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Handlowej

Na wstępie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ),

z którego pochodzą środki skierowane dla przedsiębiorców w ramach

Zachodniopomorskiego Pakietu Grantowego pragnie podkreślić, iż formuła

i merytoryka naboru została opracowana na podstawie koncepcji i kryteriów

zaproponowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

wypracowanych w toku konsultacji z innymi województwami.

Dodatkowo by uwzględnić specyfikę naszego regionu, złożenia

konkursu były szeroko konsultowane ze środowiskiem przedsiębiorców,

między innymi 4 czerwca br. oraz 20 lipca br. z przedstawicielami Północnej

Izby Gospodarczej, Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego,

Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego, Koszalińskiej

Agencji Rozwoju Regionalnego, Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju

Regionalnego, Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Kołobrzeskiej Izby

Gospodarczej.

Regulamin udzielania grantów w ramach projektu „Zachodniopomorski

Pakiet Grantowy” (dalej: Regulamin) szczegółowo określał zasady

przygotowywania wniosków (m.in. kryteria wyboru wniosków i sposób ich
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weryfikacji). Zasady te są jednakowe dla wszystkich Grantobiorców

i jednakowo wszystkich obowiązują.

Każdorazowo przedsiębiorcy mieli możliwość zapoznania się z treścią

ww. dokumentu. Na dziesięć dni przed rozpoczęciem naboru Grantodawca,

czyli Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnił zainteresowanym

pełną dokumentację — Regulamin, instrukcję, kryteria, wzór umowy, wzór

wniosku o udzielenie grantu, odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania,

demonstracyjną wersję wniosku. Na potrzeby przedsiębiorców utworzono

również infolinię z 6 wyodrębnionymi numerami telefonów pod którymi można

było uzyskać informacje dotyczące projektu.

Zapisy Regulaminu, które jednakowo obowiązują wszystkich chcących

aplikować o środki, nie mogą zostać uznane za formę dyskryminacji i braku

równych szans.

Sposób przeprowadzenia naboru został szczegółowo opisany

w Regulaminie, zgodnie z którym O zakwalifikowaniu do oceny decyduje

kolejność złożenia Wniosku o udzielenie grantu poprzez GW. Za datę i czas

złożenia Wniosku o udzielenie grantu uznaje się datę i czas (z dokładnością

co do sekundy) wygenerowany przez GW (...) Przyjęcie mechanizmu

przyznawania wsparcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń wynikało z założeń

schematu wsparcia MŚP w zakresie finansowania kapitału obrotowego

w Regionalnych Programach Operacyjnych opracowanych przez Ministerstwo

Funduszy i Polityki Regionalnej, o których wspomniano na wstępie

System informatyczny przygotowany został przez firmę Witkac.pl, firmę

z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z samorządami w

przeprowadzaniu różnego rodzaju naborów. Na potrzeby naboru firma

przygotowała odrębną infrastrukturę teleinformatyczną, która zapewniała

bezpieczeństwo i poprawność działania systemu. Generator wniosków tj

system informatyczny, służący do złożenia elektronicznej wersji wniosku

o udzielenie grantu, dostępny na stronie wup witkac.pl, funkcjonował

prawidłowo i bez zakłóceń, w wyniku czego złożonych zostało 2007 wniosków,

na łączną kwotę 64 182 149,07 zł co oznacza, iż możliwe było złożenie

wniosku w tym systemie. System działał sprawnie, na co wskazuje m.in. fakt,

Strona 2 z 4



iż maksymalne obciążenie procesora serwera systemu w trakcie naboru nie

przekraczało w newralgicznym momencie 60%.

Odnośnie zarzutu do niepełnej funkcjonalności formularza naboru w

stosunku do zaprezentowanego wcześniej formularza demo IZ RPO WZ

informuje, że zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o udzielenie grantu

Grantobiorca miał dwie możliwości uzupełnienia pól w ramach naboru

wniosków o udzielenie grantu. Część pół wypełniało się automatycznie po

wpisaniu NIP lub należało je wpisać „ręcznie” zgodnie z dokumentem

rejestrowym — CEiDG, KRS. Powodem nie wypełnienia się części pól mogła

być jakość łącza internetowego Grantobiorcy. Należy tu dodać, iż zgodnie

z Regulaminem okoliczności nie leżące po stronie Grantodawcy, które

utrudniają lub uniemożliwiają Grantobiorcy złożenie wniosku o udzielenie

grantu (np. awaria sprzętu Grantobiorcy, przerwy w dostępie do sieci Internet

Grantobiorcy, jakość łącza internetowego Grantobiorcy), nie stanowią

przesłanek do roszczeń z tego tytułu i nie przysługują Grantobiorcy środki

odwoławcze.

Regulamin jasno wskazywał, iż nabór wniosków o udzielenie grantów

prowadzony będzie w terminie od 17 sierpnia 2020 r. (od godziny 08:30) do 19

sierpnia 2020 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 15:00) lub do momentu, gdy

wartość grantów w złożonych Wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji

przeznaczonej na udzielenie grantów. Grantodawca nie miał żadnego wpływu

na fakt, iż w ciągu 11 minut wyczerpana została cała pula alokacji

przewidziana na Zachodniopomorski Pakiet Grantowy. Po przekroczeniu

130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów, zgodnie z zapisami

Regulaminu, system automatycznie zablokował możliwość składania

kolejnych wniosków, o czym każdy został poinformowany wygenerowanym

w aplikacji komunikatem.

Odnośnie postulatu przeznaczenia dodatkowych środków informuję, iż

nie ma możliwości wygospodarowania dodatkowych środków celem

zwiększenia alokacji dla tego naboru. Bezzwrotne wsparcie przeznaczone dla

przedsiębiorstw (dotacje/ granty na kapitał obrotowy) stanowi instrument

uzupełniający do wsparcia udzielanego firmom przez rząd, a warunki zależą
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od sytuacji gospodarczej w danym regionie oraz puli środków, które można

przeznaczyć na ten cel z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Podsumowując powyższe, w ocenie IZ RPO WZ nie ma przesłanek do

podjęcia działań proceduralnych w stosunku do prawidłowości

przeprowadzenia naboru w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu

Grantowego.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Wdrażania

Regionalneg Programu Operacyjnego
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