
 

Uchwała Nr 1019/267/17 

 

Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 12 września 2017 roku 

 
 
 

w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla Pomorskiego Funduszu 
Rozwoju Sp. z o.o. na lata 2016-2018 
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 
z późn. zm.), art. 98 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 
 
 
 
 

§ 1. Przyjmuje się dokument pn. Strategia Inwestycyjna dla Pomorskiego Funduszu Rozwoju  
Sp. z o.o. na lata 2016-2018 zwany dalej Strategią Inwestycyjną. 
 

§ 2. Strategia Inwestycyjna, o której mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014, poz. 1146, ze 
zm.), Zarząd Województwa Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem 
Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP 2007-2013), ma prawo, po 
wykonaniu zobowiązań wobec odbiorców wsparcia, do wyłącznego dysponowania środkami 
pochodzącymi z wkładów wniesionych w ramach RPO WP 2007-2013 do instrumentów inżynierii 
finansowej wdrażanych na podstawie art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 
2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE)  
nr 1260/199 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320) (Rozporządzenie 1083/2006).  

Zarząd Województwa Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca RPO WP 2007-2013, jest 
odpowiedzialny za zapewnienie warunków do ponownego wykorzystania środków z instrumentów 
inżynierii finansowej wdrażanych ze środków RPO WP 2007-2013 w formie Inicjatywy JEREMIE 
(Działanie 1.3 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP), JESSICA (Działanie 3.3 Infrastruktura 
rozwoju miast – wsparcie pozadotacyjne) oraz w ramach Działania 1.4 Systemowe wspieranie 
przedsiębiorczości, w tym samym celu, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 78 ust. 7 akapit 
drugi Rozporządzenia 1083/2006. 

Przedmiotem Strategii Inwestycyjnej dla Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. na lata  
2016-2018 (Strategia Inwestycyjna) jest określenie celów, zasad i sposobu zagospodarowania 
środków powracających z instrumentów inżynierii finansowej wniesionych do RPO WP 2007-2013.  

Niniejszy dokument zastąpi Strategię Inwestycyjną dla Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. na 
lata 2016-2017, przyjętą przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 131/116/16 z dnia  
12 lutego 2016 r. i zaktualizowaną uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1345/198/16  
z dnia 20 grudnia 2016 r.  

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż dobiega końca horyzont czasowy, na który dotychczasowy 
dokument został opracowany. W nowym dokumencie określono zadania Pomorskiego Funduszu 
Rozwoju Sp. z o.o. do 2018 roku i zaprognozowano efekty ich realizacji.  

Przyjęcie Strategii Inwestycyjnej umożliwi prawidłowe i gospodarne zarządzanie środkami 
powracającymi z instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych ze środków RPO WP 2007-2013  
i tym samym wykonanie obowiązków nałożonych na Zarząd Województwa jako wyłącznego 
dysponenta ww. środków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


