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Interwencja poselska w przedmiocie naboru wniosków u dzielenie grantów do projektu 

„Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”

działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. 
(Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996r. o 

wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996r. nr 73, poz. 350) podejmuję interwencję:

W ramach wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców w walce ze skutkami epidemii COVID-19 

Województwo Zachodniopomorskie zorganizowało nabór wniosków o przyznanie grantów do projektu 

„Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”. Celem projektu było: „wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw 

oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa 

znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19, poprzez przyznanie na maksymalnie 3 miesiące 

środków (w postaci grantów) na finansowanie kapitału obrotowego”



(https: / /www.wup.pl/pl/projekty' własne wup/granty-dla-przedsiebiorcow-wup 1 / - dostęp: 24.08.20 r.). 

Przy czym, aby otrzymać grant należało w wyznaczonym dniu wypełnić i złożyć stosowny wniosek (cała 

procedura odbywała się online). Nabór wniosków miał być prowadzony od dnia 17 sierpnia 2020 r. od godz. 

8:30 do dnia 19 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 lub do momentu, gdy wartość grantów w złożonych 

wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów (§ 4 ust. 4 Regulaminu 

udzielania grantów w ramach projektu „Zachodniopomorski pakiet grantowy”: 

https://www.wup.pl/images/uploads/Regulamin udzielania grantów zm. 07.08.2020.pdf - dostęp:

24.08.20 r. — zwany dalej: Regulaminem').

W rzeczywistości nabór wniosków trwał 10 minut (od godz. 8:30 do godz. 8:40), ponieważ system 

automatycznie zablokował się po przekroczeniu 130% kwoty alokacji 

(https://www.wup.pl/pl/projekty' własne wup/granty-dla-przedsiebiorcow'-wup 1 /aktualnoci- 

grantv/komunikat-o-przebiegu-naboru-wnioskow-u-dzielenie-grantow-do-projektu-zacho/ - dostęp: 

24.08.20 r.). UniemożEwiło to wielu przedsiębiorcom złożenie wniosku, ponieważ był on tak 

sformułowany, że wypełnienie go w ciągu 10 minut przysporzyło duże trudności (w tym kontekście należy 

wspomnieć, że wniosek jest dość prosty dla przedsiębiorców jednoosobowych, ale już bardziej 

skompEkowany dla właścicieE spółek).

Dlatego też pojawia się pytanie o celowość tak zorganizowanego procesu naboru wniosków. Trzeba 

bowiem zwrócić uwagę na fakt, że o zakwaEfikowaniu się do procesu oceny wniosków decydowała 

kolejność ich zgłoszeń, natomiast wnioski te i tak poddawane były merytorycznej kontroE (§ 6 Regulaminu). 

Zamiast zatem dopuścić do oceny wszystkie wnioski złożone w terminie od dnia 17 sierpnia 2020 r. od 

godz. 8:30 do dnia 19 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00, a następnie poddać je merytorycznej kontroE, by 

przyznać granty najbardziej potrzebującym wsparcia przedsiębiorcom, pozwolono, aby zakwaEfikowaniu się 

do merytorycznej oceny wniosków decydowała kolejność zgłoszeń. Działanie to jawi się jako zupełnie 

nieracjonalne i — co zupełnie zrozumiałe — wywołuje szereg kontrowersji wśród mikro i małych 

przedsiębiorców.

Dlatego też należałoby postulować powtórzenie procedury wypełniania i naboru wniosków z 

pominięciem zasady pierwszeństwa zgłoszeń i dopuszczeniem do merytorycznej oceny wniosków tych 

wszystkich wnioskodawców, którzy przedłożą wymagane do uzyskania grantu dokumenty w określonym 

czasie. Zupełnie niezrozumiała jest bowiem sytuacja, w której do merytorycznej oceny wniosków dopuszcza 

się tylko ograniczoną ich Eczbę.
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Mając powyższe na uwadze, zwracam się z wnioskiem o udzielenie następujących informacji:
1. Dlaczego o dopuszczeniu do merytorycznej oceny wniosków decydowała kolejność 

zgłoszeń a nie inne bardziej sprawiedliwe kryterium?
2. Czy planowane jest powtórzenie procedury naboru wniosków tak, aby umożliwić większej 

liczbie wnioskodawców ubieganie się o granty?
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