Białystok, 10 lipca 2018 r.
INFORMACJA
dotycząca zwiększenia alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu
z Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi priorytetowej V.
Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020 - Typ projektu 2: Inwestycje z zakresu budowy
nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy,
biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby (nabór nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17).
Zarząd Województwa Podlaskiego zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 pełni
rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020).
Zgodnie z Regulaminem konkursu na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu
przeznaczono środki w wysokości nie większej niż 100 000 000,00 PLN, w tym na dofinansowanie
projektów z zakresu typu 2 przeznaczono środki w wysokości 30 000 000,00 PLN. Rezerwa na
odwołania wynosi 10 000 000,00 PLN, co stanowi 10% alokacji przeznaczonej na dany konkurs. Przy
czym rezerwa na odwołania w ramach typu 2 wynosi nie więcej niż równowartość 3 000 000,00 PLN.
W dokumentacji konkursowej uwzględniono również informację, że „po rozstrzygnięciu konkursu
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 może zwiększyć kwotę środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów, które
spełniają kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, ale z uwagi na wyczerpanie kwoty
przeznaczonej na konkurs, nie uzyskały dofinansowania”.
W przypadku konkursów zamkniętych, w ramach których wartość złożonych wniosków
o dofinansowanie nie przekracza wartości alokacji przeznaczonej na dofinansowanie w ramach danego
naboru, IOK podjęła decyzję o sukcesywnym ogłaszaniu wyników dla pojedynczych wniosków
o dofinansowanie.
W odpowiedzi na ogłoszony nabór do dnia jego zamknięcia, czyli do 14.04.2017 r. wpłynęło 189
wniosków o łącznej wartości dofinansowania w wysokości 58 891 294,79 PLN, tj. o wartości wyższej
o 28 891 294,79 PLN.
Po uwzględnieniu zróżnicowanego poziomu złożonej dokumentacji aplikacyjnej i wyjaśnień
składanych w trakcie trwającej oceny formalno-merytorycznej, celem przyspieszenia tempa wdrażania
RPO oraz zwiększenia poziomu kontraktacji i certyfikacji, Instytucja Zarządzająca RPO proponuje
przyjęcie formuły częściowego rozstrzygania wyników konkursu, a tym samym sukcesywnego
wyboru projektów do dofinansowania i podpisywania Umów. Z uwagi na konieczność zachowania
zgodności 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 2017 r.,
poz. 1460 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, rekomenduje się zwiększenie kwoty alokacji z obecnego poziomu
30 000 000,00 PLN do 58 891 294,79 PLN. Ostateczna wartość wykorzystanej alokacji będzie
uzależniona od faktycznej ilości projektów wybranych do dofinansowania oraz wartości
dofinansowania wynikającej ze zaktualizowanego budżetu (jeżeli wprowadzono korekty na etapie
oceny formalno-merytorycznej).
Możliwość zwiększenia pierwotnej alokacji została poprzedzona analizą dostępności środków
w ramach przedmiotowego Działania.
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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