
  

UCHWAŁA Nr 316 / 6291 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 28 września 2021 r. 

 
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego nieosiągnięcia  

wskaźników rezultatu realizacji projektów RR.9.2.1 Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na przygotowanych terenach (MŚP) oraz RR.9.2.2 Wartość 

inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (MŚP), przez 
Beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowej I 

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Promocja gospodarcza  
i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A - Projekty inwestycyjne  
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 2020r., 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 wyjaśnienie przedstawione przez Gminę Nowa Sarzyna,  

Gminę Kolbuszowa oraz Gminę Tarnobrzeg, w związku z nieosiągnięciem 

wskaźników rezultatu RR.9.2.1 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych 

terenach (MŚP) oraz RR.9.2.2 Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych 

terenach (MŚP). 

 

§ 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 316/6291/21 
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 nieosiągnięciem wskaźników rezultatu w pełnej 

wysokości. 

 

W trakcie prowadzonych kontroli na miejscu, na zakończenie realizacji projektu 

Zespół Kontrolujący każdorazowo ustalał poziom osiągnięcia wszystkich wskaźników 

realizacji projektu. W przypadku, gdy na moment kontroli na miejscu, na zakończenie 

realizacji projektu wskaźniki rezultatu nie były osiągnięte lub był jeszcze czas na ich 

osiągnięcie, zobowiązywano Beneficjenta w rekomendacjach zawartych w Informacji 

pokontrolnej do dołożenia wszelkich starań w celu osiągnięcia przedmiotowego 

wskaźnika w roku następnym lub w terminie określonym we wniosku  

o dofinansowanie. Ponadto w kolejnych latach monitorowano poziom osiągnięcia 

niezrealizowanego na moment kontroli na zakończenie wskaźnika rezultatu. 

 

Często w wyniku prowadzonych działań naprawczych część z tych wskaźników 

udało się Beneficjatom osiągnąć w okresie trwałości, lecz nie wszystkim. Dodatkowo 

niektórzy Beneficjenci zdołali osiągnąć wskaźniki po okresie trwałości. 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.01.04.00-18-045/09 zrealizowanego przez Gminę 

Nowa Sarzyna którego zakres rzeczowy obejmował uzbrojenie terenów  

o powierzchni ok. 36 ha pod działalność produkcyjno – usługową na terenie 

miejscowości Sarzyna oraz Rudy Łańcuckiej nie osiągnięto wskaźnika R.9.2.1 

Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (wskaźnik 

zrealizowano na poziomie 50 % - z planowanych 12 inwestycji zrealizowano 6) 

oraz wskaźnika R.9.2.2 Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych 

terenach (wskaźnik zrealizowano na poziomie 28,57 % - z planowanych 14 mln 

PLN inwestycji zrealizowano 4 mln PLN). Fakt nie osiągnięcia wskaźników 

Beneficjent uzasadniał brakiem zainteresowania przez firmy prowadzeniem 

działalności gospodarczej na uzbrojonych terenach pomimo prowadzenia ciągłych 

działań zachęcających podmioty do lokowania inwestycji na przygotowanym 

terenie.  



  

Ostatecznie ciągła promocja wraz z preferencyjnymi warunkami dały częściowy 

efekt. Po zakończeniu okresu trwałości wartość zlokalizowanych inwestycji 

osiągnęła wartość 14 mln PLN co pozwoliło osiągnąć wskaźnik na założonym 

poziomie. Natomiast wskaźnik Liczba inwestycji zlokalizowanych  

na przygotowanych terenach inwestycyjnych został osiągnięty na poziomie 75 %, 

gdyż dodatkowo 2 przedsiębiorców ulokowało się na ww. terenie. 

 

2. W ramach projektu nr RPPK.01.04.00-18-048/09 zrealizowanego przez Gminę 

Kolbuszowa którego zakres obejmował uzbrojenie terenów o powierzchni 7,99 ha 

zlokalizowanych w Kolbuszowej, w rejonie ulic Sokołowskiej, Żytniej i Leśnej,  

nie osiągnięto wskaźnika R.9.2.1 Liczba inwestycji zlokalizowanych  

na przygotowanych terenach (wskaźnik zrealizowano na poziomie 50 % -  

z planowanych 2 inwestycji zrealizowano 1) oraz wskaźnika R.9.2.2 Wartość 

inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (wskaźnik zrealizowano 

na poziomie 33,33 % - z planowanych 12 mln PLN inwestycji zrealizowano 4 mln 

PLN). 

Z wyjaśnień Beneficjenta wynika, iż w okresie trwałości podjął liczne działania 

informacyjno - promocyjne terenów uzbrojonych w wyniku projektu. Niestety 

pomimo podjętych działań nie osiągnięto zakładanych wskaźników zgodnie  

z założeniami projektu. Wynikało to z przyczyn niezależnych od beneficjenta, 

ponieważ zainteresowane podmioty gospodarcze odstępowały od zakupu 

nieruchomości z braku odpowiednich środków finansowych lub nie były one 

zainteresowane zakupem nieruchomości w formie użytkowania wieczystego.  

 

Ostatecznie podjęte działania pozwoliły po zakończeniu okresu trwałości sprzedać 

pozostałe tereny inwestycyjne 3 przedsiębiorcom, którzy zadeklarowali inwestycje 

na poziomie 10 mln PLN. W związku z powyższym Beneficjent osiągnął wskaźniki 

na wyższym od założonego poziomie.  

 

3. W ramach projektu nr RPPK.01.04.00-18-005/12 zrealizowanego przez Gminę 

Tarnobrzeg, którego zakres obejmował uzbrojenie terenów o łącznej powierzchni 

8,60 ha w obrębie Zakrzów - Tarnobrzeg ulokowanych na terenie Tarnobrzeskiego 

Parku Przemysłowo-Technologicznego, nie osiągnięto wskaźnika RR.9.2.2 

Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (MŚP) (wskaźnik 

zrealizowano na poziomie 77 % - z planowanych 0,5 mln PLN inwestycji 

zrealizowano 0,38 mln PLN). Fakt nieosiągnięcia wskaźnika Beneficjent 

uzasadniał tym, że inwestorzy, którzy zakupili działki wstrzymywali  

się z inwestycjami do czasu skomunikowania uzbrojonych terenów z planowaną 

budową obwodnicy Tarnobrzega, poprzez wybudowanie zjazdów. Ponadto,  

na realizację inwestycji przez MŚP wpływ miało także objęcie tych terenów przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie mapami zagrożenia 

powodziowego (działki te mają zostać wyłączone ze strefy zalewowej na początku 

2022 r.)  

 

Z informacji uzyskanych od Beneficjenta wynika, iż w okresie trwałości podjął 

działania naprawcze, poprzez liczne kampanie informacyjno-promocyjne terenów 



  

uzbrojonych, a także rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Jeszcze w okresie 

trwałości dokonał sprzedaży terenów, co pozwoliło mu na osiągniecie wskaźnika 

dotyczącego liczby inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach. 

Należy nadmienić, iż uzyskano zapewnienia inwestorów, iż w najbliższym czasie 

planowane jest wykonanie ogrodzenia działek, dalsze prace związane  

z utwardzeniem i podnoszeniem terenu a w kolejnych latach: budowa  

hal magazynowych, serwisu opon, biura z warsztatem oraz obiektu handlowo-

produkcyjnego. Wartość zaplanowanych prac została oszacowana  

na kwotę 17 mln PLN. Powyższe działania pozwolą osiągnąć wskaźniki  

na wyższym od założonego poziomie.  

 

Wspomnieć należy, iż wskaźniki realizacji projektu RR.9.2.1 Liczba inwestycji 

zlokalizowanych na przygotowanych terenach (MŚP), RR.9.2.2 Wartość inwestycji 

zlokalizowanych na przygotowanych terenach (MŚP), w poszczególnych naborach 

wniosków o dofinansowanie organizowanych przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego dla działania 1.4 schemat A w ramach RPO WP na lata 2007-2013 

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

Regulaminy poszczególnych naborów nie przewidywały przyznawania punktów 

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

wpływu na decyzję o wyborze przedmiotowych projektów do dofinansowania. 

 

Mając na uwadze, że cele Projektów zostały osiągnięte,  

a brak osiągnięcia wskaźników nie miał ostatecznie wpływu na uzyskanie 

dofinansowania, a także z uwagi na fakt, iż nieosiągnięcie 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. Dodatkowo zobowiązuje 

Beneficjentów do podjęcia działań, które umożliwią osiągnięcie wskaźników  

na planowanym poziomie. 

 

 

 

 

 

 


