
Uchwała nr 3760/2020 
Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia  16 listopada  2020 r. 
 
w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 3601/2020 z dnia 19 października 2020 r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu oraz Ogłoszenia o konkursie dotyczących naboru wniosków o 
dofinansowanie projektów nr RPOP.02.01.02-IP.01-16-001/20 w ramach Osi II Konkurencyjna gospodarka 
dla poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.  
z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020         (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) Zarząd Województwa uchwala co następuje: 

§ 1 

W uchwale nr 3601/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu konkursu oraz Ogłoszenia o konkursie dotyczących naboru wniosków  
o dofinansowanie projektów nr RPOP.02.01.02-IP.01-16-001/20 w ramach Osi II Konkurencyjna gospodarka 
dla poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wprowadza się następujące zmiany: 

1) Załącznik nr 1 pn. Ogłoszenie o konkursie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów   
w ramach Osi II Konkurencyjna gospodarka dla poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK  
w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 otrzymuje nowe brzmienie określone jak w załączniku 1 do niniejszej uchwały, 

2) Załącznik nr 2 pn. Regulamin konkursu dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów  w 
ramach Osi II Konkurencyjna gospodarka dla poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 otrzymuje nowe 
brzmienie określone jak w załączniku 2 do niniejszej uchwały, 

3) Przyjmuje się Wykaz zmian do Regulaminu konkursu oraz do Ogłoszenia o konkursie dotyczący 
projektów złożonych do dofinansowania w ramach Osi II Konkurencyjna gospodarka dla poddziałania 
2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

                                                                                                           

Andrzej Buła ……………………………………… 

Roman Kolek ……..……………………………… 

Zbigniew Kubalańca……………………………. 

Szymon Ogłaza ..……………………………...... 

      Antoni Konopka ………………………………. 
 

 

 

  



UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.  
z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) do zadań zarządu województwa należy w szczególności przygotowywanie 
projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i regionalnych 
programów operacyjnych oraz ich wykonywanie. 

Na podstawie 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) 
Instytucją Zarządzającą w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 jest Zarząd Województwa Opolskiego. 

W dniu 19 października 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą o numerze 3601/2020 przyjął Regulamin 
konkursu oraz Ogłoszenie o konkursie dotyczącego naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr 
RPOP.02.01.02-IP.01-16-001/20 w ramach Osi II Konkurencyjna gospodarka dla poddziałania 2.1.2 Wsparcie 
TIK w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi  
i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce 
uzasadnione jest wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w 
przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zmian w Regulaminie konkursu oraz Ogłoszeniu o 
konkursie dotyczącego naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr RPOP.02.01.02-IP.01-16-001/20 w 
ramach Osi II Konkurencyjna gospodarka dla poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie terminu 
naboru wniosków oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu. 

 

Tabela nr 1 – Dane dotyczące aktualnego oraz proponowanego terminu naboru wniosków w ramach naboru 2.1.2 
Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020. 

Aktualny termin naboru wniosków Proponowany termin naboru wniosków  

23 listopad 2020 r. – 30 listopad 2020 r. 23 listopad 2020 r. – 08 stycznia 2021 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
Dział Przyjmowania i Oceny Projektów   
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki  
Opole, listopad  2020 r. 


