
  

UCHWAŁA Nr 316 / 6290 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 28 września 2021 r. 

 
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego nieutrzymania wskaźników 

rezultatu R.75.1.1 Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej  
w wyniku realizacji projektów, RR.75.1.2 Liczba przedsiębiorstw korzystających 

z wybudowanych lub przebudowanych obiektów dydaktycznych na potrzeby 
transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii, RR.75.1.3 Liczba 
pracowników przedsiębiorstw korzystających z wyposażonych obiektów 
dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych 

technologii przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach osi 
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.3 
Regionalny System Innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt 1 oraz art. 26 ust. 

1 pkt 12 i pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057) oraz pkt 7.9.2 Instrukcji Wykonawczej Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 

na lata 2007-2013. 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Przyjmuje się wyjaśnienia przedstawione przez Powiat Kolbuszowski oraz Powiat 

Łańcucki, w związku z nieutrzymaniem wskaźników rezultatu R.75.1.1 Liczba uczniów 

korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów, RR.75.1.2 

Liczba przedsiębiorstw korzystających z wybudowanych lub przebudowanych 

obiektów dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych 

technologii  oraz RR.75.1.3 Liczba pracowników przedsiębiorstw korzystających  

z wyposażonych obiektów dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie 

nowoczesnych technologii do końca realizacji projektów. 

 

§ 2 

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 

https://t.communication.sephora-info-fr.com/r/?id=h28339b7c,30fc6b1f,2c6c4aaa&mc=r@RIuQzlXP5QQSOIQGRZFsIA==


  

Załącznik do Uchwały Nr 316/6290/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 28 września 2021 r.  

 

UZASADNIENIE 

 

 

Mając na uwadze zapisy umowy o dofinansowanie projektu, które 

wskazują, iż zmiany zakładanych wskaźników rezultatu realizacji projektu,  

w szczególności zmiany powodujące zmniejszenie wartości docelowych 

będących podstawą uzyskania punktów w trakcie oceny merytorycznej projektu 

są, co do zasady niedopuszczalne, konieczne jest podjęcie decyzji przez 

Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WP) w sprawie przyjęcia wyjaśnień 

Beneficjentów w związku z nieutrzymaniem wskaźników rezultatu w pełnej 

wysokości. 

 

Wskaźniki realizacji projektu R.75.1.1 Liczba uczniów korzystających  

z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów, RR.75.1.2 Liczba 

przedsiębiorstw korzystających z wybudowanych lub przebudowanych obiektów 

dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii, 

RR.75.1.3 Liczba pracowników przedsiębiorstw korzystających z wyposażonych 

obiektów dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych 

technologii w projektach umieszczonych na Indykatywnym wykazie indywidualnych 

projektów kluczowych przyjmowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego 

były wskaźnikami, które nie miały wpływu na ocenę merytoryczną projektów.  

W przyjętych procedurach oceny wniosków nie przewidziano przyznawania punktów 

za osiągnięcie ww. wskaźników. Dlatego brak realizacji ww. wskaźników nie miałby 

wpływu na decyzję o umieszczeniu przedmiotowych projektów na liście projektów 

kluczowych i w konsekwencji ich dofinasowaniu. 

 

W przypadku projektów realizowanych w ramach naboru mającego na celu 

poprawę warunków rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego  

w regionie poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej służącej 

kształceniu praktycznemu oraz transferowi wiedzy w zakresie nowoczesnych 

technologii wytwarzania wszystkie zrealizowane projekty osiągnęły wskaźniki 

określone we wniosku o dofinansowanie. Natomiast w dwóch przypadkach nie udało 

im się ich utrzymać w pełnym okresie trwałości operacji. Mając  

na uwadze powyższe konieczne jest podjęcie decyzji przez Instytucję Zarządzającą 

przyjmującą wyjaśnienia złożone przez Beneficjantów uwzględniając niżej 

przedstawiony stan fatyczny.  

 

1. W ramach projektu nr RPPK.01.03.00-18-001/12, zrealizowanego przez Powiat 

Kolbuszowski, którego zakres rzeczowy obejmował adaptację istniejącego budynku 

Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) w Kolbuszowej przy ul. Jana Pawła II 8, 

jak również doposażenie w maszyny, urządzenia i oprogramowanie do tworzenia  

i korzystania z nowoczesnych technologii stwierdzono na podstawie przedłożonych 



  

oświadczeń i dokumentów, że nie utrzymano zaplanowanych wartości w okresie 

trwałości operacji następujących wskaźników: 

 

✓ RR.75.1.2 Liczba przedsiębiorstw korzystających z wybudowanych  

lub przebudowanych obiektów dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy  

w zakresie nowoczesnych technologii – 5 szt.  

Wskaźnik zrealizowano w 2016 r. i utrzymano w latach: 2016, 2017 i 2018.  

Z kolei w roku 2019 r. wskaźnik nie został utrzymany i wyniósł 4 szt. 

(przedsiębiorstw) zamiast 5, a co za tym idzie wskaźnik zrealizowano  

na poziomie 80 %. Następnie w roku 2020 r. wskaźnik nie został utrzymany  

i wyniósł 0 osób zamiast 5.  

 

✓ RR.75.1.3 Liczba pracowników przedsiębiorstw korzystających  

z wyposażonych obiektów dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy  

w zakresie nowoczesnych technologii - 50 osób. 

Wskaźnik został zrealizowany w 2016 r. i następnie utrzymany w latach: 2016, 

2017 i 2018. Z kolei w roku 2019 r. wskaźnik nie został utrzymany i wyniósł 28 

osób, a co za tym idzie wskaźnik zrealizowano na poziomie 56 %. Następnie  

w roku 2020 r. wskaźnik nie został utrzymany i wyniósł 0 osób zamiast 50.  

 

Nieutrzymanie ww. wskaźników w zakładanych wysokościach wynika z kilku 

przyczyn. Jak wskazuje Beneficjent dokonujący się postęp techniczny spowodował, 

że urządzenia zakupione w 2012, 2013 r. dla RCTNTW nie były już tak nowoczesne  

i adekwatne do potrzeb przedsiębiorców jak wymaga tego rynek nowoczesnych 

technologii. Stąd problem z nawiązaniem współpracy z firmami i pracownikami  

w zakresie korzystania z tych urządzeń. Ponadto, miesiące luty i marzec 2020 roku  

to początek pandemii na terenie kraju i w tym czasie przedsiębiorcy  

nie podejmowali już działań związanych ze szkoleniami.  

 

2. W ramach projektu nr RPPK.01.03.00-18-008/12, zrealizowanego przez Powiat 

Łańcucki, którego zakres obejmował przebudowę oraz dostosowanie budynku 

istniejącego CKP jak również wyposażenie w maszyny, urządzenia  

i oprogramowanie stwierdzono na podstawie przedłożonych oświadczeń  

i dokumentów, że w 2020 r. nie utrzymano zaplanowanych wartości wskaźników 

RR.75.1.2 Liczba przedsiębiorstw korzystających z wybudowanych  

lub przebudowanych obiektów dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy  

w zakresie nowoczesnych technologii – 2 szt. oraz RR.75.1.3 Liczba pracowników 

przedsiębiorstw korzystających z wyposażonych obiektów dydaktycznych  

na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii – 48 szt. 

 

Wskaźniki te zostały zrealizowane w 2016 r. i następnie utrzymany w latach 2017, 

2018 i 2019 r.  

 

Dokonując oceny wpływu stopnia niezrealizowania wskaźników na cele projektu 

należy mieć na uwadze, że we wszystkich latach objętych okresem trwałości, poza 

ostatnim (2020 r.) wskaźniki rezultatu były rokrocznie osiągane.  



  

Jak wynika z wyjaśnień Beneficjenta wskaźniki RR.75.1.2 i RR.75.1.3 nie zostały 

osiągnięte ze względu na powstałą sytuację epidemiologiczną wywołaną 

wystąpieniem COVID-19. Realizacja jakichkolwiek szkoleń lub warsztatów  

z udziałem pracowników firm była niemożliwa lub w znacznym stopniu utrudniona. 

Dodatkowo należy podnieść, że zaistniała sytuacja epidemiologiczna wpłynęła na 

brak zainteresowania zakładów pracy szkoleniem pracowników. Dodatkowo 

zaznaczenia wymaga, że z powodu zagrożenia epidemiologicznego 

zainteresowanie przedsiębiorców szkoleniami pracowników ustało. Wystąpienie 

pandemii COVID-19 spowodowało, że głównym celem przedsiębiorstw stało się 

zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz utrzymanie możliwie 

niezmienionego stanu zatrudnienia. 

 

Mając na uwadze, że cel Projektów został osiągnięty, a nieutrzymanie 

wskaźników nie miałby wpływu na uzyskanie dofinansowania, a także z uwagi 

na fakt, iż nieutrzymanie założonej we wnioskach wartości wskaźników wynika 

w znacznej mierze z czynników niezależnych od Beneficjenta Zarząd 

Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 przyjmuje 

wyjaśnienia Beneficjentów. 

 

 

 


