
UCHWAŁA Nr 208 / 4203 / 20 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 6 października 2020r. 

 
w sprawie wydłużenia okresu na osiągnięcie wartości docelowej wskaźników 

rezultatu Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach,  
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach  

– kobiety oraz Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach  
– mężczyźni dotyczących firmy Creativity Jakub Kulig ul. Gajowa 7,  

39-200 Dębica realizującej projekt nr RPPK.01.04.01-18-0370/17  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

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

oraz art. 9 ust. 2 pkt 7 i 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 t.j.) oraz pkt 5.4.2 Instrukcji Wykonawczej 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 stanowiącej załącznik do uchwały nr 205/4106/20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 września 2020 roku  

w sprawie przyjęcia zaktualizowanej  Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wydłuża się okres na osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu: Wzrost 

zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, Wzrost zatrudnienia  

we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety oraz Wzrost zatrudnienia  

we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni w projekcie  

nr RPPK.01.04.01-18-0370/17 realizowanym przez firmę Creativity Jakub Kulig  

ul. Gajowa 7, 39-200 Dębica nie później niż do dnia 28.02.2021 r. 

 

§ 2 

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Podpisał:  
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch 



 
 

Załącznik do Uchwały Nr 208/4203/20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 6 października 2020r.   

 
UZASADNIENIE 

 
 

Mając na uwadze zapisy pkt. 5.4.2 Instrukcji Wykonawczej Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 stanowiącej załącznik do uchwały  

nr 205/4106/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  

22 września 2020 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji 

Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, konieczne jest podjęcie 

decyzji przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP) w sprawie 

wydłużenia okresu na osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu  

nie później niż do 28 lutego 2021 roku. 

 

Celem Projektu RPPK.01.04.01-18-0370/17 pn. „Wdrożenie innowacyjnej  

e-usługi PICTIME przy wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań ICT” było 

wprowadzenie do oferty Beneficjenta jednej nowej usługi o nazwie PICTIME, 

polegającej na tworzeniu materiałów multimedialnych z wydarzeń kulturalnych, imprez 

masowych, itp., w celu wsparcia promocji wydarzenia, stworzenia bazy multimedialnej 

oraz jej obróbki do gotowego materiału promocyjnego, albumu lub pamiątki. 

Beneficjent uruchomił aplikację PICTIME, która działa na stronie Pictime.pl w trybie 

produkcyjnym oraz zakupił zaplanowany sprzęt informatyczny. Cel projektu został 

osiągnięty.  

 

W trakcie przeprowadzonej kontroli na miejscu, na zakończenie realizacji 

projektu zespół kontrolujący ustalał poziom osiągnięcia wszystkich wskaźników 

realizacji projektu. W przedmiotowym przypadku, na moment kontroli na miejscu,  

na zakończenie realizacji projektu wskaźniki rezultatu: Wzrost zatrudnienia  

we wspieranych przedsiębiorstwach, Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach – kobiety oraz  Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach – mężczyźni nie zostały osiągnięte zatem zobowiązano 

Beneficjenta w rekomendacji zawartej w Informacji Pokontrolnej do dołożenia 

wszelkich starań w celu osiągnięcia przedmiotowych wskaźników do dnia 29.01.2020 

roku. Beneficjent nie osiągnął jednak wskaźników rezultatu w wymaganym terminie jak 

wyjaśnił, z uwagi na trudności, związane z utrzymaniem płynności finansowej.  

Pan Jakub Kulig poinformował IZ RPO WP o napotkanych trudnościach 

związanych z zatrudnieniem zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie ilości 



pracowników oraz o podjętych działaniach, które ostatecznie miały prowadzić  

do osiągnięcia pełnej wartości wskaźników. 

Na podstawie uzyskanych od Beneficjenta wyjaśnień stwierdzono, że główną 

przyczyną nieosiągnięcia ww. wskaźników były trudności, które pojawiły się po 

wymuszonym zamknięciu „pokoi zagadek” (escape room) w Polsce w następstwie 

tragicznego pożaru escape-roomu jaki miał miejsce na początku 2019 roku, w wyniku 

którego życie straciło pięć kobiet. Wyżej opisany kryzys w branży escape-room, co 

prawda nie związanej bezpośrednio ze zrealizowanym projektem, lecz stanowiącej 

dywersyfikację w działalności Beneficjenta, z której częściowo finansowane miało być 

zatrudnienie osób do projektu, wpłynął na osiągnięcie przedmiotowych wskaźników. 

Poza tym; jak wyjaśnił Beneficjent, na niepełną realizację wskaźnika miał wpływ brak 

uzyskania zaplanowanych przychodów z działalności wdrażanej w wyniku realizacji 

projektu spowodowany również ogłoszonym w dniu 23.03.2020 r. stanem zagrożenia 

epidemicznego w wyniku czego zawieszone zostały wszelkie imprezy masowe, wesela 

i inne uroczystości, na których oparty był przedmiotowy projekt. 

Podkreślenia wymaga, iż wskaźniki realizacji projektu: Wzrost zatrudnienia  

we wspieranych przedsiębiorstwach, Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach – kobiety oraz  Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach – mężczyźni w konkursie ogłoszonym w roku 2016 dla 

poddziałania 1.4.1 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 były kluczowymi 

wskaźnikami rezultatu realizacji projektu, które miały wpływ na przyznaną punktację 

przy wyborze dofinansowania w ramach tego konkursu. Przy czym maksymalną 

punktację dla przedsiębiorcy tj. 20 pkt. można było uzyskać deklarując wzrost 

zatrudnienia o 3 i więcej etatów. Beneficjent założył, że w wyniku realizacji projektu 

zatrudni 3 osoby (3 etaty) na stanowiskach: informatyk/grafik, koordynator marketingu, 

handlowiec.  

 

Mając powyższe na uwadze, brak realizacji ww. wskaźników w tym przypadku 

spowodowałby obniżenie punktacji na etapie oceny merytorycznej projektu,  

co jednak nie miałoby wpływu na decyzję o wyborze przedmiotowego projektu 

do dofinansowania. Beneficjent uzyskałby bowiem 70 pkt, tj. więcej niż wymagalne 

minimum, które wynosiło 50 pkt. 

Zgodnie z postanowieniami pkt 5.4.2 Instrukcji Wykonawczej Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 w przypadku nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika/ów  

w ustalonym okresie na skutek okoliczności, za które Beneficjent nie ponosi 

odpowiedzialności, w tym również z przyczyn niezależnych od Beneficjenta, którym 

nie mógł przeciwdziałać (brak niedbalstwa ze strony Beneficjenta), dopuszcza się 

możliwość dalszego wydłużenia okresu na osiągnięcie wartości docelowej 

wskaźnika/ów.  

 

Beneficjent obsadził 1 etat osiągając wskaźnik Wzrost zatrudnienia  

we wspieranych przedsiębiorstwach na poziomie 33,33% w związku z tym wskaźnik 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni osiągnął  



na poziomie 50%, natomiast wskaźnik Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach – kobiety nie został osiągnięty (0%). 

Wobec powyższego, pomimo braku pełnego osiągnięcia przez Beneficjenta 

wskaźników rezultatu projektu: Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach oraz Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 

kobiety, Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni,  mając 

jednocześnie na uwadze realizację celu projektu oraz faktu, że zmiana punktacji  

na etapie oceny merytorycznej nie miała ostatecznie wpływu na uzyskane 

dofinansowanie Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wydłuża 

okres na osiągnięcie wartości docelowej wskaźników nie później niż do 28 lutego  

2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


