
 

 

 

UCHWAŁA Nr 208 / 4199 / 20 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 6 października 2020r. 

 

w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów  
oraz wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego w trybie nadzwyczajnym projektu  

Województwa Podkarpackiego pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego  

w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”,  
w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 

Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 
Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nabór nr RPPK.06.02.01-
IZ.00-18-009/20. 

 

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 t.j.), art. 9 ust. 1 pkt 2,  

ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 2 i ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818)  

oraz art. 10 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), a także Uchwały Nr 152/3359/20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 maja 2020 r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie 

nadzwyczajnym projektu Województwa Podkarpackiego pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego  

w związku z  pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”, w ramach osi 

priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura 

ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony 

zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014 – 2020 nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-009/20, 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca 

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

 

§ 1 

Zatwierdza się Listę ocenionych projektów będącą wynikiem oceny wniosku 

o dofinansowanie dokonanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach  

osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura 

ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony 



 

 

zdrowia (tryb nadzwyczajny) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

Przyjmuje się Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach  

osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura 

ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony 

zdrowia (tryb nadzwyczajny) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3 

Przeznacza się na dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 2, środki z EFRR 

w wysokości 27 112 393,94 zł. 

§ 4 

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 3. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 
Podpisał:  
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 208/4199/20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 6 października 2020r.   
 

 
Lista ocenionych projektów 

w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia  
i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb nadzwyczajny) Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020  
nabór nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-009/20 

 

 Lp. 
Numer 

wniosku wg 
SL2014 

Wnioskodawca Tytuł projektu 
Całkowity 

koszt projektu 
(w zł) 

Dotacja w tym z: 
Wynik 
oceny 

formalnej 

Wynik oceny 
merytorycznej EFRR (w zł) 

Budżet 
Państwa 

(zł) 

1. 
RPPK.06.02.

01-18-
0001/20 

Województwo 
Podkarpackie 

Poprawa bezpieczeństwa 
epidemiologicznego na 
terenie województwa 

podkarpackiego  
w związku z pojawieniem się 
koronawirusa SARS-CoV-2 

27 143 119,54 27 112 393,94 0,00 pozytywna pozytywna 

 

Nazwę wnioskodawcy, tytuł projektu, kwotę kosztu całkowitego i wnioskowanej dotacji podano zgodnie z treścią złożonego wniosku. 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 208/4199/20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 6 października 2020r.   

 
 

Lista projektów wybranych do dofinansowania  
w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb nadzwyczajny) Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020  

nabór nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-009/20 
 

Lp. 
Numer 

wniosku wg 
SL2014 

Wnioskodawca Tytuł projektu 
Całkowity 

koszt projektu 
(w zł) 

Dotacja w tym z: 

Wynik oceny 
merytorycznej EFRR (w zł) 

Budżet 
Państwa 

(zł) 

1. 
RPPK.06.02.

01-18-
0001/20 

Województwo 
Podkarpackie 

Poprawa bezpieczeństwa 
epidemiologicznego na 
terenie województwa 

podkarpackiego  
w związku z pojawieniem się 
koronawirusa SARS-CoV-2 

27 143 119,54 27 112 393,94 0,00 pozytywna 

 
 

Nazwę wnioskodawcy, tytuł projektu, kwotę kosztu całkowitego i wnioskowanej dotacji podano zgodnie z treścią złożonego wniosku. 

 
 
 
 



 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 208/4199/20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 6 października 2020r.   

 
 

UZASADNIENIE 

 

 W oparciu o art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19  

w 2020 r., wybór do dofinansowania projektu mającego na celu ograniczenie wystąpienia 

negatywnych skutków COVID-19, może nastąpić w trybie nadzwyczajnym.  

Na podstawie art. 10 wyżej wymienionej ustawy właściwa instytucja wybiera  

do dofinansowania projekt, który spełnił kryteria wyboru projektów. 

Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Uchwały nr 152/3359/20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie nadzwyczajnym projektu Województwa 

Podkarpackiego pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa 

podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”, w ramach osi 

priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 

nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-009/20, do kompetencji Zarządu Województwa należy podjęcie 

w drodze uchwały decyzji o wyborze projektu do dofinansowania na podstawie listy 

ocenionego projektu opracowanej zgodnie z wynikami pracy Komisji Oceny Projektów 

dokonującej oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie. 

Kwota przeznaczona ze środków EFRR na dofinansowanie projektu w ramach 

działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 

Infrastruktura ochrony zdrowia wskazana w ogłoszeniu o naborze wniosku do dofinansowania 

wynosiła 50 000 000,00 zł.  

W efekcie przeprowadzonego od 14 maja 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. naboru oraz 

w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wniosku w trybie nadzwyczajnym wpłynął wniosek pn. 

„Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego  

w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” na kwotę dofinansowania z EFRR  

w wysokości 27 143 119,54 zł. 

 W wyniku przeprowadzonej weryfikacji warunków formalnych, a następnie  

oceny formalnej złożony projekt otrzymał ocenę pozytywną na kwotę dofinansowania 

27 112 393,94 zł i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej. 

 W efekcie oceny merytorycznej, przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów – 

Zespół ds. oceny merytorycznej, projekt uzyskał ocenę pozytywną w zakresie wykonalności 

technicznej i technologicznej oraz finansowej i ekonomicznej na kwotę dofinansowania 

27 112 393,94 zł. 

 



 

 

 Po pozytywnej ocenie wniosku kolejnym etapem jest jego wybór do dofinansowania 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020. Kwota dofinansowania ze środków EFFR wynosi 27 112 393,94 zł. 

 Zgodnie z celami określonymi we wniosku o dofinansowanie, w wyniku realizacji 

projektu nastąpi poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa 

podkarpackiego poprzez działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się 

COVID-19 oraz ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków, poprzez dokonanie 

niezbędnych zakupów związanych z działaniami antypandemicznymi.  

Rezultat ten zostanie osiągnięty dzięki zapewnieniu odpowiednich warunków oraz 

wymianę/unowocześnienie sprzętu medycznego i diagnostycznego, zakup środków ochrony 

indywidualnej, środków transportu - ambulansów oraz poprawę diagnostyki i leczenia choroby 

wywołanej koronawirusem SARS–CoV-2. 


