
UCHWAŁA NR 10/2018 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 02 lutego 2018 r. 

 

w sprawie:     przyjęcia stanowiska dotyczącego wydłużenia terminu naboru nr RPSL.04.01.03-

IZ.01-24-199/17 w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – 

konkurs 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 wydłużenia terminu naboru nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddziałania 

4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs 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 10/2018 Zarządu Związku Gmin i Powiatów  

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  

z siedzibą w Rybniku z dnia 02.02.2018 r. 

 

 

 

STANOWISKO ZARZĄDU ZWIĄZKU SUBREGIONU ZACHODNIEGO  

Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU W SPRAWIE WYDŁUŻENIA TERMINU NABORU NR 

RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.1.3. ODNAWIALNE 

ŹRÓDŁA ENERGII RPO WSL 2014-2020 
 

 

Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku wyraża stanowczy sprzeciw wobec nierównego traktowania potencjalnych 

beneficjentów, którzy planują zgłosić projekty do dofinansowania w ramach ogłoszonego przez 

Zarząd Województwa Śląskiego naboru nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 - poddziałania 4.1.3. 

Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL 2014-2020. 

 

Zgodnie z regulaminem konkursu (w wersji obowiązującej do 22.01.2018 r., a przyjętej Uchwałą 

Zarządu Województwa Śląskiego nr 1731/212/V/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku) Beneficjentem 

projektu realizowanego w formule grantowej może być wyłącznie jednostka samorządu 

terytorialnego. Znając przyjęte zasady naborów wniosków, jednostki samorządu terytorialnego 

zainteresowane działaniami w zakresie odnawialnych źródeł energii, rozpoczęły procedury 

przygotowania kompletnej dokumentacji. Opis sposobu aplikowania o granty przez 

grantobiorców, zasady udzielania grantów, rozliczeń i kontroli grantów są określane, 

weryfikowane i zatwierdzane na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, stąd przygotowanie 

dokumentacji jest znacznie bardziej skomplikowane w stosunku do konkursu na zasadach 

ogólnych, co dla potencjalnych beneficjentów stanowi dodatkowe obciążenie. Przyjęty termin 

naboru wniosków w tej sytuacji umożliwiał jednak złożenie wniosku zgodnie z wymogami 

określonymi regulaminem konkursu. 

 

Uchwałą nr 135/238/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23.01.2018 r. w sprawie: 

zmiany uchwał Zarządu Województwa Śląskiego nr 1731/212/V/2017 z dnia 22 sierpnia 2017r. 

oraz nr 2486/228/V/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pakietów aplikacyjnych 

w ramach konkursów odpowiednio RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 oraz RPSL.04.03.04-IZ.01-24-

224/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020, zmieniono zasady konkursu, w którym dopuszczono do realizacji projektów w formule 

grantowej oprócz jednostek samorządu terytorialnego również ich związki i stowarzyszenia.  

 



Przedmiotowa zmiana w konkursie na jego tak późnym etapie wyklucza z dużą dozą 

prawdopodobieństwa złożenie odpowiedniego pod względem jakościowym wniosku 

o dofinansowanie projektu przed związki i stowarzyszenia. Termin zakończenia ww. konkursu 

został wyznaczony na 26 marca br., co daje wskazanym wyżej podmiotom bardzo krótki czas na 

przygotowanie dokumentacji wymaganej do wniosku i spełnienie określonych w regulaminie 

konkursu wymogów, m.in. wybór grantobiorców w drodze otwartego naboru ogłoszonego 

przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu w siedzibie beneficjenta 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (przez co najmniej 30 dni). Zwłaszcza, gdy dopiero po 

tym okresie możliwe jest zweryfikowanie listy gospodarstw domowych objętych wsparciem.  

 

Zarząd Związku pragnie podkreślić, iż potencjalni beneficjenci konkursu 4.1.3. w ramach 

pierwotnej listy podmiotów uprawnionych do dofinansowania mieli zdecydowanie więcej czasu 

na przygotowanie wniosku, niż związki i stowarzyszenia, które chciałyby uczestniczyć 

w naborze w formule grantowej (skrócenie czasu przygotowania dokumentacji z ok. 7 miesięcy 

do 2 miesięcy). Omawiana zmiana przekłada się również na wykluczenie z naboru, mniejszych 

projektów w formule grantowej złożonych przez JST w stosunku do dużych wniosków 

związków i stowarzyszeń, zwłaszcza biorąc pod uwagę dostępną alokację (22 767 749,40 PLN na 

projekty realizowane w formule grantowej). Bardzo prawdopodobna jest również sytuacja, iż 

związki/stowarzyszenia z terenu województwa śląskiego złożą jeden projekt na pełną pulę 

środków, co na etapie oceny wniosków daje przewagę punktową takim podmiotom. 

 

Zarząd Związku nie godzi się na nierówne traktowanie potencjalnych beneficjentów czy 

potencjalne wykluczenie z naboru wniosków złożonych przez JST, nie tylko z terenu subregionu 

zachodniego, ale również całego województwa śląskiego. Takie działanie podważa uczciwą 

konkurencję w równym dostępie do środków europejskich w ramach niniejszego naboru, co nie 

może pozostać bez naszego wyraźnego sprzeciwu i dezaprobaty. 

 

Wobec powyższego Zarząd Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku wnosi 

o wydłużenie terminu naboru nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 o 3 miesiące, co pozwoli na 

przygotowanie również przez związki/stowarzyszenia odpowiednich wniosków 

o dofinansowanie w formule grantowej.  

 
 

Przewodniczący Zarządu  

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

                  Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 
                              (-)  Damian Mrowiec 


