
UCHWAŁA NR 11/2018 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 02 lutego 2018 r. 

 

w sprawie: przyśpieszenia oceny wniosków o dofinasowanie złożonych w naborze nr 

RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność 

energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej 

i mieszkaniowej – RIT RPO WSL 2014-2020 

 

Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

 

 

Zarząd Związku 

uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 
 

 

Przyjmuje się stanowisko Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku 

w sprawie przyśpieszenia oceny wniosków o dofinasowanie złożonych w  naborze nr 

RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna 

i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT RPO WSL 2014-

2020. 

 

§ 2 

Treść stanowiska, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przekazuje się do: 

a) Marszałka Województwa Śląskiego, 

b) Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UM WSL. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącego Zarządu Związku. 

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

                     Przewodniczący Zarządu  

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

      Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

                         (-) Damian Mrowiec 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2018 Zarządu Związku Gmin i Powiatów  

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  

z siedzibą w Rybniku z dnia 02.02.2018 r. 

 

 

 

STANOWISKO ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU 

ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU   

 
w sprawie przyśpieszenia oceny wniosków o dofinasowanie złożonych w naborze nr  

RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna  

i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT  

RPO WSL 2014-2020 
 

 

 

Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku jako Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 

2014-2020 wyraża głęboką obawę w zakresie terminowej realizacji projektów złożonych 

w ramach konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 w związku z przedłużającą się oceną 

formalną i merytoryczną wniosków złożonych w naborze. 

 

Zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Województwa zaktualizowanym regulaminem naboru 

(załącznik do uchwały nr  2151/ 149/V/2016 z dnia 25.10.2016 r.) termin zakończenia naboru 

wniosków wyznaczono na dzień 30 maja 2017 r., a termin rozstrzygnięcia naboru na grudzień 

2017 r. W opinii Zarządu Związku wskazany termin wyboru wniosków o dofinansowanie był 

najbardziej optymalny z uwagi na konieczność realizacji większości projektów poza sezonem 

grzewczym. Rozstrzygnięcie konkursu w grudniu 2017 r. pozwoliłoby na ogłaszanie przetargów 

na realizację zadań z początkiem 2018 r., a ich realizację w sezonie letnim (sezonie 

inwestycyjnym). 

 

Na stronie www.rpo.slaskie.pl pojawiła się jednak informacja, iż określony w Regulaminie 

termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z miesiąca grudnia 2017 r. na miesiąc marzec 

2018 r.  Zaś wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków. Zarząd 

Związku jest świadomy sytuacji dotyczącej ilości złożonych we wszystkich konkursach  

wniosków, które ubiegają się o dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Okoliczności te, nie mogą jednak w tak znaczący sposób wpływać na realizację 

zadań IP RIT RPO WSL. Co ważne Biuro Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą 

w Rybniku niejednokrotnie na spotkaniach podkreślało znaczenie przedmiotowego naboru 



w zakresie osiągniecia wymaganego przez ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego 

poziomu kontraktacji środków europejskich.  

 

W chwili obecnej Zarząd Związku dostrzega realne zagrożenie realizacji projektów z zakresu 

efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej 

i mieszkaniowej. Żadna z jednostek samorządu terytorialnego nie ogłosi przetargu na 

wykonanie zadań bez informacji, co najmniej o pozytywnej ocenie formalnej złożonych 

wniosków, stąd istnieje duża obawa, iż projekty, które miały zakończyć się w 2018 r. mogą nie 

zostać zrealizowane w terminie, co znacząco wpływa na poziom realizacji wskaźników 

finansowych i rzeczowych ujętych w Porozumieniu  nr 11/RR/2015 w sprawie powierzenia 

zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z dnia 

13 marca 2015 roku (ze zm.).  

 

Związek Subregionu Zachodniego dokłada wszelkich starań, aby zawarte w dokumencie 

wskaźniki zostały w pełni osiągnięte, jednak powyższe wymaga wzmożonego zaangażowania 

również ze strony IZ RPO WSL. Wydłużenie terminu naboru wniosków na marzec 2018 r. 

wymusza na beneficjentach RIT zmiany w harmonogramach realizacji projektów w celu 

dostosowania prac budowlanych do uwarunkowań podyktowanych sezonem grzewczym. 

Zmiany w projektach wpływają zaś na konieczność przygotowania kolejnych dokumentów, 

zarówno po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, jak również 

Beneficjentów. Z kolei obu stronom zależy na maksymalnym ukróceniu formalności 

i prawidłowej realizacji programu regionalnego. 

 

W związku w powyższym Zarządu Związku Subregionu Zachodniego wnioskuje 

o maksymalne przyśpieszenie prac nad oceną 28 projektów złożonych w konkursie 

RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16, jak również wyraża stanowczy sprzeciw wobec potencjalnego 

wydłużania terminu oceny o kolejne miesiące, co negatywnie wpływa na realizację 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego. 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu  

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

                  Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 
                          (-) Damian Mrowiec 


