
  

UCHWAŁA Nr 316 / 6293 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 28 września 2021 r. 

 
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego nieosiągnięcia wskaźnika 

rezultatu realizacji projektu RR.8.2.7 – Liczba turystów korzystających z bazy 
noclegowej dla konkursu ogłoszonego w 2008 r. przez firmę Produkcyjno - 

Handlowo - Usługową Stanisław Kopacz, Łączki Brzeskie 293, 39-320 Przecław, 
realizującego projekt nr RPPK.01.01.00-18-592/08 w ramach  

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 wyjaśnienie przedstawione przez firmę Produkcyjno - Handlowo  

- Usługową Stanisław Kopacz, Łączki Brzeskie 293, 39-320 Przecław  

w związku z niepełnym osiągnięciem wskaźnika rezultatu RR.8.2.7 – Liczba turystów 

korzystających z bazy noclegowej do końca realizacji projektu. 

 

§ 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 316/6293/21 
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 28 września 2021 r.  

 

 

UZASADNIENIE 

 

Mając na uwadze zapisy umowy o dofinansowanie projektu, które 

wskazują, iż zmiana 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 Beneficjenta w związku z nieosiągnięciem wskaźnika 

rezultatu w pełnej wysokości. 

 

W ramach projektu nr RPPK.01.01.00-18-592/08 zrealizowanego przez firmę 

Produkcyjno - Handlowo - Usługową Stanisław Kopacz, którego zakres obejmował 

adaptację budynku piekarni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby 

nowej działalności gospodarczej w branży gastronomicznej i hotelarskiej, Beneficjent 

nie osiągnął wskaźnika rezultatu RR.8.2.7 – Liczba turystów korzystających z bazy 

noclegowej. Zgodnie z założeniami zaplanowanymi przez Beneficjenta w wyniku 

realizacji projektu liczba turystów korzystających z bazy noclegowej powinna 

osiągnąć rocznie 468 osób. Najwyższa osiągnięta wartość odnosząca się do ww. 

wskaźnika wyniosła 93 szt. w roku 2014. Zatem przedmiotowy wskaźnik został 

zrealizowany  

na poziomie 19,87%.  

 

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 wskaźnik rezultatu nie był osiągnięty, zobowiązywano 

Beneficjenta w rekomendacjach zawartych w Informacji pokontrolnej do dołożenia 

wszelkich starań w celu osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika w roku następnym. 

Ponadto w kolejnych latach monitorowano poziom osiągnięcia niezrealizowanego na 

moment kontroli na zakończenie wskaźnika rezultatu. 

 

 Brak osiągnięcia wskaźnika Beneficjent wyjaśnił zmianą uwarunkowań na 

rynku noclegowym w powiecie mieleckim poprzez powstanie wielu obiektów 

noclegowych, a co za tym idzie większą konkurencją na rynku. Rozpatrując wpływ 

nie osiągniecia wskaźnika na zasadność i cel realizacji projektu należy wspomnieć, 

że wartość innego wskaźnika rezultatu RR.8.2.1 Zmiana przychodów ze sprzedaży 

ukształtowała się na poziomie dużo wyższym od zakładanego, tj. 223,01 %. 



  

 

Wskaźnik realizacji projektu RR.8.2.7 – Liczba turystów korzystających  

z bazy noclegowej w konkursie ogłoszonym w roku 2008 dla działania 1.1 schemat 

B w ramach RPO WP na lata 2007-2013 był fakultatywnym wskaźnikiem rezultatu 

realizacji projektu, który nie wpływał na przyznaną punktację przy wyborze 

projektów do dofinansowania w ramach tego konkursu. Przedstawienie 

zawyżonych założeń (zbyt optymistycznych prognoz) dotyczących wzrostu liczy osób 

korzystających z nowobudowanej infrastruktury we wniosku o dofinansowanie  

w formie wskaźnika rezultatu RR.8.2.7, nie stawiało zatem projektu w pozycji 

uprzywilejowanej w stosunku do innych projektów, rywalizujących o uzyskanie 

dofinansowania w ramach tego konkursu. 

Mając na uwadze, że cel Projektu został osiągnięty, a brak osiągnięcia 

wskaźnika 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 Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 przyjmuje 

wyjaśnienia Beneficjentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


