Białystok, 17 czerwca 2019 r.
INFORMACJA
dotycząca zwiększenia alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach
konkursu nr RPPD.05.03.01-IZ.00.20-001/18 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V.
Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze
mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, Typ projektu:
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz
komunalnych budynków mieszkalnych na terenie województwa podlaskiego.
Zarząd Województwa Podlaskiego zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 pełni rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020).
Mając na uwadze dane zawarte w Tabeli C "Arkusza limitów kontraktacji RPO podlaskie 1420" z dnia 05.06.2019 r. proponuje się zwiększenie kwoty alokacji z obecnego poziomu
95 000 000,00 PLN do 108 505 163,00 PLN.
Zgodnie z Tabelą wartość alokacji w Działaniu 5.3 w ramach środków unijnych liczona po
kursie 4,2951 wynosi 210 729 547,00 PLN, dotychczas zakontraktowano 115 462 026,00
PLN, możliwa jest zatem dalsza kontraktacja do wysokości 95 267 521,00 PLN liczonych po
kursie 4,2951. Aby móc zakontraktować wszystkie projekty, które zostały pozytywnie
ocenione i uzyskały wymaganą liczbę punktów, proponuje się przenieść rezerwę wykonania
w wysokości 13 465 139,00 PLN (3 135 000,00 Euro liczone po kursie 4,2951) przeznaczoną
na Działanie 5.3 do Działania 5.4. Spowoduje to zwiększenie alokacji ogółem na Działaniu
5.3 do wysokości 224 194 686,00 PLN i możliwość dalszej kontraktacji do wysokości
108 732 660,00 PLN. Jednocześnie w Działaniu 5.4 w dalszym ciągu pozostanie alokacja w
wysokości umożliwiającej zakontraktowanie projektów będących w trakcie oceny.
Zwiększenie alokacji na Działaniu 5.3 pozwoli przyspieszyć tempo wdrażania RPOWP oraz
zaspokoić potrzeby inwestycyjne wszystkich Wnioskodawców, których projekty zostały
ocenione pozytywnie. Ostateczna wartość wykorzystanej alokacji będzie uzależniona od
faktycznej wartości podpisanych umów.
Zachowana zostanie zgodność z zapisami art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j. z późn. zm.1), w treści którego
wskazano, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu właściwa instytucja nie może zmieniać
regulaminu konkursu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem Wnioskodawców.
Informacja w tym zakresie zostanie opublikowana przy dedykowanym konkursie na stronie
internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
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