarki regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 konkurs może zostać anulowany w sytuacji 
zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której nie dało się przewidzieć w chwili ogłoszenia 
konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym kontynuowanie procedury konkursowej 
oraz zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie 
zgodności realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 w kontekście stanowiska Komisji Europejskiej z 11 stycznia 
2017 r. (znak: Ares(2017)150822).  

Ogłoszenie nowego konkursu zostanie dokonane odrębną uchwałą po posiedzeniu Komitetu 
Monitorującego Regionalnym Programem Operacyjnym na którym zostaną podjęte 
propozycje zmian w kryteriach będących podstawą ww. konkursu zgodnie z zaleceniami 
Komisji Europejskiej.  

 

                                                           
1 Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2016, poz. 217, dalej: ustawa wdrożeniowa) projekt grantowy zakłada, że 
beneficjent  projektu grantowego będzie przekazywał na rzecz grantobiorców środki finansowe (zob. art. 35 ust. 5). Z tego też 
względu nie jest dopuszczalna sytuacja w której projekt grantowy polega na oferowaniu wsparcia w innej postaci np. usług 
oferowanych przedsiębiorstwom po preferencyjnych cenach.   
2
 Jw. 


