
UCHWAŁA Nr 299 / 5888 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 21 lipca 2021r. 

 

w sprawie wydłużenia terminu na osiągnięcie wskaźnika rezultatu:  
„Stopień wykorzystania uzbrojonych terenów inwestycyjnych”  

dla projektu nr RPPK.01.03.00-18-0003/16 pn. „Kompleksowe uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych w Strzyżowie” realizowanego przez Gminę Strzyżów  

w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-001/15). 
 

 

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 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, 

art. 9 ust. 2 pkt 7 i 11, art. 52a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 12 Umowy  

o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I 

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 września 2021 r. terminu na osiągnięcie 

wskaźnika rezultatu: „Stopień wykorzystania uzbrojonych terenów inwestycyjnych”  

dla projektu nr RPPK.01.03.00-18-0003/16 pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych w Strzyżowie”. 

§ 2 

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał: 
Władysław Ortyl  – Marszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 



Załącznik do Uchwały Nr 299/5888/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 21 lipca 2021r.   

 

UZASADNIENIE 

 

Niniejszą uchwałę podejmuje się w celu zapewnienia prawidłowej realizacji 

projektu nr RPPK.01.03.00-18-0003/16 pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych w Strzyżowie” realizowanego przez Gminę Strzyżów. 

Celem projektu było powstanie kompleksowo uzbrojonych terenów 

inwestycyjnych, które przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej 

gminy Strzyżów i stworzenia lepszych warunków do rozwoju MŚP.  

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 9 ppkt d) Regulaminu konkursu o dofinansowanie 

projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna  

i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ 

projektu: Strefy aktywności gospodarczej ogłoszonego w dniu 26 listopada 2015 r.  

wykorzystanie całości uzbrojonych terenów inwestycyjnych na rzecz inwestycji 

realizowanych przez MŚP winno nastąpić w terminie trzech lat od dnia zakończenia 

realizacji projektu. Niewypełnienie niniejszego obowiązku skutkować będzie 

proporcjonalnym pomniejszeniem dofinansowania określonego w umowie  

o dofinansowanie przy uwzględnieniu stosunku powierzchni niewykorzystanej na 

rzecz inwestycji realizowanych przez MŚP do całkowitej powierzchni terenu 

uzbrojonego w ramach projektu. Odpowiednie regulacje w tym zakresie zostały 

zawarte również w § 5 ust. 4 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, którą Beneficjent podpisał w dniu 9 stycznia 2017 r. 

Beneficjent zakończył realizację przedmiotowego projektu z dniem  

27 listopada 2017 r. (data złożenia wniosku o płatność końcową), tym samym pełne 

wykorzystanie uzbrojonego w ramach projektu terenu winno nastąpić do dnia  

27 listopada 2020 r. W tym terminie Beneficjent udostępnił/sprzedał teren dwóm 

inwestorom z sektora MŚP, co stanowi 80,66 % powierzchni terenów 

przeznaczonych dla inwestorów (realizacja wskaźnika rezultatu „Stopień 

wykorzystania uzbrojonych terenów inwestycyjnych”).  

Beneficjent dwukrotnie występował z prośbą o wydłużenie terminu na 

osiągnięcie wskaźnika „Stopień wykorzystania uzbrojonych terenów inwestycyjnych. 

W styczniu 2021 roku zawnioskował o wydłużenie terminu do 31 marca 2021 r.,  

a następnie w kwietniu 2021 r. o kolejne dwa miesiące, tj. do 30 czerwca 2021 roku. 

Argumentem przemawiającym za wydłużeniem okresu była trwająca pandemia 

COVID-19 oraz związane z tym obostrzenia, które spowodowały, iż negocjacje  

z potencjalnymi inwestorami odciągnęły się w czasie.  

Mając na uwadze powyższe, w oparciu o zapisy § 21 Ustalenia dotyczące siły 

wyższej zawartej umowy o dofinansowanie wyrażono zgodę na wydłużenie terminu 



na osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika, zobowiązując jednocześnie Beneficjenta 

do kontynuowania wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy,  

w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i faktycznie możliwe. 

Zobowiązany został również do podejmowania wszystkich alternatywnych działań  

i czynności zmierzających do wykonania umowy o dofinansowanie, których podjęcia 

nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.  

 W wyniku prowadzonych działań naprawczych w czerwcu 2021 r. 

Beneficjentowi udało się pozyskać inwestora, niemniej jednak pogłębiona analiza 

dokumentów wykazała, iż podmiot nie spełnia wymogów wynikających z Załącznika 

nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (status MŚP). Wobec powyższego umowa  

z inwestorem została rozwiązana.  

Gmina Strzyżów stara się pozyskać kolejnych inwestorów z sektora MŚP, 

zainteresowanych nabyciem pozostałych działek. Obecnie do Gminy wpłynęła oferta 

inwestora z sektora MŚP zainteresowanego dzierżawą przedmiotowej działek. 

Jednak ze względu na czas niezbędny do sporządzenia i podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, pismem z 22 

czerwca 2021 r. Beneficjent zwrócił się ponownie z prośbą o przedłużenie terminu 

osiągnięcia wskaźnika rezultatu: „Stopień wykorzystania uzbrojonych terenów 

inwestycyjnych” do 30 września 2021 r.  

Zapisy Umowy partnerstwa - Programowanie perspektywy finansowej 2014 - 

2020  wskazują, iż „(…)  wsparcie z programu operacyjnego przyznane na realizację 

projektu dotyczącego terenów inwestycyjnych podlega proporcjonalnemu 

zmniejszeniu w przypadku, gdy teren objęty projektem nie zostanie w pełni 

wykorzystany przez MŚP w określonym terminie, nie później jednak niż na moment 

złożenia dokumentów zamknięcia danego programu”. Należy zatem uznać, iż zapisy 

dokumentu programowego dają Instytucji Zarządzającej uprawnienia w kształtowaniu 

relacji z Beneficjentami w tym zakresie o ile przejęte terminy pozwolą na prawidłowe 

rozliczenie programu operacyjnego z Komisją Europejską. 

Przedmiotowe nie stoi również w sprzeczności z zapisami dokumentów 

programowych tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

(SZOOP), jak również z zapisami art. 52a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) tj. nie wpływają na 

spełnienie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałyby negatywną oceną 

projektu.  

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Województwa Podkarpackiego - 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 wyraża zgodę na wydłużenie terminu na 

osiągniecie wartości docelowej wskaźnika rezultatu: „Stopień wykorzystania 

uzbrojonych terenów inwestycyjnych” do 30 września 2021 r. co skutkować będzie 

zmianą zapisów umowy o dofinansowanie w przedmiotowym zakresie.  

 


