UCHWAŁA Nr 209 / 4244 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 października 2020r.
w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0004/20
pn. „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej”,
realizowanego przez Gminę Nowa Sarzyna w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
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. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 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),
- Uchwała Nr 100/2368/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta
energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja
planów niskoemisyjnych – budynki pasywne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – Numer
RPPK.03.03.01-IZ.00-18-004/19,
- Uchwały nr 173/3596/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów
oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie
3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP 2014-2020,
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 kwietnia 2023 r. terminu realizacji
projektu nr RPPK.03.03.01-18-0004/20 pn. „Budowa pasywnego budynku przedszkola
w Woli Zarczyckiej” realizowanego przez Gminę Nowa Sarzyna w ramach osi
priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania
3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP na lata
2014-2020.
§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał:
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch

Załącznik do Uchwały Nr 209/4244/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 13 października 2020r.

UZASADNIENIE
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 173/3596/20 z dnia
30 czerwca 2020 r. projekt pn. „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej”
został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia w ramach
działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów
niskoemisyjnych, nr naboru RPPK.03.03.01-IZ.00-18-004/20.
Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przedstawia się
następująco:
1) całkowita wartość projektu wynosi:
12 145 033,40 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:
9 742 051,56 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:
6 332 333,50 zł,
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 5 812 699,90 zł.
W ramach projektu dotychczas nie wypłacono dofinansowania ze środków EFRR.
Przedmiotem projektu jest budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej.
Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 27 sierpnia 2020 r., ww. projekt
miał być realizowany od 3 grudnia 2018 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Pismem z dnia 23 września 2020 r., Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie
terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Mając na uwadze, iż zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza o 8 miesięcy
od wskazanego pierwotnie we wniosku o dofinansowanie, Departament Wdrażania Projektów
Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 25 września 2020 r. zwrócił się z prośbą o ponowne
przeanalizowanie proponowanego terminu pod kątem jego skrócenia.
W odpowiedzi przesłanej pismem z dnia 30 września 2020 r. Beneficjent poinformował,
iż podtrzymuje zaproponowany termin zakończenia realizacji projektu i zwrócił się z prośbą
o wyrażenie zgody na ww. wydłużenie terminu realizacji.
Beneficjent argumentując swój wniosek wskazał, że w obecnej sytuacji epidemicznej
związanej z COVID-19, przygotowywanie dokumentacji i organizacja prac są spowolnione
i utrudnione. Spowodowało to duże opóźnienia w przygotowaniu procedur projektowych
i przetargowych. Dodatkowo podczas szacowania wartości zamówienia okazało się,
że potencjalni wykonawcy bardzo ostrożnie podchodzą do terminu wykonania zamówienia
i oferowanych kwot. Otrzymane szacunki, ze względu na termin realizacji prac jak
i niepewność co do obostrzeń związanych z COVID-19, znacznie odbiegają od zaplanowanej
kwoty na budowę budynku pasywnego przedszkola. Ponadto beneficjent wskazuje
na konieczność wykonania badań ciągłości izolacji termicznej kamerą termowizyjną, które
zgodnie z normą muszą być wykonane przy temperaturach minusowych podczas normalnego
funkcjonowania i ogrzewania budynku co przy terminie pierwotnym (sierpień 2022) byłoby
niemożliwe do wykonania. Podkreślił również, że przy tak dużym zakresie robót budowlano –
montażowych, skomplikowanych i wymagających zastosowania najnowszych technologii
i instalacji, które nie są dostępne na bieżąco, nie uda się wykonać projektu w zakładanym
pierwotnie terminie.
Zdaniem beneficjenta wydłużony termin realizacji budowy przedszkola może mieć
pozytywny wpływ na większe zainteresowanie potencjalnych wykonawców co wpłynie
na kwotę jej wykonania.

Ponadto zgodnie z art. 13 ust 2 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. 2020 r. poz. 694, z późn. zm.) „W szczególnie uzasadnionych
przypadkach właściwa instytucja może, na wniosek beneficjenta, wydłużyć termin realizacji
projektu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.”
Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną
przez Beneficjenta oraz powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu
zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-IZ.00-18-004/20 pn. „Budowa pasywnego
budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej” do dnia 30 kwietnia 2023 r.

