
 
UCHWAŁA Nr 352 / 6994 / 22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia 18 stycznia 2022 r. 

 

zmieniająca uchwałę nr 239/4788/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 

naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia 

działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, zmienionej uchwałą nr 258/5169/17 

z dnia 9 stycznia 2017 r., nabór numer RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16. 

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, 

art. 9 ust. 2 pkt i art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 818 z późn. zm.), uchwały nr 347 / 6889 / 21 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie 

przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 (z późn. zm.) oraz Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 25 listopada 2021 r., nr 

C(2021) 8538 final, 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W zakresie Uchwały nr 239/4788/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III 

Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, zmienionej uchwałą nr 

258/5169/17 z dnia 9 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie 

konkursu (nr naboru RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16), stanowiącym załącznik nr 1 do 

uchwały nr 239/4788/16: 

 

1. Do Wykazu stosowanych skrótów dodaje się skrót:  

„REACT-EU 

Dodatkowe środki w ramach Osi priorytetowej XI RPO WP 2014-2020, działanie 11.2 

ROZWÓJ OZE - REACT-EU, które zostały wprowadzone zmianą RPO WP na lata 

2014-2020 w dniu 29 grudnia 2021 r.   

Podstawę prawną dla środków REACT-EU stanowi Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające 



rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i 

przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych 

działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych 

oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej 

jej odporność (REACT-EU) oraz Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 25 listopada 

2021 r., C(2021) 8538 final”. 

 

2. § 3 ust. 3 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie: 

„Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów w ramach ww. działania powinna 

zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 30 

listopada 2023 r.”. 

 

3. § Dodaje się § 7, ust. 3 Regulaminu konkursu w brzmieniu: 

„IZ RPO WP 2014-2020 zastrzega sobie możliwość dofinansowania projektów  

w ramach Osi priorytetowej XI REACT-EU, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE - REACT-

EU. Ze środków REACT-EU dofinansowane zostaną projekty, które były ocenione w 

ramach zakończonego naboru nr  RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16, znajdujące się na 

liście rezerwowej, zgodnie z wynikami oceny i kolejnością określoną na tej liście.”. 

 

4. Dodaje się § 7, ust. 4 Regulaminu konkursu w brzmieniu: 

„Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej XI 

REACT-EU, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE - REACT-EU, o których mowa w § 3 ust. 1 

wynosi 7 884 618,50 Euro / 36 237 706,62 zł według kursu 1 Euro = 4,5960 zł.”. 

 

5. Dodaje się § 7, ust. 5 Regulaminu konkursu w brzmieniu: 

„Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków dla Osi priorytetowej XI REACT-EU, 

działania 11.2 ROZWÓJ OZE - REACT-EU jest 1 luty 2020 r.”. 

 

6. Dodaje się § 7, ust. 6 Regulaminu konkursu w brzmieniu: 

”W jednym projekcie nie mogą być łączone środki w ramach alokacji z działania 3.1 

Rozwój OZE konkurs ogólny i działania 11.2 ROZWÓJ OZE - REACT-EU.”. 

 

7. Dodaje się § 7, ust. 7 Regulaminu konkursu w brzmieniu: 

„Projektom objętym dofinansowaniem w ramach instrumentu REACT-EU zostanie 

nadany dodatkowo numer w systemie informatycznym SL 2014 właściwy dla 

działania 11.2 ROZWÓJ OZE - REACT-EU.”. 

 

8. § 21 Regulaminu konkursu wprowadza się załącznik nr 9.4: 

„Wzór umowy o dofinansowanie projektu z dofinansowaniem w ramach Osi 

priorytetowej XI REACT-EU.”. 

 

§ 2 

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu, o którym mowa w § 1 w brzmieniu stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Uzasadnienie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 



 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 352 / 6994 / 22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie  

z dnia 18 stycznia 2022 r. 

 

UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst 

jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.) oraz uchwały nr 239/4788/16 z dnia 22 

listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o 

dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs 

ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 

2020, zmienionej uchwałą nr 258/5169/17 z dnia 9 stycznia 2017 r., Zarząd Województwa 

Podkarpackiego w dniu 25 listopada 2016 r. ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie 

realizacji projektów w procedurze konkursowej w ramach działania 3.1 Rozwój OZE - 

konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014 – 2020. 

W efekcie przeprowadzonego od 30 grudnia 2016 r. do 31 maja 2017 r. naboru 

wniosków nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16, złożonych zostało 495 wniosków na łączną 

kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 474,6 mln zł. Ocenę pozytywną uzyskało 225 

projektów. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR projektów z pozytywną 

oceną merytoryczno-jakościową wyniosła 233,2 mln zł.  

Dotychczas Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 155 projektów na kwotę 

151 mln zł (dofinansowanie według listy podstawowej, z pominięciem złożonych rezygnacji). 

Wybór tak wielu projektów był możliwy dzięki przesunięciom środków w ramach III osi 

priorytetowej, oszczędnościom i zmianom kursowym. Natomiast na liście rezerwowej 

znajduje się 46 projektów na kwotę 38 075 330,04 zł, których wnioskodawcy w grudniu 2021 

r. i styczniu 2022 r. potwierdzili zainteresowanie realizacją projektów. 

Celem nowego instrumentu - REACT-EU jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom 

społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z 

dnia 25.11.2021 nr CCI 2014PL16M2OP009 oraz zmienionym w dniu 29.12.2021 r. 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

projekty znajdujące się na Liście rezerwowej projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE 

– konkurs ogólny RPO WP na lata 2014-2020 zostaną sfinansowane także w ramach Osi 

priorytetowej XI REACT-EU, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE - REACT-EU. Dofinansowane 

zostaną projekty ocenione w ramach zakończonego naboru nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-

002/16, znajdujące się na liście rezerwowej, zgodnie z wynikami dokonanej uprzednio oceny 

i kolejnością określoną na tej liście. Wyboru do dofinansowania nie będzie poprzedzać 

dodatkowa ocena projektów. 

W tym celu niezbędne było uzupełnienie postanowień Regulaminu konkursu, na 

podstawie którego przyznawane będzie dofinansowanie. Zakłada się jak najszybsze 

uruchomienie inwestycji w walce z koronakryzysem, gdyż projekty dotyczące odnawialnych 

źródeł energii służą konkretnym oszczędnościom dla przedsiębiorstw, samorządów i innych 



podmiotów z regionu oraz mają duże oddziaływanie ekologiczne. Są również zgodne z 

aktualną polityką klimatyczną UE. 

Przyjęty dokument wymagał zaprogramowania dodatkowej alokacji środków w ramach 

instrumentu REACT-EU. Do zakontraktowania projektów konieczne jest jeszcze zakończenie 

procedur dotyczących zatwierdzenia Regionalnego Programu Operacyjnego, 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 i kryteriów oceny projektów o 

zapisy dotyczące REACT-EU. Dokonanie wyboru na obecnym etapie spowodowane jest 

zgodą Komisji Europejskiej na zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego, polegającą 

na dodaniu osi XI działania 11.2 oraz na wybór projektów w tym działaniu z listy rezerwowej 

przeprowadzonego już konkursu nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16, a także z powodu 

bardzo ograniczonego czasu, jaki pozostał na wykorzystanie dostępnych środków oraz 

zmian przepisów dotyczących rozliczeń prosumenckich w znowelizowanej w grudniu 2021 r. 

ustawie o odnawialnych źródłach energii, które mogą ograniczyć zainteresowanie realizacją 

projektów. 

Stosowne procedury dotyczące zatwierdzenia aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych RPO WP 2014-2020 i kryteriów oceny projektów będą musiały zakończyć się 

przed zawarciem umów o dofinansowanie z wybranymi wnioskodawcami.  

Uchwała wprowadza tekst jednolity Regulaminu konkursu, który uwzględnia zmiany 

wprowadzone uchwałą Zarządu Województwa nr 258/5169/17 z dnia 9 stycznia 2017 r. oraz 

niniejszą uchwałą. 

Przyjęty jako załącznik do Regulaminu wzór umowy o dofinansowanie projektu z 

dofinansowaniem w ramach Osi priorytetowej XI REACT-EU, zawiera informacje wynikające 

z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia działań informacyjnych 

podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z 

budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych oraz nowych wymogów 

komunikacyjnych dla projektów realizowanych ze wsparciem REACT-EU, przyjęty uchwałą 

Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 345/6834/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. 

 


