
UCHWAŁA NR 3/2018 

Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów  

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 9 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych RPO WSL za 2017 rok” 

 
Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

 

 
Zgromadzenie Ogólne Związku 

uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Przyjmuje się dokument: „Sprawozdanie roczne IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych za 2017 rok”. 

2. Treść dokumentu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Sekretarz:   

 

Adam Wawoczny  

 

  

Przewodniczący 

Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

z siedzibą w Rybniku 

 

(-) Damian Mrowiec 
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SPRAWOZDANIE ROCZNE IP ZIT/RIT1 RPO WSL Z REALIZACJI ZIT/RIT ZA 2017 r. 

 

I. IDENTYFIKACJA  

Nazwa programu: 
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 

Nazwa instytucji: 

Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych RPO WSL 2014-2020: Związek Gmin 

i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

Osoba do kontaktu: 

Imię i nazwisko: Adam Wawoczny 

Instytucja: Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

Numer telefonu: 32 42 22 446 

Adres e-mail: biuro@subregion.pl 

 

II. INFORMACJE NT. STRATEGII ZIT/RIT (§ 5 ust. 1 pkt. 1,  § 16 lub 19 ust. 1 Porozumienia ZIT/RIT2) 

II.1. Tabela 1. Informacja nt. przyjęcia i aktualizacji Strategii ZIT/RIT  

Lp. Tytuł dokumentu; numer 

wersji 

Data 

zatwierdzenia 

przez 

uprawniony 

organ 

Data pozytywnego 

zaopiniowania przez 

ministra właściwego 

ds. rozwoju 

regionalnego  

Data pozytywnego 

zaopiniowania przez 

IZ RPO WSL3 

1. Strategia Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych 

Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego 

20.04.2016 r. 09.06.2016 r. 21.06.2016 r. 

Opis przebiegu prac nad Strategią ZIT/RIT: 

W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań zmierzających do zmiany Strategii. 

 

                                                           
1 Instytucja Pośrednicząca w realizacji Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 
2 Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane/Regionalne 
Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014–2020 zawarte pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą ZIT/RIT z późn. zm. 
3 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
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II. 2. Monitorowanie i ocena Strategii ZIT/RIT  

 

1. Monitoring Strategii RIT jest prowadzony na bieżąco. Stanowi on naturalną kontynuację prac 

diagnostycznych i programowych związanych z jej przygotowaniem i wdrażaniem. IP RIT RPO WSL 

prowadzi bieżący monitoring mierników produktów i postępu finansowego projektów wybranych 

do realizacji w formule RIT. 

2. W zakładce dot. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na stronie internetowej Związku RIT 

zamieszczane są do wiadomości dokumenty z zakresu monitorowania i oceny Strategii RIT, w tym 

zatwierdzone informacje kwartalne, sprawozdania roczne i inne. Zakładka jest prowadzona na 

bieżąco.  

3. Nadto w biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, Zarządzeniem Dyrektora 

Biura Związku, wprowadzona została metodologia procesu monitorowania i sprawozdawczości 

w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku na potrzeby zadań Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 

RPO WSL na lata 2014-2020 (Zarządzenie Dyrektora Biura Związku nr 3/2016 z dnia 29 lutego 

2016 r., zmienione Zarządzeniem Dyrektora Biura Związku nr 18/2016 z 30 grudnia 2016 r.) 

Metodologia określa proces monitorowania, w szczególności wskaźników postępu rzeczowego 

oraz finansowego określonych w Porozumieniu o realizacji instrumentu RIT. Monitoring tychże 

wskaźników pozostaje w ścisłym związku z założeniami i wskaźnikami zdefiniowanymi w Strategii 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Tym 

samym wprowadzona metodologia pełni podwójną funkcję. Przedmiotem monitorowania są 

wskaźniki postępu finansowego oraz rzeczowego Porozumienia, a tym samym Strategii RIT. 

W ramach prowadzonego monitoringu opracowywane są raporty okresowe, raporty z punktów 

kontrolnych, a w razie potrzeby również raporty nadzwyczajne. Wymienione raporty były 

każdorazowo przedkładane do akceptacji Dyrektora Biura Związku, a następnie przekazywane do 

wiadomości Członków Zarządu Związku. 

 

II. 3. Promocja i upowszechnienie Strategii ZIT/RIT  

 

1. Promocja Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego odbywała się za 

pośrednictwem publikacji wydawanych przez IZ RPO WSL. Dokument jest również zamieszczony 

na stronie internetowej IZ RPO WSL (www.rpo.slaskie.pl) i IP RIT RPO WSL. 

2. W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji „Rocznego planu działań informacyjnych 

i promocyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 w 2017 roku” w celu upowszechniania zapisów Strategii RIT odbył się szereg spotkań 

informacyjnych, w trakcie których omawiano oraz analizowano Strategię, pod kątem skorzystania 

z jej zapisów oraz realizacji jej wizji oraz celów w związku z zamiarem aplikowania o środki 

w ramach poszczególnych naborów RIT: 

 

30.01.2017 

 

Spotkanie informacyjne związane z konkursem nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-

132/16. Działanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu 

Zachodniego 
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23.03.2017 

 

Spotkanie informacyjne związane z konkursem nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-

104/17, poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego 

społeczności lokalnych 
 

10.04.2017 

 

Spotkanie informacyjne związane z konkursem nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-

150/17 Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT 

Zachodni 
 

02.10.2017 

 

Spotkanie informacyjne związane z konkursem nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-

040/17. Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach 

rewitalizowanych– RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 
 

16.11.2017 

 

Spotkanie informacyjne związane z konkursem nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-

050/17. Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego 
 

29.11.2017 

Spotkanie informacyjne związane z konkursami nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-

210/17 Poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego 

społeczności lokalnych, RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17 w ramach Podziałania 

9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych  – RIT Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego 
 

3. Ponadto zapisy Strategii RIT promowano na bieżąco podczas wszystkich spotkań (w tym podczas 

posiedzeń Zarządu, Zgromadzeń Ogólnych Związku RIT). Na bieżąco w okresie sprawozdawczym 

prowadzono konsultacje z wszelkimi podmiotami zainteresowanymi udziałem w naborach 

w ramach RIT Subregionu Zachodniego w celu ułatwienia odbioru Strategii RIT Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego. 

 

II. 4. Włączenie partnerów w realizację Strategii ZIT/RIT 

1. Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku posiada formę prawną stowarzyszenia. 

Jego członkami są gminy i powiaty tworzące Subregion Zachodni. Forma prawna, w której 

funkcjonuje Związek determinuje samo w sobie partnerskie podejście do realizacji Strategii RIT. 

Objawia się to np. w zaangażowaniu partnerów samorządowych w proces konsultacji aktualizacji 

Strategii. Prócz tego, że członkowie sami zgłaszają swoje uwagi do projektu aktualizacji, to 

również stosowną informacje o konsultacji treści dokumentu zamieszczają na stronach swoich 

serwisów samorządowych, dając tym samym możliwość dotarcia informacji do szerszego grona 

odbiorców.   

2. Związek w okresie sprawozdawczym organizował otwarte spotkania informacyjne i szkolenia, do 

udziału w których zapraszano wszystkich zainteresowanych. Wg list obecności uczestniczyli 

w nich przedstawiciele JST, przedsiębiorców oraz organizacji ich zrzeszających, organizacje 

pozarządowe. 

3. W okresie sprawozdawczym odbywały się  posiedzenia Rady, w trakcie których prezentowano 

informacje o aktualnym wdrażaniu instrumentu RIT oraz konsultowano kryteria przed obradami 

Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020. Szeroki skład rady gwarantuje włączenie 

partnerów w proces realizacji oraz monitorowania Strategii RIT.  

4. Kontynuowano w okresie sprawozdawczym działania obejmujące upowszechnianie działań 

Związku jako IP RIT RPO WSL oraz założeń RIT w wymiarze subregionalnym, co ma skutkować 



4 

 

zachęceniem społeczności do wkładu projektowego w ogłaszane konkursy oraz udział 

w konsultowaniu dokumentów przygotowywanych przez poszczególne samorządy oraz Związek 

przy wdrażaniu instrumentu RIT. Organizacja spotkań informacyjnych poprzedzających konkursy, 

kontakt z organizacjami pozarządowymi o charakterze parasolowym, podmiotami uprawnionymi 

do składania wniosków, stały kontakt mailowy i telefoniczny z każdym zainteresowanym 

podmiotem zmierzało do zawiązywania partnerstw, upowszechnienia wiedzy związanej 

z problemami strategicznymi Subregionu Zachodniego oraz RPO WSL 2014-2020. 

 

III. INFORMACJE NT. POTENCJAŁU INSTYTUCJONALNEGO I WSPÓŁPRACY CZŁONKÓW ZIT/RIT (§ 5 

ust. 1 pkt 18 lub 19, § 5 ust. 2, § 6 ust. 1 i ust. 6 Porozumienia ZIT/RIT) 

III. 1. Tabela 2. Podstawowe informacje nt. Związku/Porozumienia ZIT/RIT  

Liczba członków 

Związku/Porozumienia ZIT/RIT  

28 JST 

Organy funkcjonujące w ramach 

Związku/Porozumienia ZIT/RIT  

1. Zgromadzenie Ogólne Związku (25.02.2002 r.) 

2. Zarząd Związku (25.02.2002 r.) 

3. Komisja Rewizyjna (25.02.2002 r.) 

Grupy robocze, zespoły zadaniowe, 

koordynatorzy powołani w ramach 

Związku/Porozumienia ZIT/RIT 

(stałe i okresowe)  

1. Grupa robocza ds. Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (31.08.2012 r.) 

2. Rada Konsultacyjna ds. Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych Subregionu Zachodniego (14.06.2016 r.) 

Liczba osób zatrudnionych  

w Biurze/Wydziale IP ZIT/RIT 

realizującym funkcję IP ZIT/RIT 

bezpośrednio zaangażowanych 

w realizację zadań ZIT/RIT  

W realizację zadań IP RIT RPO WSL w okresie 

sprawozdawczym było zaangażowane łącznie 5 osób, w tym w 

okresie 01-05.2017 3 osoby były zatrudnione na pełny etat i 2 

osoby zatrudnione na ½ etatu, zaś w okresie 06-12.2017 w IP 

RIT RPO WSL zatrudnionych było 3 osoby na pełny etat i 1 

osoba na ½ etatu (zmiana podyktowana urlopem 

macierzyńskim pracownika IP RIT RPO WSL). 
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III.2.Tabela 3. Informacje nt. prac organów/zespołów/grup uczestniczących w realizacji ZIT/RIT 

Lp. Nazwa: 

organu/zespołu/ 

grupy roboczej itp. 

Data 

posiedzenia 

Główne ustalenia, przyjęte uchwały  

(nr i temat) 

1. Zgromadzenie Ogólne 
Związku 

09.01.2017 Uchwała nr 1/2017 w sprawie: uchwalenia ramowego 

planu działalności Związku na rok 2017 

09.01.2017 Uchwała nr 2/2017 w sprawie: przyjęcia planu 

finansowego Związku na rok 2017 

30.03.2017 Uchwała nr 4/2017 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania 

rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych RPO WSL za 2016 rok” 

06.06.2017 Uchwała nr 6/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania 

z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w 

Rybniku za 2016 rok 

29.12.2017 Uchwała nr 12/2017 w sprawie: uchwalenia ramowego 

planu działalności Związku na rok 2018 

29.12.2017 Uchwała nr 13/2017 w sprawie: przyjęcia planu 

finansowego Związku na rok 2018 

2.  Zarząd Związku 09.01.2017 Uchwała nr 1/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji 
dla projektu pt. „Przebudowa lamp oświetlenia  
zewnętrznego na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku”, 
planowanego do złożenia w ramach naboru nr 
RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16, dla poddziałania 4.5.2. 
Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 
oświetlenie – RIT (typ 4: Poprawa efektywności 
energetycznej oświetlenia) 

09.01.2017 Uchwała nr 2/2017 w sprawie: wyznaczenia 
przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji 
Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru 
RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16 

27.01.2017 Uchwała nr 6/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 
RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 

27.01.2017 Uchwała nr 7/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 
RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16 

27.01.2017 Uchwała nr 10/2017 w sprawie: zatwierdzenia 
informacji kwartalnej za II półrocze 2016 r. 

27.01.2017 Uchwała nr 11/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji 
dla projektu pt. „Kariera i kompetencje – zwiększenie 
dopasowania systemu kształcenia zawodowego do 
potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie 
zachodnim województwa śląskiego” planowanego do 
złożenia w ramach naboru nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-
132/16, dla poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego – RIT 
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27.01.2017 Uchwała nr 12/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 
RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16 

20.02.2017 Uchwała nr 15/2017 w sprawie: wyznaczenia 
przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji 
Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru 
RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16 

20.02.2017 Uchwała nr 16/2017 w sprawie: wyznaczenia 
przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji 
Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru 
RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16 

24.02.2017 Uchwała nr 17/2017 w sprawie: wyznaczenia 
przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji 
Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru 
RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16 

07.03.2017 Uchwała nr 18/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 
RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 

07.03.2017 Uchwała nr 19/2017 w sprawie: wyznaczenia 
przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji 
Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru 
RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16 

07.03.2017 Uchwała nr 20/2017 w sprawie: wyznaczenia 
przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji 
Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru 
RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16 

07.03.2017 Uchwała nr 21/2017 w sprawie: wyznaczenia 
przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji 
Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru 
RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 

07.03.2017 Uchwała nr 23/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr 
2/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w 
Rybnika z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie: wskazania 
przedstawiciela Związku i jego zastępcy do udziału w 
pracach Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014 – 
2020 
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30.03.2017 Uchwała nr 24/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 
RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16 

30.03.2017 Uchwała nr 26/2017 w sprawie: wyznaczenia 
przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji 
Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru 
RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16 

30.03.2017 Uchwała nr 27/2017 w sprawie: zmiany uchwały 
Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w 
Rybniku nr 27/2016 z 14 czerwca 2016 r. w sprawie 
powołania Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego 

30.03.2017 Uchwała nr 28/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 
RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16 

30.03.2017 Uchwała nr 29/2017 w sprawie: zwiększenia kwoty 
środków europejskich przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.05.01.02-
IZ.01-24-072/16 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy 
ocenionych projektów 

26.04.2017 Uchwała nr 33/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 
RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16 

26.04.2017 Uchwała nr 35/2017 w sprawie: wyznaczenia 
przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji 
Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru 
RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16 

26.04.2017 Uchwała nr 36/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji 
dla projektu pt. „Rajski Zakątek: Szansa na lepszy start!” 
planowanego do złożenia w ramach naboru nr 
RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17, dla poddziałania 9.2.2. 
Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT 

12.05.2017 Uchwała nr 37/2017 w sprawie: wyznaczenia 
przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji 
Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru 
RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17  

29.05.2017 Uchwała nr 40/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 
RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16 

29.05.2017 Uchwała nr 41/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 
RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16 
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29.05.2017 Uchwała nr 42/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 
RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16 

29.05.2017 Uchwała nr 43/2017 w sprawie: wyznaczenia 
przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji 
Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru 
RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16 

29.05.2017 Uchwała nr 44/2017 w sprawie: wyznaczenia 
przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji 
Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru 
RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16 

29.05.2017 Uchwała nr 45/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji 
dla projektu pt. „Poprawa dostępu do usług 
opiekuńczych poprzez utworzenie miejsc w Zakładach 
Opieki Długoterminowej, w którym uzyskają 
krótkookresową całodobową opiekę osoby 
niesamodzielne w zastępstwie opiekunów faktycznych”, 
planowanego do złożenia w ramach naboru nr 
RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17, dla poddziałania 9.2.2. 
Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT 

29.05.2017 Uchwała nr 46/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji 
dla projektu pt. „Usługi społeczne i zdrowotne dla 
chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej 
wraz ze wsparciem dla ich rodzin” planowanego do 
złożenia w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-
150/17, dla poddziałania 9.2.2. Rozwój usług 
społecznych i zdrowotnych – RIT 

29.05.2017 Uchwała nr 47/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 
RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 

05.06.2017 Uchwała nr 51/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 
RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16 

16.06.2017 Uchwała nr 53/2017 w sprawie: wyznaczenia 
przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji 
Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru 
RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17 

27.06.2017 Uchwała nr 55/2017 w sprawie: zmiany uchwały 
Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w 
Rybniku nr 27/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie 
powołania Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego 

02.08.2017 Uchwała nr 56/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 
RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17 
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02.08.2017 Uchwała nr 59/2017 w sprawie: zatwierdzenia 
informacji kwartalnej za I półrocze 2017 r. 

10.08.2017 Uchwała nr 61/2017 w sprawie: wyznaczenia 
przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji 
Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru 
RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 

08.09.2017 Uchwała nr 62/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji 
dla projektu pt. „Przewaga dzięki praktycznym 
umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w 
Jastrzębiu-Zdroju” planowanego do złożenia w ramach 
naboru nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17, dla 
poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 
– RIT 

19.09.2017 Uchwała nr 64/2017 w sprawie: wyznaczenia 
przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji 
Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru 
RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17 

03.10.2017 Uchwała nr 65/2017 w sprawie: wyznaczenia 
przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji 
Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru 
RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/17 

03.10.2017 Uchwała nr 66/2017 w sprawie: wyznaczenia 
przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji 
Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru 
RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17  

25.10.2017 Uchwała nr 67/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji 
dla projektu pt. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu 
wraz z termomodernizacją budynków Spółdzielni 
Mieszkaniowej ROW”, planowanego do złożenia w 
ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17, dla 
poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami - RIT 

25.10.2017 Uchwała nr 68/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji 
dla projektu pt. „Ochrona i poprawa jakości środowiska 
poprzez usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych”, 
planowanego do złożenia w ramach naboru nr 
RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17, dla poddziałania 5.2.2. 
Gospodarka odpadami - RIT 

25.10.2017 Uchwała nr 69/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 
RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17 

25.10.2017 Uchwała nr 70/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 
RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16 



10 

 

25.10.2017 Uchwała nr 71/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji 
dla projektu pt. „Wsparcie na starcie”, planowanego do 
złożenia w ramach naboru nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-
040/17, dla poddziałania 7.3.2. Promocja 
samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT 

25.10.2017 Uchwała nr 72/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji 
dla projektu pt. „Dotacje na START – rewitalizacja 
społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców 
Żor”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr 
RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17, dla poddziałania 7.3.2. 
Promocja samozatrudnienia na obszarach 
rewitalizowanych - RIT 

25.10.2017 Uchwała nr 74/2017 w sprawie: wyznaczenia 
przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji 
Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru 
RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17 

25.10.2017 Uchwała nr 75/2017 w sprawie: wyznaczenia 
przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji 
Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru 
RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17 

25.10.2017 Uchwała nr 76/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji 
dla projektu pt. „Szansa na działalność gospodarczą w 
obszarach rewitalizowanych subregionu zachodniego”, 
planowanego do złożenia w ramach naboru nr 
RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17, dla poddziałania 7.3.2. 
Promocja samozatrudnienia na obszarach 
rewitalizowanych - RIT 

17.11.2017 Uchwała nr 78/2017 w sprawie: wyznaczenia 
przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji 
Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru 
RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17 

17.11.2017 Uchwała nr 79/2017 w sprawie: wyznaczenia 
przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji 
Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru 
RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17 

01.12.2017 Uchwała nr 80/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 
RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16 

01.12.2017 Uchwała nr 81/2017 w sprawie: przyjęcia projektu 
ramowego planu działalności Związku na 2018 rok 

01.12.2017 Uchwała nr 82/2017 w sprawie: przyjęcia projektu planu 
finansowego Związku na 2018 rok 
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01.12.2017 Uchwała nr 83/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 
RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17 

01.12.2017 Uchwała nr 84/2017 w sprawie: niezwiększenia kwoty 
środków europejskich przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.07.01.02-
IP.02-24-035/17 

12.12.2017 Uchwała nr 86/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji 
dla projektu pt. „Kompleksowe unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest w wielorodzinnym 
budynku mieszkalnym przy ul. Wiosny Ludów 291 w 
Radlinie”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr 
RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17, dla poddziałania 5.2.2. 
Gospodarka odpadami - RIT 

20.12.2017 Uchwała nr 87/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji 
dla projektu pt. „Centrum Aktywności Lokalnej – 
dokształć się w Żorach poprzez bezpłatne szkolenia 
językowe i komputerowe”, planowanego do złożenia w 
ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17, dla 
poddziałania 11.4.2. – Kształcenie ustawiczne  - RIT 
Subregionu Zachodniego 

29.12.2017 Uchwała nr 88/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji 
dla projektu pt. „Brawo My!” planowanego do złożenia 
w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17, dla 
poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i 
zdrowotnych  - RIT Subregionu Zachodniego 

29.12.2017 Uchwała nr 89/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji 
dla projektu pt. „Centrum Usług Wsparcia Rozwoju 
Rodziny w Rybniku” planowanego do złożenia w ramach 
naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17, dla 
poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i 
zdrowotnych  - RIT Subregionu Zachodniego 

3. Rada konsultacyjna 

ds. RIT Subregionu 

Zachodniego 

  

22.03.2017 Na posiedzeniu Rady poddano pod analizę i dyskusję 

treści uchwał na posiedzenie Komitetu Monitorującego 

RPO WSL 2014-202o w tym projekty zmian w kryteriach 

wyborów projektów.  

Spotkanie Rady poświęcono przedstawieniu informację 

nt. sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych za 2016 rok. 

Omówiono m.in.: monitorowanie i ocenę strategii  

i realizacji jej celów, promocję i upowszechnianie 

strategii, włączenie partnerów jej realizację, stan 

realizacji RIT na koniec okresu sprawozdawczego, a 

także informacje o problemach i trudnościach oraz 

przeprowadzonych kontrolach.  

Zmiana dwóch członków Rady Konsultacyjnej w związku 

z brakiem udziału w posiedzeniach Rady Konsultacyjnej. 
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06.06.2017 

  

Na posiedzeniu Rady w trybie korespondencyjnym 

poddano pod analizę treści uchwał na posiedzenie 

Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 w tym 

projekty zmian w kryteriach wyborów projektów.  

06.09.2017 Na posiedzeniu Rady w trybie korespondencyjnym 

poddano pod analizę treści uchwał na posiedzenie 

Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 w tym 

projekty zmian w kryteriach wyborów projektów.  

Podsumowanie prac organów/zespołów/grup uczestniczących w realizacji ZIT/RIT: 

1. W okresie sprawozdawczym nie napotkano problemów związanych z realizacją zadań RIT 

w Subregionie Zachodnim w zakresie organów i grup uczestniczących w pracach Związku. 

2. Poziom zaangażowania i wykonanych prac w okresie sprawozdawczym pozostał na bardzo wysokim 

poziomie. 

3. Mocną stroną współpracy w ramach RIT są prowadzone prace w ramach stowarzyszenia już od 2002 

r., co przekłada się na bogate doświadczenie, zaufanie wśród członków Związku RIT, wyprowadzanie 

odpowiedniej pozycji w regionie, co zaowocowało sprawną i prawidłową realizację instrumentu RIT. 

4. IP RIT RPO WSL nie identyfikuje słabych stron współpracy w ramach RIT.  

 

 

III. 3. Podsumowanie prac Biura/Wydziału IP ZIT/RIT realizującego zadania związane z pełnieniem 

funkcji IP ZIT/RIT 

1. W okresie sprawozdawczym, Biuro Związku podejmowało i realizowało działania wynikające 

z Porozumienia w sprawie realizacji RIT oraz aneksu nr  1 do tegoż porozumienia.  

2. Zespół RIT realizował swoje obowiązki wg zakresów stanowiących załączniki do zawartych umów 

o pracę. Zespół RIT korzystał w okresie sprawozdawczym z pomieszczeń Biura Związku oraz 

wyposażenia tegoż Biura. 

3. W okresie sprawozdawczym Dyrektor Biura Związku wydawał kolejne Zarządzenia porządkowe oraz 

organizacyjne, mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających 

z porozumienia. Zestawienie Zarządzeń Dyrektora Biura Związku dotyczących bezpośrednio lub 

pośrednio realizacji RIT, obrazuje poniższa lista: 

a. 1/2017 z dnia: 16.02.2017 w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 15/2016 

z 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 9/2016 z 7 marca 2016 

r. w sprawie „Zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia nadużycia 

finansowego i oszustwa w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” 

b. 2/2017 z dnia: 01.03.2017 w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 2/2011 

Dyrektora Biura Związku Gmin i   Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

z siedzibą w Rybniku z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie regulaminu naboru pracowników 

na wolne stanowiska pracy 

c. 3/2017 z dnia: 17.05.2017 w sprawie: wprowadzenia Zasad postępowania w przypadku 
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wystąpienia podejrzenia popełnienia nadużycia finansowego i oszustwa w Biurze Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

4. W okresie sprawozdawczym pracownicy IP RIT RPO WSL uczestniczyli w następujących szkoleniach:  

1. 
Adam Wawoczny, Aleksandra Grabarczyk, 

Monika Stępień, Paweł Tułodziecki, Tomasz 

Doleżych 

Obligatoryjny program szkoleń dla oceniających 

wnioski o dofinansowanie w ramach EFS RPO WSL na 

lata 2014-2020. Zakres szkolenia: Pomoc publiczna, 

Zasady przekazywania informacji o projekcie i 

rekrutowania uczestników 

2. Aleksandra Grabarczyk, Tomasz Doleżych 

Kontrola nieprawidłowości i nadużycia finansowe 

oraz zasada trwałości w projektach 

współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego/Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

3. Adam Wawoczny, Aleksandra Grabarczyk, 

Paweł Tułodziecki, Tomasz Doleżych 

Nadużycia finansowe w perspektywie finansowej 

2014-2020 

4. Adam Wawoczny, Aleksandra Grabarczyk 
Specyfikacja komunikacji z osobą niesłyszącą i 

niedosłyszącą 

5. Aleksandra Grabarczyk 
Rozliczenie projektów współfinansowanych ze 

środków UE w ramach EFS 

6. Tomasz Doleżych 
Warsztaty w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w 

Polsce 
 

 

 

IV. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

IV. 1. Informacja nt. ochrony danych osobowych 

1. W okresie sprawozdawczym Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku realizował 

zobowiązania nań nałożone w Porozumieniu i aneksie, w związku z ochroną danych osobowych. 

2. Związek posiada wdrożone stosowne instrukcje oraz zabezpieczenia wymagane ustawą o ochronie 

danych osobowych oraz aktami wykonawczymi.  

3. Związek posiada Administratora Bezpieczeństwa Informacji, którym jest Dyrektor Biura Związku. Fakt 

posiadania ABI został zarejestrowany u GIODO. 
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V. INFORMACJE O BIEŻĄCYM MONITOROWANIU REALIZACJI CELÓW ZIT/RIT (§ 8. ust. 1-3 

Porozumienia ZIT/RIT WSL) 

V.1. Tabela 4. Nabory ZIT/RIT 

Lp. Numer naboru Data 

rozpoczęcia 

naboru 

Data 

zakończenia 

naboru (lub 

planowana 

data 

zakończenia 

naboru) 

Kwota środków 

UE przeznaczona 

na 

dofinansowanie 

projektów 

w ogłoszeniu 

o konkursie  

(w PLN) 

 

Kwota środków 

UE na 

dofinansowanie 

projektów 

wybranych do 

dofinansowania w 

konkursie w dniu 

jego 

rozstrzygnięcia  

(w PLN) 

Liczba projektów 

wybranych do 

dofinansowania 

 

1 
RPSL.09.01.02-IZ.01-
24-104/17 

20.03.2017 19.04.2017 1 536 963,63 393 765,50 1 

2 
RPSL.09.02.02-IZ.01-
24-150/17 

10.04.2017 31.05.2017 10 219 189,58 3 434 638,58 5 

3 
RPSL.05.01.02-IZ.01-
24-164/17 

28.05.2017 29.09.2017 12 218 006,90 Projekty w trakcie oceny 

4 
RPSL.10.03.02-IZ.01-
24-167/17 

30.06.2017 30.08.2017 32 434 552,80 Projekty w trakcie oceny 

5 
RPSL.04.05.02-IZ.01-
24-168/17 

07.07.2017 29.09.2017 19 486 905,60 Projekty w trakcie oceny 

6 
RPSL.07.01.02-IP.02-
24-035/17 

31.07.2017 31.08.2017 386 488,80 398 516,59 1 

7 
RPSL.11.01.02-IZ.01-
24-170/17 

31.07.2017 29.09.2017 3 812 688,00 Projekty w trakcie oceny 

8 
RPSL.11.02.02-IZ.01-
24-175/17 

31.07.2017 31.10.2017 8 088 582,10 Projekty w trakcie oceny 

9 
RPSL.05.02.02-IZ.01-
24-192/17 

31.08.2017 29.12.2017 8 072 910,00 Projekty w trakcie oceny 

10 
RPSL.05.02.02-IZ.01-
24-194/17 

31.08.2017 28.12.2017 9 772 470,00 Projekty w trakcie oceny 

11 
RPSL.08.01.02-IZ.01-
24-186/17 

31.08.2017 16.10.2017 950 266,23 
Nabór pozostawiony bez 

rozstrzygnięcia 

12 
RPSL.07.03.02-IP.02-
24-040/17 

29.09.2017 31.10.2017 1 062 715,94 Projekty w trakcie oceny 

13 
RPSL.09.02.02-IZ.01-
24-212/17 

27.11.2017 10.01.2018 7 611 033,00 Projekty w trakcie oceny 

14 
RPSL.11.04.02-IP.02-
24-050/17 

30.11.2017 29.12.2017 721 452,62 Projekty w trakcie oceny 

15 
RPSL.03.01.02-IZ.01-
24-223/17 

22.12.2017 22.03.2017 11 858 550,00 Nabór w toku 

16 
RPSL.09.01.02-IZ.01-
24-210/17 

30.11.2017 25.01.2017 10 797 748,80 Projekty w trakcie oceny 

17 
RPSL.10.03.02-IZ.01-
24-227/17 

29.12.2017 28.02.2018 23 337 600,00 Nabór w toku 
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V.2. Tabela 5. Stan realizacji ZIT/RIT na koniec okresu sprawozdawczego (narastająco) 

Alokacja ZIT/RIT 

ogółem (PLN)4 

Wnioski 

wybrane do 

dofinansowania 

(wkład UE) PLN 

% 

wykona

nia 

alokacji 

Kontraktacja ( 

wkład UE) PLN 

% 

wykorz

ystania 

alokacji 

Zatwierdzone 

wnioski o 

płatność 

(wkład UE) 

PLN 

% 

wykorzy

stania 

alokacji 

Certyfikacja 

(środki 

wnioskowane 

do KE) PLN 

% 

wykorzys

tania 

alokacji 

443197675,58 174806374,06 39,44% 161695276,91 36,48% 17417494,93 3,93% 10625547,91 2,40% 

 

V. 3. Informacja nt. rozkładu terytorialnego udzielonego wsparcia  

W okresie sprawozdawczym rozkład terytorialny udzielonego wsparcia przedstawia się następująco: 

 

1. Miasto Rybnik - 29 744 355,94 zł 

2. Miasto Wodzisław Śląski - 19 525 661,03 zł 

3. Miasto Jastrzębie-Zdrój - 14 815 097,14 zł 

4. Miasto Żory - 11 696 089,83 zł 

5. Miasto Pszów -   8 033 230,42 zł 

6. Miasto Racibórz -   7 566 788,00 zł 

7. Gmina Miejska Kuźnia Raciborska -   6 070 000,00 zł 

8. Gmina Miejska Czerwionka-Leszczyny -   5 567 016,33 zł 

9. Gmina Świerklany -   5 181 863,67 zł 

10. Gmina Nędza -   4 688 248,76 zł 

11. Miasto Krzanowice -   4 688 248,76 zł 

12. Miasto Rydułtowy -   3 951 637,44 zł  

13. Powiat Wodzisławski -   3 713 747,05 zł 

14. Miasto Radlin -   2 436 801,20 zł    

15. Gmina Gorzyce -   1 779 694,03 zł 

16. Powiat Raciborski -   1 517 157,23 zł 

17. Gmina Kornowac -      738 174,30 zł 

18. Gmina Marklowice -      686 606,63 zł  

19. Gmina Lyski -      471 800,00 zł 

20. Gmina Gaszowice -      371 585,53 zł 

21. Gmina Krzyżanowice -        25 972,16 zł 

  

Łącznie w 2017 roku udzielono wsparcia dla 64 projektów, które uzyskały dofinansowanie środkami 

europejskim w kwocie 133 269 775,45 zł. W okresie sprawozdawczym wsparcia nie uzyskało sześć gmin 

z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego tj. Gmina Godów, Gmina Jejkowice, Gmina 

Lubomia, Gmina Mszana, Gmina Pietrowice Wielkie, Gmina Rudnik. 

 

V. 4. Informacja nt. działań mających na celu osiąganie celów i wskaźników realizacji ZIT/RIT  

w Subregionie 

1. W okresie sprawozdawczym Biuro Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, aktywnie 

włączyło się w opracowanie harmonogramu na kolejny rok kalendarzowy, celem zapewnienia 

                                                           
4 Alokacja w PLN powinna być przeliczona wg kursu na przedostatni dzień roboczy grudnia 2017 r. tj. 4,1808. 
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optymalnych terminów naborów w poszczególnych działaniach. Wymieniano korespondencję z IZ RPO 

WSL/IP RPO WSL, formułowano uwagi i propozycje do projektu harmonogramu naborów. W trakcie 

prac nad projektem harmonogramu naborów, IP RIT RPO WSL prowadzi wyprzedzające rozeznanie 

mające na celu ustalenie gotowości projektów do złożenia, analizuje możliwości zwiększenia ilości 

potencjalnych projektów, a także analizuje możliwości braku złożenia wniosków w trakcie trwania 

naborów, a tym samym niewykorzystania alokacji dedykowanej danemu naborowi.   

2. IP RIT RO WSL na bieżąco prowadzi monitorowanie wskaźników postępu rzeczowego i finansowego 

związane z pełnioną funkcją. W Biurze Związku opracowano wewnętrzny dokument ustalający 

metodologię prowadzenia monitorowania (i sprawozdawczości) przez IP RIT RPO WSL. 

3. W okresie sprawozdawczym Związek realizując obowiązki dot. realizacji działań informacyjnych, 

edukacyjnych i szkoleniowych IP RIT RPO WSL organizowała spotkania informacyjne dla potencjalnych 

beneficjentów oraz szkolenia dla beneficjentów programu, w trakcie których omawiano treść Strategii 

RIT, analizowano kryteria wg jakich wnioski będą weryfikowane, omawiano najczęściej pojawiające się 

błędy. Prowadzone szkolenia miały na celu wsparcie beneficjentów w faktycznej realizacji projektów 

poprzez wypełnienia wniosków o płatność EFS i EFRR w formie warsztatów przeprowadzonych na 

komputerach, jak i z zakresu kwalifikowalności VAT w projektach.  

4. Pracownicy zespołu wdrażającego RIT pozostają w stałym kontakcie z potencjalnymi beneficjentami 

oraz podmiotami już wnioski realizującymi. Nadto udzielane są rekomendacje dla projektów, o które 

zwracają się potencjalni wnioskodawcy. Zakres udzielonych rekomendacji obrazuje zestawienie uchwał 

Zarządu Związku. 

5. W okresie sprawozdawczym zidentyfikowano następujące zagrożenia dla osiągnięcia wskaźników 

postępu rzeczowego i finansowego określonych w Porozumieniu: 

a. w okresie sprawozdawczym uruchomiono 17 naborów na łączną kwotę 162 368 124,00 zł. 

Dokonano rozstrzygnięcia 16 naborów na kwotę 133 269 775,45 zł. W dalszym ciągu nie 

rozstrzygnięto naboru, który został ogłoszony w 2016 roku (RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16), 

w których pula środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 

ponad 35,5 mln zł, co przekłada się na poziom kontraktacji środków. Identyfikuje się ciągłą 

potrzebę przyśpieszenia procesu oceny wniosków o dofinansowanie; 

b. IP RIT RPO WSL na bieżąco prowadzi analizę danych o planowanych projektów RIT. 

Zidentyfikowano problemy w zakresie poddziałania 8.1.2 oraz 11.4.2, co związane jest 

z trudnościami z wypełnieniem wymogów formalnych przez potencjalnych beneficjentów. 

Związek prowadzi działania zachęcające do realizacji projektów w ramach tych poddziałań, 

udziela informacji i wsparcia członkom RIT oraz pozostałym potencjalnym beneficjentów 

w zakresie w jakim zgłaszane są potrzeby. 
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VI. INFORMACJE O PROBLEMACH I TRUDNOŚCIACH W REALIZACJI ZIT/RIT ORAZ PEŁNIENIU FUNKCJI 

IP ZIT/RIT (§ 6. ust. 4 Porozumienia ZIT/RIT).  

VI.1. Tabela 6. Problemy we wdrażaniu oraz podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze 

Lp. 

Problemy,  
Na czym polegają/ z 

czego wynikają 

zidentyfikowane 

problemy/trudności/ 

sytuacje opóźniające 

/zakłócające 

Opis podjętych 

środków zaradczych w 

okresie 

sprawozdawczym 

Planowane do podjęcia 

środki zaradcze 

trudności we 

wdrażaniu, 

sytuacje opóźniające 

lub zakłócające 

realizację ZIT/RIT 

1. 

IP RIT RPO WSL 

dostrzega problem 

związany z 

opóźnieniami we 

wdrażaniu RIT w 

Subregionie 

Zachodnim. 

Część wniosków o 

dofinansowanie 

odrzucone po ocenie 

formalnej i 

merytorycznej.  

Niektóre 

zidentyfikowane 

projekty nie są 

składane w 

poszczególnych 

naborach. 

Długotrwałość 

procedur weryfikacji 

wniosków.   

Spotkania 

informacyjne dot. 

poszczególnych 

naborów.    

Biuro na bieżąco 

prowadzi rozeznanie 

mające na celu 

ustalenie gotowości 

projektów do złożenia. 

Ogłaszanie kolejnych 

naborów w tym 

poddziałaniu, aby 

umożliwić złożenie 

skorygowanych 

wniosków. 

Analizuje możliwości 

zwiększenia ilości 

potencjalnych 

projektów, a także 

analizuje możliwości 

braku złożenia 

wniosków w trakcie 

trwania naborów, a 

tym samym 

niewykorzystania 

alokacji dedykowanej 

danemu naborowi.   

Dalszy nacisk na 

spotkania informacyjne 

z naciskiem na 

najczęściej 

powtarzanych błędów 

we wnioskach. 

Ogłaszanie kolejnych 

naborów w tym 

poddziałaniu, aby 

umożliwić złożenie 

skorygowanych 

wniosków. 

2. 

IP RIT RPO WSL 

dostrzega problem 

związany z 

niewystarczającym 

poziomem kontraktacji 

środków 

Długotrwałość 

procedur weryfikacji 

wniosków na 

przykładzie naboru w 

ramach poddziałania 

4.3.2. 

IP RIT Subregionu 

Zachodniego nie 

dysponuje możliwością 

podjęcia środków 

zaradczych w tym 

zakresie. 

Zwiększenie tempa 

weryfikacji zamówień 

publicznych bądź 

zmiana procedur w tym 

zakresie. 
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3. 

Długotrwałość 

procedur weryfikacji 

wniosków na 

przykładzie naboru w 

ramach poddziałania 

4.3.2 

 

Opóźnienie w ocenie i 

kontraktacji jednego z 

kluczowych 

poddziałań, brak 

realizacji wskaźników 

rzeczowych, a 

zwłaszcza finansowych 

co wpłynęło na 

najniższą absorpcję 

środków przez 

Subregion Zachodni, w 

porównaniu z innymi 

RIT.  

 IP RIT Subregionu 

Zachodniego nie 

dysponuje możliwością 

podjęcia środków 

zaradczych w tym 

zakresie 

Zwiększenie tempa 

weryfikacji wniosków 

bądź zmiana procedur 

w tym zakresie. 

4. 

Ryzyko 

niezrealizowania 

wskaźnika postępu 

rzeczowego 

Powierzchnia 

obszarów objętych 

rewitalizacją 10.3   

- Metoda obliczenia 

wysokości wskaźnika 

przyjęta do dokumentu 

Porozumienia. 

- Opóźnienia w ocenie 

programów 

rewitalizacji.  

- monitorowanie 

możliwości zmiany 

wartości wskaźnika w 

porozumieniu, 

- monitorowanie 

procesu oceny 

programów 

rewitalizacji, 

- uwzględnianie 

wniosków z 

monitoringu przy 

opracowywaniu 

harmonogramu 

naboru wniosków na 

kolejny rok – próba 

maksymalnie 

precyzyjnego 

skoncentrowania 

terminów naborów w 

prawdopodobnych 

terminach zakończenia 

programów 

rewitalizacji i realizacji 

zidentyfikowanych 

przedsięwzięć.   

Zmiana wskaźnika w 

Porozumieniu w 

sprawie powierzenia 

zadań z zakresu 

realizacji instrumentu 

RIT  

5. 

Ryzyko 

niezrealizowania 

wskaźnika postępu 

rzeczowego dla 

poddziałania 7.1.2 – 

liczba osób 

bezrobotnych (łącznie 

z długotrwale 

bezrobotnymi) 

objętymi wsparciem w 

programie  

Brak zainteresowania 

potencjalnych 

beneficjentów 

realizacją projektów w 

ramach 

przedmiotowego 

poddziałania.  

Wybrany do 

dofinansowania 

wniosek WND-

RPSL.07.01.02-24-

Monitorowanie 

możliwości 

zaangażowania 

szerokiego kręgu 

podmiotów do udziału 

w konkursie.  

 

Zdefiniowano 

potrzebę 

przeprowadzenia 

kolejnego naboru w 

Zachęcanie 

potencjalnych 

beneficjentów do 

udziału w naborze 

wniosków.  

Zachęcanie 

beneficjentów do 

składania wniosków o 

płatność pośrednią, 

wskazując 

zrealizowane/osiągnięte 
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06GH/17-002, 

zapewnia realizację 

przedmiotowego 

wskaźnika – jednakże 

okres realizacji 

projektu wykracza 

poza rok 2018. 

2018 r. 

 

  

wskaźniki rzeczowe. 

6. 

Ryzyko 

niezrealizowania 

wskaźnika postępu 

rzeczowego – liczba 

osób zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym objętych 

wsparciem w 

programie – w ramach 

poddziałania 9.1.2 

Brak zainteresowania 

naborem w ramach 

poddziałania – w 

pierwszym naborze 

złożył się tylko jeden 

wniosek. 

Opóźnienia w ocenie 

programów 

rewitalizacji, które 

bezpośrednio 

przekładało się na 

proces aplikowania o 

środki.  

Monitorowanie 

zainteresowania 

poddziałaniem.   

Zgłoszenie wniosku o 

aktualizację 

harmonogramu naboru 

wniosków i 

wprowadzenie naboru 

w 2018 r. 

Sprawna ocena 

wniosków złożonych w 

naborze trwającym na 

przełomie 2017 i 2018 r. 

Nabór zakończono 25 

stycznia 2018 r.  

Zachęcanie 

beneficjentów do 

składania wniosków o 

płatność pośrednią, 

wskazując 

zrealizowane/osiągnięte 

wskaźniki rzeczowe.  

 

VII. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W IP ZIT/RIT W OKRESIE 

SPRAWOZDAWCZYM 

VII. 1. Informacja o przeprowadzonych w IP ZIT/RIT kontrolach i audytach  

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące kontrole: 

 

1. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 11 – 27 stycznia 2017 r., przeprowadzenie 

kontroli systemowej w IP RIT RPO WSL 2014 – 2020. 
 

W informacji pokontrolnej zalecono:  

a) Zgłaszanie do IZ RPO WSL wszystkich odstępstw od stosowania instrukcji wykonawczych. 

b) Dokładanie wszelkiej staranności w przygotowaniu jak i weryfikowaniu dokumentów 

w procedurze oceny merytoryczno – strategicznej.  

c) Uzupełnienie procedur w zakresie umieszczania imiennej listy członków KOP. 

W zakresie zaleceń z pkt. a) i b) wprowadzono je na bieżąco do stosowania. W zakresie 

zalecenia z pkt. c) konieczność zmiany procedury zostanie zgłoszono przy aktualizacji 

Instrukcji Wykonawczych. 

 

2. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 10-12 maja 2017 r., przeprowadzenie kontroli 

w zakresie projektu Pomocy Technicznej za 2016 rok. 
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Kontrola zakończyła się konkluzją „bez zastrzeżeń” w sporządzonej informacji pokontrolnej.  

 

3. Ministerstwo Finansów, 21 08 2017 – 09. 2017– Audyt systemu w ramach RPO WSL 2014-2020. 

Przeprowadzony audyt nie wykazał nieprawidłowości. 

 

4. Komisja Europejska, 13-17 listopada 2017 r. - Audyt funkcjonowania systemów zarządzania 

i kontroli zgodnie z wymogami art.. 72-74 i 123-126 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, jak 

również artykułów 21-24 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 

W trakcie sporządzania sprawozdania do IP RIT RPO WSL nie wpłynęły uwagi, zalecenia 

pokontrolne itp. 

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE 

Proszę przedstawić wszystkie istotne informacje, które nie zostały podane w pkt. I – VII, a których 

podanie IP ZIT/RIT uzna za zasadne. 

Brak informacji dodatkowych 


