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II Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem
1. Realizacja i analiza postępów
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
I półrocze 2008 r. było okresem, w którym rozpoczęto nabór projektów w Poddziałaniach
wdraŜanych w trybie konkursowym w ramach komponentu centralnego (juŜ w styczniu 2008
roku ogłoszono konkursy w ramach Działania 4.1, zaś w marcu 2008 r. - w ramach Działań
4.2, 5.4, 5.5; pozostałe konkursy ogłoszono w II kwartale 2008 r.). W ramach komponentu
regionalnego kontynuowano ogłaszanie konkursów zapoczątkowane w IV kwartale 2007 r. w okresie sprawozdawczym ogłoszono ok. 250 konkursów.
Ocena formalna
Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego ocenę formalną przeszły pozytywnie
15 tys. 284 wnioski o dofinansowanie realizacji projektów o łącznej wartości 12,8 mld zł (dot.
EFS), co stanowiło 39,2% alokacji na lata 2007-2013. 94% wniosków dotyczyło komponentu
regionalnego.
W ramach komponentu centralnego największa liczba wniosków poprawnych pod względem
formalnym – 476 – przypadła na Priorytet V Dobre rządzenie. Ich wartość (909 mln zł – dot.
EFS) stanowiła ponad 50% alokacji na lata 2007-2013. JednakŜe, najwyŜszy poziom
dofinansowania, o jakie wnioskowano (65% alokacji na okres 2007-2013) odnotowano
w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty. W I półroczu 2008 r. trwała ocena
wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy
pilotaŜowe oraz konkursy otwarte ogłoszone w IV kwartale 2007 r. Dla porównania,
w poprzednim okresie sprawozdawczym w ramach komponentu centralnego ocenę formalną
przeszedł pozytywnie tylko 1 wniosek w Priorytecie V Dobre rządzenie. W ramach
komponentu regionalnego największa liczba wniosków poprawnych pod względem
formalnym – 5 tys. 363 – przypadła na Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach. Ich wartość stanowiła ponad 40% alokacji na lata 2007-2013. Analiza danych
1)

Półrocze/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 02 (woj. dolnośląskie) do 32 (woj. zachodniopomorskie).
Przykład: I/2007/RPO/02 – oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 2007 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego, albo:
II/2007/POKL - sprawozdanie za drugie półrocze 2007 roku z realizacji POKL.

1

regionalnych wskazuje, iŜ biorąc pod uwagę liczbę wniosków, które przeszły pozytywnie
ocenę formalną w ramach całego komponentu regionalnego – najwięcej wniosków przypadło
na województwa: podkarpackie (1 tys. 325), mazowieckie (1 tys. 299), śląskie (1 tys. 263)
oraz małopolskie (1 tys. 218). Jednocześnie, najwyŜszy poziom dofinansowania, o jakie
wnioskowano (60% alokacji ogółem na okres 2007-2013 – przy średniej dla wszystkich
województw na poziomie 34%) odnotowano w województwie zachodniopomorskim.
Ocena merytoryczna
Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Programu zatwierdzono 3 tys. 902 wnioski
o dofinansowanie realizacji projektów o łącznej wartości 3,1 mld zł, co stanowiło 8% alokacji
na lata 2007-2013. Najwięcej projektów zatwierdzono do realizacji w ramach Priorytetu VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich – 1 tys. 317 o łącznej wartości ogółem 1,5 mld zł. Analiza
danych regionalnych wskazuje, iŜ największa liczba projektów zatwierdzonych do realizacji
przypada na województwa: lubelskie (460) oraz podkarpackie (457).
Jednocześnie, do końca czerwca 2008 r. nie zatwierdzono wniosków w ramach dwóch
Priorytetów centralnych – Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna oraz Priorytetu IV
Szkolnictwo wyŜsze i nauka.
Proces kontraktacji
Proces kontraktacji, który miał miejsce w I półroczu 2008 r. dotyczył w pierwszej kolejności
projektów, które wyłoniono w ramach konkursów pilotaŜowych oraz konkursów otwartych
ogłoszonych w IV kwartale 2007 r.
Według stanu na koniec czerwca 2008 r. w ramach Programu podpisano 1 tys. 171 umów
o dofinansowanie realizacji projektu o wartości prawie 1,3 mld zł (dot. EFS), co stanowiło 4%
alokacji na lata 2007-2013. Jednocześnie:
•

w ramach komponentu centralnego podpisano umowy jedynie w Priorytecie III Wysoka
jakość systemu oświaty (o łącznej wartości 156 mln zł, co stanowiło 5% alokacji na lata
2007-2013) oraz Priorytecie V Dobre rządzenie (27,5 mln zł, co stanowiło 2% alokacji
na lata 2007-2013);

•

w ramach komponentu regionalnego najwyŜszy poziom kontraktacji (937 mln zł,
co stanowiło 14,5% alokacji na lata 2007-2013) osiągnięto w Priorytecie VI Rynek
pracy otwarty dla wszystkich.

Przyjmując za podstawę sporządzenia sprawozdania dane wprowadzone do Krajowego
Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 nie wykazano informacji dot. Priorytetu X Pomoc
techniczna do czasu ich wprowadzenia do KSI (SIMIK 07-13), co nastąpi w kolejnym okresie
sprawozdawczym.
1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego
W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, istotny postęp we wdraŜaniu
zaobserwowano w przypadku projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego
PO KL, w tym w szczególności w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
W I półroczu 2008 r. rozpoczęło udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI
35 tys. 121 osób, w tym 22 tys. 596 kobiet, z czego na koniec okresu sprawozdawczego udział
kontynuowało 29 tys. 157 osób. Spośród wszystkich województw, najwięcej osób rozpoczęło
udział w projektach realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim, tj. 8 tys. 332,
natomiast w przypadku 8 województw liczba uczestników projektów pozostała na poziomie
zerowym. Analizując strukturę uczestników ze względu na status na rynku pracy, w ramach
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Priorytetu VI objęto wsparciem 34 tys. 101 bezrobotnych, w tym 12 tys. 407 kobiet.
Największa liczba bezrobotnych otrzymała wsparcie w województwie warmińsko-mazurskim
(8 tys. 179) oraz śląskim (7 tys. 103). Spośród ogółu bezrobotnych, w ramach Priorytetu
rozpoczęło udział 11 tys. 549 długotrwale bezrobotnych, przy czym najwięcej
w województwach warmińsko-mazurskim i śląskim. W ramach Priorytetu otrzymało równieŜ
wsparcie 300 osób nieaktywnych zawodowo, z czego 153 osoby w województwie warmińskomazurskim oraz 147 osób w województwie podkarpackim. W projektach realizowanych
w Priorytecie VI rozpoczęło udział 720 osób zatrudnionych w administracji publicznej,
z czego wszystkie osoby otrzymały wsparcie w województwie mazowieckim. Biorąc pod
uwagę strukturę wiekową osób, które rozpoczęły udział w projektach, w przedziale
wiekowym 15-24 lata mieściło się 16 tys. 299 uczestników, w tym 11 tys. 68 kobiet,
a najwięcej osób młodych uczestniczyło w projektach realizowanych w województwie
warmińsko-mazurskim (3 tys. 728). W przedziale wiekowym: 55-64 lata znalazło się 104
uczestników projektów, z czego najwięcej w województwie podlaskim (53 osoby).
Uwzględniając poziom wykształcenia osób, które rozpoczęły udział w projektach, najwięcej
osób (20 tys. 735) posiadał wykształcenie ponadgimnazjalne, w tym 13 tys. 83 kobiety, oraz
wyŜsze (7 tys. 246), w tym 5 tys. 580 kobiet. W odniesieniu do wskaźników produktu
słuŜących monitorowaniu Priorytetu VI, liczba osób, które zakończyły udział w projektach
realizowanych w ramach Priorytetu VI wyniosła 4 tys. 222, w tym 1 tys. 700 kobiet. Podobnie
jak w przypadku wskaźnika dotyczącego liczby osób, które rozpoczęły udział w projekcie,
największą wartość wskaźnika dotyczącego osób, które zakończyły udział w projekcie,
tj. 1 tys. 983 osoby osiągnięto w województwie warmińsko-mazurskim. W ramach Priorytetu,
blisko 1 tys. 767 osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej,
co przyczyniło się do utworzenia jednakowej liczby miejsc pracy. Najwięcej osób, tj. 434,
otrzymało dotacje w województwie śląskim. Jednocześnie, w ramach Priorytetu rozpoczęto
realizację 7 projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych (wszystkie na obszarze
województwa łódzkiego). W odniesieniu do wskaźnika dot. liczby osób bezrobotnych
w wieku 15-24 lata, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu w okresie pierwszych 100
dni od dnia zarejestrowania jako bezrobotne, jego wartość na poziomie kraju wyniosła 4 tys.
17 osób, z czego najwięcej w województwie śląskim – 1 tys. 211.
W odniesieniu do osób, które rozpoczęły udział w projektach w ramach Priorytetu VII,
ich liczba była zdecydowanie niŜsza w stosunku do projektów realizowanych w Priorytecie VI
i wyniosła 3 tys. 416, w tym 3 tys. 137 kobiet. Na koniec okresu sprawozdawczego 1 tys. 329
osób kontynuowało udział w projektach, a 2 tys. 25 osób zakończyło udział zgodnie
z zaplanowaną ścieŜką uczestnictwa. Najwięcej osób rozpoczęło udział w projektach
realizowanych w województwie mazowieckim, tj. 720 osób oraz województwie
podkarpackim – 662 osoby. W odniesieniu do statusu na rynku pracy, większość osób, tj.
3 tys. 408, które rozpoczęło udział w projekcie była zatrudniona, z czego 589 osób pracowało
w administracji publicznej. W ramach Priorytetu udział w projektach rozpoczęło jedynie
8 osób nieaktywnych zawodowo. Spośród wszystkich uczestników projektów, 216 osób było
mieszkańcami obszarów wiejskich. Analizując wiek uczestników, spośród osób, które
rozpoczęły udział w projektach 296 osób było w wieku 55-64 lata (w tym 114 pracowników),
natomiast 83 osoby w wieku 15-24 lata. Biorąc pod uwagę strukturę wykształcenia, 380 osób
miało wykształcenie ponadgimnazjalne, 631 – pomaturalne, a 1685 miało wykształcenie
wyŜsze. W ramach Priorytetu wskaźnik liczba pracowników instytucji pomocy i integracji
społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS
podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym osiągnął wartość 2 517 osób oraz
rozpoczęto realizację 3 projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji
i integracji społeczności lokalnych. W odniesieniu do pierwszego wskaźnika, największą
wartość osiągnięto w województwie mazowieckiem, gdzie wsparciem objęto 720
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pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym 668 kobiet.
W przypadku pozostałych Priorytetów komponentu regionalnego oraz w odniesieniu do
Priorytetów komponentu centralnego wartość wskaźników, jak równieŜ liczba osób, które
rozpoczęły udział w projektach pozostała na poziomie zerowym. Jedynie w przypadku
Priorytetu VIII, w województwie podlaskim, 80 osób rozpoczęło udział w projektach,
jednakŜe nie miało to wpływu na wartość wskaźników produktu.
Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego2)
sprawozdania

–

przedstawia załącznik do

1.2 Informacje finansowe
Instytucja Zarządzająca PO KL szacuje, iŜ wartość wydatków poniesionych w ramach
Programu jest znacznie wyŜsza od podanych poniŜej, co wynika z faktu, iŜ zaprezentowane
dane dotyczą zatwierdzonych wniosków o płatność, które do końca okresu
sprawozdawczego wprowadzono do KSI SIMIK 07-13.
Zgodnie z prognozą w poprzednim sprawozdaniu, I półrocze 2008 r. było okresem, w którym
zatwierdzono pierwsze wnioski o płatność. W ramach Programu wydatki ogółem wykazane
przez beneficjentów we wnioskach o płatność wyniosły na koniec I półrocza 2008 r. 41,6
mln zł (w tym 35,4 mln zł w części EFS, co stanowiło 0,11% alokacji na lata 2007-2013).
Spośród ww. kwoty wydatków kwalifikowalnych (dot. EFS):
•

92,8% wydatków (32,8 mln zł) poniesiono w ramach Priorytetu VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich,

•

7,1% wydatków (2,5 mln zł) poniesiono w ramach Priorytetu VII Promocja integracji
społecznej,

•

0,1%% wydatków (22,4 tys. zł) poniesiono w ramach Priorytetu VIII Regionalne
kadry gospodarki.

W ramach pozostałych Priorytetów w KSI SIMIK 07-13 nie zarejestrowano wniosków
o płatność.
Płatności dokonane na rzecz beneficjentów w ramach Programu są równe wydatkom
uznanym za kwalifikowalne na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność i wyniosły
41,6 mln zł, zaś odpowiadające im współfinansowanie krajowe - 6,2 mln zł. Analiza danych
regionalnych wskazuje, iŜ największe wydatki odnotowano w ramach województw:
warmińsko-mazurskiego (8,3 mln zł), śląskiego (7,2 mln zł) oraz dolnośląskiego (5,2 mln zł).
W okresie sprawozdawczym w ramach Programu nie przedstawiano poświadczeń
i deklaracji wydatków, zaś Instytucja Zarządzająca PO KL nie przedstawiła wniosków do
Instytucji Certyfikującej. Jednocześnie, nie wpłynęły Ŝadne zaliczki od KE - tym samym,
wartość środków przekazanych przez KE w formie zaliczki pozostała na poziomie 194 mln
143 tys. 520 Euro.
Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania – w okresie
sprawozdawczym narastająco 3) – przedstawia załącznik do sprawozdania

2)

Jeśli ilość danych uniemoŜliwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, naleŜy załączyć dodatkową tabelę w formacie xls.
Ze względu na wątpliwości odnośnie charakteru poŜądanych przez KE informacji, zakres przedmiotowy powyŜszej tabeli moŜe ulec
zmianie po wydaniu przez KE szczegołowych wytycznych odnośnie sprawozdań rocznych.

3)
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1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej
W związku z informacją nt. prognozowanych wartości płatności, jakie będą zrealizowane na rzecz
beneficjentów, która została przedstawiona w sprawozdaniu z realizacji PO KL za 2007 rok
w odniesieniu do czterech kwartałów 2008 roku, w bieŜącym okresie sprawozdawczym wykonano
je w następującym stopniu:

Priorytet

Wartość płatności, zrealizowanych przez
instytucje odpowiedzialne za wypłacanie
środków beneficjentom
Prognoza na I i II
kwartał 2008 r.

Wykonanie prognozy
w bieŜącym okresie
sprawozdawczym

Stopień
realizacji
prognozy

Priorytet I

46 735 017,00

0,00

0%

Priorytet II

6 055 834,00

0,00

0%

Priorytet III

35 512 400,00

0,00

0%

Priorytet IV

0,00

0,00

100%

Priorytet V

54 254 377,50

0,00

0%

Priorytet VI

552 291 979,95

38 599 894,79

7%

Priorytet VII

302 212 170,26

2 962 856,72

1%

Priorytet VIII

173 250 155,33

26 371,16

0%

Priorytet IX

166 073 725,99

0,00

0%

Priorytet X

85 627 534,12

0,00

0%

1 422 013 194,15

41 589 122,67

3%

Ogółem
PROGRAM

W ramach Programu zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów na poziomie 3% w odniesieniu
do prognozy przedstawionej w sprawozdaniu za 2007 rok. Na wartość wskaźnika wpłynęły
płatności dokonane w Priorytecie VI i VII, w których odpowiednio dokonano 7% i 1%
prognozowanych płatności. W pozostałych Priorytetach Programu, z wyjątkiem Priorytetu IV,
w I-szym półroczu br. nie dokonano Ŝadnych płatności, a w związku z czym, stopień realizacji ich
prognoz wyniósł 0%.
Niski stopień realizacji prognozowanych wartości płatności wiąŜą się przede wszystkim
z początkowym etapem realizacji Programu. W związku z opóźnieniem w publikacji rozporządzeń
będących podstawą udzielania pomocy publicznej, w niektórych województwach przesunięto
terminy planowanych do ogłoszenia konkursów. Z kolei niska jakość wniosków o dofinansowanie
zgłaszanych w ramach juŜ ogłoszonych konkursów, wpłynęła na małą liczbę projektów przyjętych
do realizacji. Problem ten wystąpił równieŜ w przypadku projektów systemowych, dla których
procedura zatwierdzenia do realizacji wydłuŜyła się w związku ze zgłaszanymi uwagami do
przedstawionych wniosków o dofinansowanie.
Ponadto, naleŜy zauwaŜyć, iŜ informacje dotyczące wykonania prognoz zostały przedstawione
w oparciu o dane z KSI (SIMIK 07-13). W związku z występowaniem trudności w pracy
poszczególnych uŜytkowników KSI, system uzupełniany jest o dane z niewielkim opóźnieniem.
W przypadku PO KL znaczącą część wniosków o płatność, których zrealizowanie prognozowano
w poprzednim okresie sprawozdawczym, wprowadzono do systemu w lipcu br., co nie zostało
odnotowane w tabeli powyŜej.
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W odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych w ramach Pomocy technicznej PO KL niskie
wykonanie budŜetu wynika z przewlekłości postępowań o udzielenie zamówień publicznych (brak
moŜliwości dokonania zakupu poza kumulatywnym zamówieniem całego Urzędu
Marszałkowskiego mimo, iŜ kwota na dane zadanie w zatwierdzonym RPD PT jest niŜsza, niŜ próg
ustawowy), oraz związane jest z długotrwałym procesem rekrutacji pracowników, wynikającym
z kumulacji licznych naborów na stanowiska urzędnicze w jednym czasie w urzędach
marszałkowskich (do komórek wdraŜających róŜne Programy Operacyjne). Opóźnienia
w przyjmowaniu nowych pracowników powodowały takŜe mniejsze wykorzystanie powierzchni
biurowych, niŜ zakładano oraz niŜsze koszty eksploatacji zarówno pomieszczeń, jak i sprzętu (mat.
eksploatacyjne i biurowe).
1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego
PO KL
W ramach całego Programu w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest wydatkowanie
środków w wysokości ponad 1 mld 951 mln 484 tys. zł. Łącznie w 4 najbliŜszych kwartałach
Instytucje Pośredniczące prognozują wydatkowanie blisko 4 mld 981 mln 534 tys. zł.
Priorytet I
W ramach Priorytetu I w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest wydatkowanie
środków w wysokości 11 mln 468 zł. Łącznie w 4 najbliŜszych kwartałach Instytucja Pośrednicząca
prognozuje wydatkowanie 139 mln 490 tys. zł.
Priorytet II
W ramach Priorytetu II w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest wydatkowanie
środków w wysokości 4 mln 321,8 tys. zł. Łącznie w 4 najbliŜszych kwartałach Instytucja
Pośrednicząca prognozuje wydatkowanie 59 mln 259,8 tys. zł.
Priorytet III
W ramach Priorytetu III w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest wydatkowanie
środków w wysokości blisko 5 mln 971,4 tys. zł. Łącznie w 4 najbliŜszych kwartałach Instytucja
Pośrednicząca prognozuje wydatkowanie ponad 136 mln 262,3 tys. zł.
Priorytet IV
W ramach Priorytetu IV w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest wydatkowanie
środków w wysokości blisko 136 mln 361,5 tys. zł. Łącznie w 4 najbliŜszych kwartałach Instytucja
Pośrednicząca prognozuje wydatkowanie blisko 265 mln 460 tys. zł.
Priorytet V
W ramach Priorytetu V w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest wydatkowanie
środków w wysokości blisko 33 mln 13,8 tys. zł. Łącznie w 4 najbliŜszych kwartałach Instytucje
Pośredniczące II stopnia prognozują wydatkowanie blisko 205 mln 921 tys. zł.
Priorytet VI
W ramach Priorytetu VI w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest wydatkowanie
środków w wysokości ponad 805 mln 264,8 tys. zł. Łącznie w 4 najbliŜszych kwartałach Instytucja
Pośrednicząca prognozuje wydatkowanie blisko 1 mld 734 mln 686 tys. zł.
Priorytet VII
W ramach Priorytetu VII w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest wydatkowanie
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środków w wysokości blisko 436 mln 218 tys. zł. Łącznie w 4 najbliŜszych kwartałach Instytucja
Pośrednicząca prognozuje wydatkowanie blisko 984 mln 411,6 tys. zł.
Priorytet VIII
W ramach Priorytetu VIII w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest wydatkowanie
środków w wysokości ponad 239 mln 590,7 tys. zł. Łącznie w 4 najbliŜszych kwartałach Instytucja
Pośrednicząca prognozuje wydatkowanie blisko 747 mln 374,6 tys. zł.
Priorytet IX
W ramach Priorytetu IX w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest wydatkowanie
środków w wysokości blisko 277 mln 195,1 tys. zł. Łącznie w 4 najbliŜszych kwartałach Instytucja
Pośrednicząca prognozuje wydatkowanie ponad 706 mln 590,8 tys. zł.
Priorytet X
W ramach Priorytetu IX w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest wydatkowanie
środków w wysokości blisko 2,1 mln zł. Na rok 2009 w chwili obecnej wydatków nie określono.
1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację
programu
Środki zgromadzone na rachunku programowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
wydatkowane są na bieŜąco i dotychczas nie naliczono na nim odsetek. W Instytucjach
Pośredniczących PO KL na rachunkach gromadzących środki na realizację Priorytetów w bieŜącym
okresie sprawozdawczym naliczone zostały odsetki w wysokości 11 mln 722 tys. 109 zł.
Od początku realizacji Programu naliczono 11 mln 764 tys. 324 zł odsetek. Natomiast
w Instytucjach Pośredniczących II stopnia w bieŜącym okresie sprawozdawczym naliczono
pierwsze odsetki w wysokości 53 tys. 818 zł. Łącznie w ramach środków zgromadzonych na
realizację Programu przez poszczególne instytucje dotychczas naliczono odsetki w wysokości
11 mln 858 tys. 143 zł.
1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów
Tabela 3. Informacja nt. zaliczek (w zł)
Wartość zaliczek przekazanych
na rzecz beneficjentów
Priorytet
w okresie
sprawozdawczym
1
Priorytet I
Priorytet II
Priorytet III
Priorytet IV
Priorytet V
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Priorytet X
Ogółem
PROGRAM
Komentarz

2

53
38
23
4

838
103
637
966

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
854,84
765,38
466,80
062,59
0,00

120 546 149,61

Wartość środków przekazanych
beneficjentom
w formie zaliczki, a następnie
przedstawionych do rozliczenia i
uznanych za kwalifikowalne przez
właściwe instytucje

od początku
w okresie
uruchomienia
sprawozdawczym
Programu
3
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 838 854,84
619 965,89
38 795 396,38
1 342 458,22
23 637 467,80
74 199,08
4 966 062,59
0,00
0,00
0,00
121 237 781,61

2 036 623,19

od początku
uruchomienia
Programu
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619 965,89
1 342 458,22
74 199,08
0,00
0,00
2 036 623,19

1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii
Podział alokacji EFS w ramach Programu uwzględnia 3 kody (spośród 5) klasyfikacji
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kategorii interwencji funduszy na lata 2007-2013:
− temat priorytetowy,
− formę finansowania,
− obszar.
Biorąc pod uwagę temat priorytetowy, spośród 24 moŜliwych kombinacji kodów najwyŜszy
poziom kontraktacji – 819,4 mln zł (wkład EFS) dotyczył na koniec okresu sprawozdawczego
projektów zakładających wdraŜanie aktywnych i zapobiegawczych instrumentów na rynku
pracy. Tym samym, osiągnięto 19% szacunkowej alokacji na ww. kod. Wysoki poziom
kontraktacji spowodował, iŜ biorąc pod uwagę obszar tematyczny w ramach którego
sklasyfikowano dany kod, największy poziom kontraktacji dotyczy obszaru Poprawa dostępu
do zatrudnienia i jego trwałości.
Biorąc pod uwagę kryterium obszaru, poziom kontraktacji dla projektów zakładających
wsparcie obszarów wiejskich stanowił 0,3% szacunkowej alokacji na ww. kod.
Szczegółowe informacje nt. podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii określono
w załączniku nr 7.
1.8 Analiza jakościowa
Informacje ogólne
Realizacja PO KL 2007-2013 w bieŜącym okresie sprawozdawczym wkroczyła w etap
rzeczowej realizacji celów wytyczonych w Programie. Działania przygotowawcze, które
prowadzone były głównie w minionym roku, pozwoliły na przeprowadzenie pierwszych
naborów projektów w ramach ogłoszonych konkursów oraz rozpoczęcie przyjmowania
do realizacji projektów systemowych. W Programie uruchomiono zostały wszystkie
Działania. Z rezultatów dotychczas osiągniętych wynika, iŜ najbardziej zaawansowane we
wdraŜaniu są Działania Priorytetu VI, w ramach których przyjęto do realizacji największą
liczbę umów, oraz dla których zrealizowane płatności są najwyŜsze. W ramach komponentu
centralnego dotychczas zawarto najmniej umów, w tym w ramach Priorytetu I, II i IV nie
zawarto Ŝadnych umów. Niemniej, jak pokazuje szczegółowa analiza jakościowa Priorytetów
zamieszczona poniŜej, wszystkie Priorytety cieszą się zainteresowaniem potencjalnych
Beneficjentów, co ma odzwierciedlenie w liczbie złoŜonych wniosków do dofinansowania.
Plany Działania 2007-2009
W I-szym półroczu 2008 r. wszystkie Instytucje Pośredniczące komponentu centralnego oraz
9 Instytucji Pośredniczących komponentu regionalnego (województwa: dolnośląskiego,
lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego,
świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego) zgłosiły zmiany do Planów Działania na lata
2007-2008. Łącznie zgłoszono uwagi do 14 Planów Działania.
Większość proponowanych zmian została zaakceptowana lub zaakceptowana warunkowo
przez Instytucję Zarządzającą PO KL. W przypadku propozycji zmian kryteriów
szczegółowych, większość z nich była rekomendowana Komitetowi Monitorującemu PO KL
przez IZ PO KL. Proponowane zmiany najczęściej dotyczyły doprecyzowania zapisów
w obowiązujących Planach Działania oraz wynikały ze zmian w polskim ustawodawstwie,
np. zmiana ustawy o systemie oświaty, lub dotyczyły zmian w dokumentach programowych
(w tym Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, Zasad dokonywania wyboru projektów
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w ramach PO KL, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania
pomocy publicznej w ramach PO KL, itp.). W mniejszym stopniu zmiany dotyczyły kryteriów
wyboru projektów, choć i takie znalazły się w propozycjach.
W komponencie centralnym zmiany kryteriów zaproponowano dla Priorytetu I, IV i V.
W komponencie regionalnym propozycje zmian kryteriów wyboru projektów zgłosiło
6 Instytucji Pośredniczących, w tym: dla Priorytetu VIII województwa dolnośląskiego, dla
Priorytetu VIII województwa małopolskiego, dla Priorytetu VI, VII, VIII i IX województwa
mazowieckiego, dla Priorytetu VI województwa opolskiego, dla Priorytetu VIII województwa
pomorskiego, oraz dla Priorytetu VI i IX województwa zachodniopomorskiego. KM PO KL
zatwierdził wszystkie proponowane modyfikacje szczegółowych kryteriów wyboru projektów
z wyłączeniem dwóch kryteriów szczegółowych dla Działania 6.3 PO KL w województwie
mazowieckim.
Zmiany w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL
W związku z doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji pierwszych konkursów
i uruchomieniem projektów pilotaŜowych, oraz realizacją Planów Działania na lata
2007–2008, Instytucja Zarządzająca dostrzegła potrzebę dookreślenia wybranych zapisów
Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL (SzOP) oraz ułatwienia realizacji poszczególnych
form wsparcia. W związku z powyŜszym, w styczniu br. przedstawiony został do konsultacji
społecznych, w tym do konsultacji z instytucjami uczestniczącymi w realizacji PO KL, zakres
zmian do przedmiotowego dokumentu. W wyniku przeprowadzonych konsultacji w marcu br.
opublikowana została znowelizowana wersja SzOP, w której m.in.:
− doprecyzowano zapis umoŜliwiający IP, w uzasadnionych przypadkach, dokonanie
zmiany trybu wdraŜania projektów z konkursowego na systemowy,
− dodano nowy tryb wyboru projektów, tj. projekty indywidualne, zgodnie z art. 28 pkt
1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr
227 poz. 1658 z późn. zm.),
− wyłączono osoby fizyczne z grupy potencjalnych beneficjentów, którzy mogą ubiegać
się o środki na realizację projektu, uzasadniając wprowadzoną zmianę brakiem
moŜliwości zapewnienia przez nich warunków do realizacji projektu (wyjątek
stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie odrębnych przepisów),
− określono dopuszczalny poziom wydatków w ramach cross – financingu do 10%
w kaŜdym Działaniu (z wyjątkiem integracji społecznej, gdzie poziom ten wynosi do
15%),
− wprowadzono wspólną definicję inicjatywy lokalnej – na potrzeby wszystkich Działań
realizowanych na rzecz obszarów wiejskich (6.3, 7.3 oraz 9.5).
Ponadto, wprowadzono zmiany odnoszące się do poszczególnych Priorytetów PO KL, które
zostały przedstawione w dalszej części sprawozdania.
Zmiany w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL
W bieŜącym półroczu Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL podlegały
zmianom dwukrotnie. Pierwsza nowelizacja weszła w Ŝycie w dniu 25 kwietnia br.
i uwzględniała następujące zmiany:
− rozszerzenie zapisów dokumentu o procedurę zmiany Planu Działania - IZ dopuściła
moŜliwość dokonywania zmiany PD w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych
potrzebą poprawy efektywności i racjonalności realizacji załoŜeń PD i aktualizacji
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jego treści;
− szczegółowe określenie procedury wyboru i realizacji projektów indywidualnych;
− dodanie zapisów rozszerzających prawa wnioskodawcy, w tym m.in. umoŜliwienie
wnioskodawcy wycofania złoŜonego wniosku o dofinansowanie projektu z dalszej
procedury udzielania dofinansowania, umoŜliwienie pisemnego wystąpienia
wnioskodawcy do IOK o udostępnienie dokumentów związanych z oceną złoŜonego
przez niego wniosku, umoŜliwienie uzupełnienia lub/i skorygowania złoŜonego
wniosku o dofinansowanie lub/i złoŜonych wraz z nim załączników, jeŜeli Instytucja
Ogłaszająca Konkurs dopuści taką moŜliwość i wprowadzi takie przepisy
w dokumentacji konkursowej;
− rozszerzenie składu Komisji Oceny Projektów oraz wprowadzenia moŜliwości
uczestnictwa w posiedzeniu KOP obserwatorów;
− doprecyzowanie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o pełnienie
funkcji asesora, w zakresie pozostawania w stosunku pracy z IOK;
− jednoznaczne określenie sytuacji, w których obligatoryjnie jest wymagane
zasięgnięcie opinii eksperta;
− wprowadzenie moŜliwości zasięgania przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs opinii
dodatkowych ekspertów;
− przekazanie kompetencji do IP w porozumieniu z Instytucją Ogłaszającą Konkurs do
tworzenia i określenia zasad uruchomienia rezerwy finansowej przeznaczonej na
ewentualne odwołania wnioskodawców;
− uwzględnienie zapisów wynikających z Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego
w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym, które zostały uchylone z dniem
25 marca br.
Druga wersja dokumentu została zatwierdzona w dniu 20 czerwca br., a zmiany w niej
wprowadzone dotyczyły m.in.:
− modyfikacji ogólnych kryteriów wyboru projektów;
− zmiany zakresu informacji zawartych w kartach oceny formalnej i merytorycznej;
− określenia obowiązku umieszczania w dokumentacji konkursowej listy sprawdzającej;
− określenie maksymalnej liczby tematów, w ramach których będą realizowane projekty
innowacyjne w ramach jednego Priorytetu;
− ujednolicenia zapisów dot. premii punktowej;
− doprecyzowania zapisów dot. ogłaszania konkursów oraz dokumentacji związanej
z ubieganiem się przez wnioskodawcę o udzielenie pomocy publicznej.
Publikacja rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej udzielanej w PO KL
W I półroczu 2008 r. Instytucja Zarządzająca finalizowała prace związane z publikacją
rozporządzeń stanowiących podstawę do udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL, tj.:
•

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy
publicznej w ramach PO KL,

•

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP
pomocy finansowej w ramach PO KL.
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W styczniu 2008 r. zakończono konsultacje międzyresortowe ww. aktów prawnych,
a następnie skierowano je do konsultacji z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konkurentów
oraz Rządowym Centrum Legislacji. Ostatecznie rozporządzenia opublikowane zostały
odpowiednio 25 maja 2008 r. oraz 26 czerwca 2008 r. i weszły w Ŝycie z dniem publikacji.
Komitet Monitorujący PO KL
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w dniach 16-17 czerwca 2008 r. w Katowicach
odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał
Ludzki. Podczas spotkania członkowie Komitetu w formie uchwały podjęli następujące
decyzje:
•

zatwierdzono sprawozdanie z realizacji PO KL za 2007 rok;

•

zatwierdzono modyfikacje ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych,
systemowych oraz rozszerzono ich stosowanie dla projektów indywidualnych
w ramach PO KL;

•

zatwierdzono modyfikacje szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO
KL;

•

zatwierdzono kryteria wyboru operacji dla Pomocy Technicznej PO KL;

•

zatwierdzono Plan Komunikacji PO KL;

•

zatwierdzono tematy dla projektów innowacyjnych oraz ogólne kryteria wyboru
projektów innowacyjnych w ramach PO KL;

•

przyjęto rekomendacje płynące z badania ewaluacyjnego pn.: Analiza procesu
opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach Planów Działania.

Ponadto, 1 lipca 2008 r. uchwalono w trybie obiegowym przyjęcie rekomendacji płynących
z badania ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja działań na rzeczy systemu kształcenia i szkoleń
w ramach EFS.
Kolejne spotkanie Komitetu Monitorującego planowane jest w Kazimierzu Dolnym w dniach
29-30 września br. Tematem spotkania będą wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych.
Grupa robocza ds. dobrego rządzenia
W ramach grup roboczych funkcjonujących przy Komitecie Monitorującym PO KL Instytucja
Zarządzająca PO KL przewodniczy grupie ds. dobrego rządzenia. W I półroczu 2008 r.
odbyły się jej trzy spotkania: w dniu 8 lutego br. – spotkanie miało charakter informacyjnokonsultacyjny i dotyczyło kwestii związanych z bieŜącą realizacją Priorytetu V; w dniu
16 kwietnia br. – omawiano główne propozycje zmian do Planu Działania dla Priorytetu V na
lata 2007-2008 zgłoszone przez instytucje zaangaŜowane w realizację Priorytetu oraz
propozycje siedmiu obszarów problemowych dla realizacji projektów indywidualnych
w ramach Priorytetu V, w dniu 20 maja br. – członkowie grupy zaakceptowali obszary
problemowe dla realizacji projektów indywidualnych w latach 2008-2009 w ramach
Priorytetu V. Na posiedzeniu przedstawiono takŜe wnioski zawarte w raportach końcowych
z dwóch badań ewaluacyjnych zrealizowanych przez KPRM pn.: Ewaluacja projektów:
szkoleniowego oraz pomocy doradczej i szkoleniowej i Ewaluacja projektów szkoleniowych:
Szkolenia generalne i Szkolenia językowe – I etap realizowanych w ramach Działania 2.4
Wzmocnienie zdolności administracyjnej w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój
Zasobów Ludzkich 2004-2006.
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PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna
W ramach Priorytetu I zgodnie z Porozumieniem z dnia 27 kwietnia 2007 r. funkcję Instytucji
Pośredniczącej (IP) w imieniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) pełni
Departament WdraŜania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF). Instytucjami
Pośredniczącymi II stopnia na mocy odrębnych porozumień zawartych w dniu
12 października 2007 r. zostały Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) oraz Władza
WdraŜająca Programy Europejskie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do
niniejszych porozumień w dniu 7 lutego br. zawarte zostały aneksy, w wyniku których
dokonano następujących ustaleń:
•

z Porozumienia w sprawie dofinansowania Działania 1.1 Wsparcie systemowe
instytucji rynku pracy; Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy
społecznej, Działania 1.3 Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej
(z wyłączeniem Poddziałania 1.3.1) wyłączono Poddziałanie 1.3.2 oraz uzupełniono
jego treść o zapisy dotyczące Pomocy Technicznej;

•

treść Porozumienia w sprawie dofinansowania Działania 1.3 Ogólnopolski program
integracji i aktywizacji zawodowej w ramach Poddziałania 1.3.1 Projekty na rzecz
społeczności romskiej uzupełniono o zapisy dotyczące Pomocy Technicznej.

Jednocześnie, odpowiedzialność za realizację Poddziałania 1.3.2 Projekty na rzecz promocji
równych szans kobiet i męŜczyzn oraz Godzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego przejęła IP
dla Priorytetu I. Ponadto, w bieŜącym okresie sprawozdawczym IP podjęła decyzję
o odstąpieniu od powierzenia Departamentowi Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania
Dyskryminacji w MPiPS funkcji beneficjenta systemowego. Przyjęto rozwiązanie, w którym
Departament moŜe realizować projekty systemowe, niemniej za ich nadzór odpowiadać
będzie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Na realizację Priorytetu I zgodnie z alokacją na lata 2007-2013 określoną w PO KL
przeznaczono środki w wysokości 506 mln 189 tys. 358 Euro, w tym udział środków EFS –
430 mln 260 tys. 954 Euro. Dotychczas, w ramach Priorytetu nie przyjęto do realizacji
Ŝadnych umów. Niemniej, w bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu I ocenę
formalną przeszło 29 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości blisko 909 mln 91 tys.
zł, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym, co zostało odnotowane
Krajowym Systemie Informatycznym (KSI). Zespół Oceny Projektów Systemowych oraz
Komisja Oceny Merytorycznej – instytucje odpowiedzialne za ocenę merytoryczną wniosków
o dofinansowanie złoŜonych odpowiednio w DWF oraz w CRZL rekomendowały
do zatwierdzenia 5 projektów. Przyjęcie do realizacji, w tym podpisanie umów dla ww.
wniosków będzie mieć miejsce w III kwartale br. Pozostałe wnioski podlegają dalszej ocenie
merytorycznej.
Zespół Oceny Projektów Systemowych w I-szym półroczu br. odbył 5 posiedzeń
w terminach: 13 marca, 22 kwietnia, 8-9 maja, 20 maja i 12-19 czerwca 2008 roku.
Komisja Oceny Merytorycznej obradowała 4-krotnie w dniach: 9 maja, 16 maja, 19 maja
i 21 maja 2008 roku.
W związku z nowelizacją Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, dokonaną przez
Instytucję Zarządzającą w marcu br., w obszarze Priorytetu I dokonano następujących zmian:
•

dookreślono zakres opracowywania i realizacji wspólnych programów
szkoleniowych i szkoleń dla kadr instytucji rynku pracy i pomocy społecznej,

•

dokonano realokacji środków w ramach Działania 1.2 oraz 1.3, polegającej na
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zwiększeniu kwoty przeznaczonej na realizację Poddziałania 1.3.2 Projekty na
rzecz promocji równych szans kobiet i męŜczyzn oraz godzenia Ŝycia
zawodowego i rodzinnego z 4 mln Euro do 9,2 mln Euro,
•

w ramach Poddziałania 1.3.7 zmieniono charakter wsparcia skierowanego do
migrantów tak, by w większym stopniu zachęcało osoby migrujące do integracji
ze społeczeństwem polskim. Zmiana wynika z ustaleń przeprowadzonych
z MPiPS, które pełni rolę Instytucji Zarządzającej dla Europejskiego Funduszu
na Rzecz Integracji.

Ponadto, w I-szym półroczu br. instytucje zaangaŜowane w realizację Priorytetu I powtórnie
dokonały analizy przyjętego Planu Działania na lata 2007-2008. W wyniku
przeprowadzonych konsultacji IP w dniu 30 czerwca br. przedstawiła Instytucji Zarządzającej
PO KL propozycję zmian do ww. Planu Działnia. Zakres wnioskowanych zmian przede
wszystkim dotyczył:
•

terminów planowanych do ogłoszenia konkursów;

•

rezygnacji z realizacji wybranych typów projektów oraz określenia w ich miejsce
nowych;

•

modyfikacji załoŜonych rezultatów wybranych projektów;

•

korekty błędów technicznych.

W związku z początkowym etapem realizacji Priorytetu, w tym brakiem projektów przyjętych
do realizacji, w bieŜącym okresie sprawozdawczym nie prowadzono czynności kontrolnych.
ZATRUDNIENIE
Na realizację polityki Zatrudnienie w Priorytecie I, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu
Priorytetów PO KL, w ramach alokacji finansowej 2007-2013 zaplanowano środki
w wysokości 122 mln 189 tys. 358 Euro, w tym 103 mln 860 tys. 954 Euro dofinansowania
z EFS. Polityka Zatrudnienia realizowana będzie w ramach następujących projektów:
•

projekty systemowe wspierające instytucje rynku pracy (Działanie 1.1),

•

projekty konkursowe na rzecz promocji równych szans kobiet i męŜczyzn oraz
godzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego (Poddziałanie 1.3.2).

W I-szym półroczu 2008 r. w ramach realizowanej polityki 11 wniosków pozytywnie przeszło
weryfikację formalną i zostało zarejestrowanych w KSI. Spośród nich do realizacji
rekomendowano 3 projekty. Niemniej do końca czerwca br. Ŝaden z projektów nie został
zatwierdzony i nie podpisano umowy o dofinansowanie jego realizacji.
Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy
Na realizację Działania 1.1 w ramach PO KL 2007-2013 przeznaczono środki w wysokości
112 mln 892 tys. 605 Euro (w tym dofinansowanie z EFS – 95 mln 958 tys. 714 Euro).
W bieŜącym okresie sprawozdawczym Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, pełniąc rolę
beneficjenta systemowego w Działaniu 1.1, złoŜyło do Instytucji Pośredniczącej (DWF)
11 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych o łącznej wartości 346 mln
879,6 tys. zł. Wartość złoŜonych wniosków stanowi 91,3%4 wartości alokacji przeznaczonej
na Działanie w latach 2007-2013.
Spośród złoŜonych wniosków do końca I-szego półrocza br.:
•

3 wnioski uzyskały pozytywną rekomendację Zespołu Oceny Projektów
Systemowych (ZOPS)5 i oczekują na podpisanie umowy (Analiza działalności rad
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zatrudnienia i ich wpływu na kształtowanie polityki rynku pracy w okresie 2004-2008,
Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i
lokalnym rynku pracy – współpraca urzędów pracy z pracodawcami
i innymi partnerami rynku pracy i Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku
pracy, realizujących usłgi rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej);
•

4 wnioski są w trakcie oceny merytorycznej ZOPS – dot. wniosków, do których ZOPS
zgłosiła zapytania i/lub wskazała na konieczność dokonania korekty
zidentyfikowanych uchybień merytorycznych (Implementacja i rozwój systemu
informacyjnego publicznych słuŜb zatrudnienia, Aktywizacja społeczno – ekonomiczna
kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym, Godzenie ról zawodowych i rodzinnych
kobiet i męŜczyzn i Projekt badawczy dotyczący systemów imigracji wybranych grup
migrackich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy);

•

3 wnioski oczekują na ocenę merytoryczną ZOPS (Zaprojektowanie i stworzenie bazy
danych na temat projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 oraz Działania 1.5
i 1.6 SPO RZL 2004-2006, Modernizacja bazy danych standardów kwalifikacji
zawodowych i modułowych programów szkolenia i Szkolenia dla kadry publicznych
słuŜb zatrudnienia);

•

1 projekt został wycofany (Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy
i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej).

Jednocześnie, w związku ze zgłoszoną przez IP propozycją zmian do Planu Działania 20072008, CRZL planuje odstąpić od realizacji następujących 4 projektów: (1) System
monitorowania pracy nierejstrowanej, (2) Oferta szkoleń w technologii e-learning dla
pracowników instytucji rynku pracy, bazująca na programach modułowych opracowanych
w ramach SPO RZL, (3) Zarządzanie informacją wykorzystywaną w usługach rynku pracy,
(4) Zlecanie usług rynku pracy – diagnoza wykorzystywania mołŜiwości zlecania przez urzędy
pracy usług rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Poddziałanie 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równości szans kobiet i męŜczyzn oraz
godzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego
Działania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą dla Priorytetu I, bezpośrednio
odpowiedzialną za realizację Poddziałania 1.3.2, w I-szym półroczu br. przede wszystkim
dotyczyły pracy nad dokumentacją związaną z realizacją niniejszego Poddziałania, w tym
interpretacją Zasad udzielania pomocy publicznej w kontekście realizacji Poddziałania 1.3.2.
Do końca czerwca br. w ramach Poddziałania konkurs nie został ogłoszony.
INTEGRACJA SPOŁECZNA
Na realizację polityki Integracja społeczna w Priorytecie I, zgodnie z zapisami
Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, w ramach alokacji finansowej 2007-2013
zaplanowano środki w wysokości 384 mln Euro, w tym 326,4 mln Euro dofinansowania
z EFS. Polityka Integracji społecznej realizowana będzie w ramach następujących projektów:
•

projekty systemowe wspierające instytucje pomocy i integracji społecznej (Działanie
1.2),

•

projekty konkursowe na rzecz społeczności romskiej (Poddziałanie 1.3.1),

•

projekty systemowe Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy (Poddziałanie
1.3.3),

•

projekty systemowe Centralnego Zarządu SłuŜby Więziennej (Poddziałanie 1.3.4),
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•

projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości (Poddziałanie 1.3.5),

•

projekty systemowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(Poddziałanie 1.3.6),

•

projekty systemowe Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich skierowane do osób
migrujących (Poddziałanie 1.3.7).

W I-szym półroczu 2008 r. w ramach realizowanej polityki 18 wniosków pozytywnie przeszło
weryfikację formalną, co zostało zarejestrowane w KSI. Spośród nich do realizacji
rekomendowano 2 projekty. Niemniej do końca czerwca br. Ŝaden z projektów nie został
zatwierdzony i nie podpisano umowy o dofinansowanie jego realizacji.
Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej
Na realizację Działania 1.2 w ramach PO KL 2007-2013 przeznaczono środki w wysokości
152 mln Euro (w tym dofinansowanie z EFS – 129,2 mln Euro).
W bieŜącym okresie sprawozdawczym beneficjent systemowy (CRZL) złoŜył do Instytucji
Pośredniczącej 5 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów o łącznej wartości blisko
406 tys. 954 tys. zł. Wśród złoŜonych wniosków znalazły się: (1) Koordynacja na Rzecz
Aktywnej Integracji, (2) Rewitalizacja społeczna”, (3) Tworzenie i rozwijanie standardów
jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej, (4) Zintegrowany system wsparcia
zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej, (5) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
pracowników pomocy i integracji społecznej. Wartość złoŜonych wniosków stanowi 79,5%
wartości alokacji na Działanie w latach 2007-2013.
W ramach ww. wniosków 3 uzyskały pozytywną rekomendację ZOPS, zaś 2 są w trakcie
oceny merytorycznej. Niemniej, do końca czerwca br. dla Ŝadnego z rekomendowanych
wniosków nie podpisano umowy o dofinansowanie.
Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej
Na realizację Działania 1.3 w ramach PO KL 2007-2013 przeznaczono środki w wysokości
241 mln 296 tys. 753 Euro (w tym dofinansowanie z EFS – 205 mln 102 tys. 240 Euro).
Procedurę przyjmowania projektów systemowych w ramach Działania 1.3 rozpoczęto
w lutym br. Do końca czerwca br. 13 wniosków o dofinansowanie przeszło pozytywnie
weryfikację formalną i zostało przekazanych do weryfikacji KOM (12 wniosków) oraz ZOPS
(1 wniosek w ramach Poddziałania 1.3.7). W wyniku realizowanego procesu wnioskowania
o wsparcie na koniec okresu sprawozdawczego weryfikacja złoŜonych wniosków
przedstawiała się następująco:
•

do realizacji rekomendowane zostały 2 projekty, w tym:
− 1 projekt Ministerstwa Sprawiedliwości (w ramach Poddziałania 1.3.5),
− 1 projekt CRZL (w ramach Poddziałania 1.3.7),

•

w trakcie oceny merytorycznej pozostaje 11 wniosków, w tym:
− 3 wnioski Komendy Głównej Ohotniczych Hufców Pracy (1.3.3),
− 4 wnioski Centralnego Zarządu SłuŜby Więziennej (w ramach Poddziałania
1.3.4),
− 4 wnioski Ministerstwa Sprawiedliwości (w ramach Poddziałania 1.3.5).

Łączna wartość wniosków złoŜonych w ramach Działania 1.3 wyniosła 315 mln 685 tys. 306
zł, co stanowi 38,9% wartości alokacji na lata 2007-2013. Wartość złoŜonych wniosków
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o dofinansowanie wyniosła:
•

w ramach Poddziałania 1.3.3 – 123 388 086 zł,

•

w ramach Poddziałania 1.3.4 – 111 382 548 zł,

•

w ramach Poddziałania 1.3.5 – 77 914 672 zł,

•

w ramach Poddziałania 1.3.7 – 3 000 000 zł.

W ramach projektów rekomendowanych do realizacji w bieŜącym okresie sprawozdawczym
nie zostały podpisane umowy o dofinansowanie. Ponadto, w ramach Poddziałania 1.3.6,
w którym beneficjentem systemowym jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, dotychczas nie złoŜono Ŝadnych wniosków o dofinansowanie.
W przyszłym okresie sprawozdawczym w Priorytecie I kontynuowana będzie ocena
wniosków systemowych składanych w Działaniach 1.1 i 1.2, oraz Poddziałaniach 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6 i 1.3.7. Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w przyszłym okresie
sprawozdawczym przedstawiają się następująco: dla Poddziałania 1.3.1 – lipiec br., zaś dla
Poddziałania 1.3.2 – przełom III i IV kwartału br.
Ponadto, naleŜy zakładać, iŜ w związku z propozycją zmian do Planu Działania 2007-2008
zgłoszoną przez IP dla Priorytetu I, w II-gim półroczu 2008 r. zostanie zatwierdzona
do realizacji nowa wersja ww. Planu.

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
W ramach Priorytetu II wyodrębniono Działania:
− Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, podzielone na trzy Poddziałania:
•

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – w ramach
którego będą realizowane projekty konkursowe;

•

Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności – w ramach
którego będą realizowane projekty konkursowe partnerów społecznych;

•

Poddziałanie 2.1.3 Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności
adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw – w ramach którego będą
realizowane projekty systemowe;

− Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności i kadr, podzielone na dwa
Poddziałania w ramach którego będą realizowane projekty systemowe:
•

Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje
wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności;

•

Poddziałanie 2.2.2 Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych;

− Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, podzielone na trzy Poddziałania, w ramach
których będą realizowane projekty systemowe:
•

Poddziałanie 2.3.1 Opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych;

•

Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych;

•

Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia.
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Dla wyŜej wymienionych Działań wyznaczono dwie IP II stopnia: Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Zdrowia.
Beneficjenci uprawnieni do otrzymania dofinansowania w ramach Priorytetu II zostali
wskazani w Szczegółowym opisie Priorytetów PO KL i są to:
− Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi;
− Departament Pielęgniarek i PołoŜnych Ministerstwa Zdrowia;
− Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
− Narodowy Fundusz Zdrowia;
− Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Alokacja finansowa przeznaczona na realizację Priorytetu II wynosi 778 mln 11 tys. 906
Euro, w tym udział środków EFS: 661 mln 310 tys. 120 Euro.
Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu Priorytetów PO KL w marcu 2008 r.
dotyczyły w odniesieniu do Priorytetu II doprecyzowania, iŜ w szkoleniach dla pracowników
przedsiębiorców mogą uczestniczyć równieŜ osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz rozszerzenia grupy docelowej w ramach projektów systemowych PARP w
zakresie podwyŜszania kwalifikacji kadry szkoleniowej.
Dnia 15 maja 2008 r. IZ PO KL zatwierdziła zmodyfikowaną wersję Planu działania na lata
2007-2008 dla Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozwój
zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia
osób pracujących. Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczyły projektów realizowanych
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i wiązały się przede wszystkim
ze zwiększeniem alokacji na konkursy ogłoszone w roku 2008 oraz zmianą harmonogramów
ogłaszania konkursów spowodowaną brakiem regulacji dotyczących udzielania przez PARP
pomocy publicznej. W I połowie 2008 r. wypracowano ostateczny kształt Rozporządzenia
dotyczącego udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO KL (Dz. U. Nr 111,
poz. 710). Z dniem 27 czerwca 2008 r. rozporządzenie weszło w Ŝycie, co umoŜliwiło
ogłoszenie konkursów przez PARP.
W dniu 6 czerwca 2008 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Polską Agencją
Rozwoju
Przedsiębiorczości
została
zawarta
Umowa
dotacji
rozwojowej
nr 1/DWF/PARP/2008 na 2008 r. na podstawie której w dniu 30 czerwca 2008 r. została
przekazana I i II transza dotacji na realizację Działania 2.1 oraz 2.2 PO KL w wysokości
2 607 974 zł.
W okresie objętym sprawozdaniem, w Instytucji Pośredniczącej został powołany Zespół
Oceniający Projekty Systemowe (ZOPS), którego zadaniem była ocena merytoryczna
wniosków o dofinansowanie. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. odbyło się
8 posiedzeń ZOPS, w trakcie których poddane zostały ocenie wnioski na łączną kwotę
375,4 mln zł.
Wg stanu na koniec czerwca 2008 r., 18 wniosków o dofinansowanie przeszło pozytywnie
ocenę formalną, w tym 9 w ramach Działania 2.1, 3 w ramach Działania 2.2 oraz 6 w ramach
Działania 2.3. Wartość ogółem tychŜe wniosków wyniosła 712,8 mln zł. W odniesieniu do
wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, do końca czerwca 2008 r. przyjęto
do realizacji 12 wniosków o dofinansowanie, w tym 8 w ramach Działania 2.1, 3 w ramach
Działania 2.2 oraz 1 ramach Działania 2.3. Wartość ogółem wniosków, które przeszły
pozytywnie ocenę merytoryczną do końca czerwca 2008 r. wyniosła 363,8 mln zł. W okresie
sprawozdawczym nie podpisano Ŝadnej umowy o dofinansowanie realizacji projektu.
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W ramach Priorytetu nie złoŜono Ŝadnego wniosku o płatność, w związku z tym, wartości
wskaźników produktu i wskaźników rezultatu pozostały na poziomie zerowym. Jak wskazała
Instytucja Pośrednicząca, wpływ na zaistniałą sytuację miały opóźnienia systemowe tj.:
nieterminowe złoŜenie do IP projektów systemowych przez PARP oraz przedłuŜająca się
ocena merytoryczna ww. projektów. Aby doprowadzić do jak najszybszego podpisania umów
o dofinansowanie w IP prowadzone były prace mające na celu opracowanie wzoru umowy
o dofinansowanie projektu systemowego. PowyŜszy wzór wymagał konsultacji
z beneficjentami systemowymi oraz Instytucją Zarządzającą PO KL.
W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest przekazanie PARP III transzy dotacji
rozwojowej.

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III pełni Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Dla Działań niniejszego Priorytetu nie wyznaczono Instytucji Pośredniczącej II stopnia,
w związku z czym za ich wdraŜanie odpowiada Instytucja Pośrednicząca.
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, beneficjentami systemowymi
w ramach Priorytetu III określono nw. instytucje:
− Minister właściwy ds. oświaty i wychowania,
− Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
− Kuratorzy oświaty,
− Centralna Komisja Egzaminacyjna,
− Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Alokacja finansowa przeznaczona na realizację Priorytetu III wynosi 1 mld 6 mln 236 tys.
268 Euro, w tym udział środków EFS – 855 mln 300 tys. 828 Euro.
Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu Priorytetów PO KL w marcu 2008 r.
dotyczyły w odniesieniu do Priorytetu III uwzględnienia w Poddziałaniu 3.1.2 Modernizacja
systemu nadzoru pedagogicznego zapisu dot. wdroŜenia zmodernizowanego systemu nadzoru
pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, co pozwoli na wdroŜenie wcześniej
opracowanej koncepcji modernizacji systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy
szkoły, która równieŜ otrzyma wsparcie w ramach powyŜszego Poddziałania.
W ramach Priorytetu III w I półroczu 2008 roku rozpoczęły się działania w ramach
4 projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), natomiast w przypadku
kolejnych 4 projektów MEN czynione były przygotowania do rozpoczęcia ich realizacji.
Ponadto Centralna Komisja Egzaminacyjna rozpoczęła realizację 10 projektów systemowych
dotyczących egzaminów zewnętrznych.
Jednocześnie, w okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu przeprowadzono nabór
w trzech konkursach. Pierwszy nabór wniosków konkursowych (dla Poddziałania 3.3.4)
rozpoczął się 1 kwietnia 2008 r. i trwał do 15 maja. Drugi nabór (dla Poddziałania 3.3.2) trwał
w okresie 28.04.08-27.06.08, zaś trzeci (dla Poddziałania 3.4.3) rozpoczął się 23 czerwca
i będzie trwał do 12 września 2008 r. W dwóch konkursach w ramach Działania 3.3,
w których nabór zakończył się, łącznie wpłynęło 258 wniosków.
Zgodnie z KSI (SIMIK 07-13), do końca okresu sprawozdawczego 148 wniosków
o dofinansowanie realizacji projektu przeszło ocenę formalną, w tym 138 w ramach Działania
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3.3 oraz 10 w ramach Działania 3.2 na łączną kwotę 1 mld 859 mln 469 tys. 990 zł. Na koniec
czerwca 2008 r. ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło 10 wniosków o dofinansowanie na
łączną kwotę 188 mln 717 tys. 254 zł, z czego zakontraktowanych zostało 9 projektów
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na sumę 184 mln 85 tys. 254 zł (Działanie 3.2), co
stanowi 23,2% alokacji dla całego Działania oraz 5,4% dla całego Priorytetu III.
W okresie sprawozdawczym nie złoŜono Ŝadnego wniosku o płatność w ramach projektów,
dla których podpisano umowy o dofinansowanie, wobec czego stopień osiągnięcia
wskaźników pozostaje na poziomie zerowym.
W drugiej połowie 2008 r. w ramach Priorytetu III zaplanowano przedłoŜenie do oceny
wniosków o dofinansowanie, a następnie podpisanie umów/wydanie decyzji dla wszystkich
projektów systemowych, które są przewidziane w Planie Działania na lata 2007-2008.
Dla trzech konkursów planowane są posiedzenia Komisji Oceny Projektów, po których
nastąpi podpisanie umów z wybranymi beneficjentami. Ponadto, w III kwartale 2008 r.
zaplanowano ogłoszenie jednego konkursu w ramach Poddziałania 3.4.3.

Priorytet IV Szkolnictwo wyŜsze i nauka
Za wdraŜanie Działań w ramach Priorytetu IV odpowiada Instytucja Pośrednicząca, której
funkcję pełni Departament WdroŜeń i Innowacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
WyŜszego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Instytucji Pośredniczących II
stopnia nie wyznaczono.
Alokacja finansowa przeznaczona na realizację Priorytetu IV wynosi 960 mln 366 tys. 839
Euro, w tym udział środków EFS – 816 mln 311 tys. 813 Euro.
Zmiany wprowadzone w marcu 2008 r. do Szczegółowego opisu Priorytetów PO KL nie
dotyczyły ww. Priorytetu.
W I półroczu 2008 roku w ramach wszystkich Działań Priorytetu IV prowadzono nabór
wniosków o dofinansowanie. Od początku wdraŜania Priorytetu pozytywnie pod względem
formalnym oceniono 236 wniosków o wartości ponad 2 mld zł (1,7 mld w części
odpowiadającej środkom Europejskiego Funduszu Społecznego). Niemniej jednak, do końca
czerwca 2008 r. nie zostały one wykazane w KSI, jak równieŜ nie zawarto umów na ich
realizację. W związku z powyŜszym nie dokonano płatności na rzecz beneficjentów oraz nie
osiągnięto postępu w realizacji wskaźników.
Opóźnienia w podpisywaniu umów o dofinansowaniu realizacji projektów w stosunku do
prognoz przedstawionych w sprawozdaniu za II półrocze 2007 r. wynikają z licznych
protestów dotyczących wyników oceny formalnej wniosków, a takŜe z powodu negocjacji
prowadzonych z beneficjentami.
Postęp wdraŜania Priorytetu IV wg stanu na 30 czerwca 2008 r. przestawia się następująco:
PROJEKTY KONKURSOWE
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
W ramach konkursu ogłoszonego 29 stycznia 2008 r. weryfikację formalną przeszło
214 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 1,8 mld zł. Zgodnie z załoŜeniami
Departamentu WdroŜeń i Innowacji w kolejnym okresie sprawozdawczym zostaną podpisane
32 umowy o dofinansowanie realizacji projektów.
PowyŜsze dane świadczą o tym, iŜ ogłoszony nabór cieszył się duŜym zainteresowaniem ze
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strony potencjalnych beneficjentów.
Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki
w rozwoju gospodarczym
W ramach Działania 4.2 w bieŜącym okresie sprawozdawczym ogłoszone zostały 2 konkursy
w dniu 26 marca 2008 r., w wyniku których status zweryfikowanych formalnie uzyskało
16 wniosków o wartości powyŜej 17 mln zł. Pozytywną ocenę merytoryczną przeszło
9 wniosków o wartości ponad 8 mln zł (wg stanu na 30 czerwca 2008 r. dane te nie zostały
wprowadzone do KSI). W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest podpisanie
umów o dofinansowanie wszystkich ww. projektów. Wartość przewidywanych do
zatwierdzenia umów ogółem to ok. 8 mln zł, co stanowi 3,9% alokacji na lata 2007-2013.
Dotychczasowe zainteresowanie konkursami otwartymi ogłoszonymi w ramach ww.
Działania świadczy o wysokim zainteresowaniu ze strony potencjalnych beneficjentów.
PROJEKTY SYSTEMOWE
W przypadku Poddziałań, w których realizowane będą projekty systemowe (4.1.2 oraz 4.1.3)
zostało złoŜonych 10 wniosków, z których weryfikację formalną przeszło 6 wniosków. Trzy
wnioski o wartości blisko 175 mln w ramach Poddziałania 4.1.2 oraz 3 wnioski o wartości 6,7
mln zł w ramach Podziałania 4.1.3. Wg stanu na 30 czerwca 2008 r. nie zatwierdzono
Ŝadnego z wyŜej wymienionych wniosków.

Priorytet V Dobre rządzenie
Dobre rządzenie to Priorytet, który bezpośrednio przyczynia się do realizacji celów
Krajowego Planu Reform na lata 2005-2008 (dalej: KPR). Kondycja słuŜb publicznych
rzutuje w istotnym stopniu na polityki kluczowe dla realizacji celów lizbońskich. Cele te
wyraŜa średniookresowo KPR, który podkreśla wagę kompleksowych działań, jakie naleŜy
podjąć, by poprawić warunki Ŝycia społeczno-gospodarczego. NaleŜą do nich
w szczególności:
•

poprawa jakości regulacji,

•

działania systemowe mające na celu poprawę warunków zakładania przedsiębiorstw
i ich funkcjonowania,

•

usprawnienie funkcjonowania sądownictwa gospodarczego.

Łączna wysokość alokacji w ramach Dobrego rządzenia wynosi ponad 2,06 mld zł
(610 mln. 854 tys. 094 Euro, w tym udział środków EFS – 519 mln 225 tys. 980 Euro).
Koordynację działań w ramach Priorytetu zapewnia Instytucja Zarządzająca PO KL, zaś za
poszczególne Działania odpowiadają:
− Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Departament SłuŜby Cywilnej
i Państwowego Zasobu Kadrowego) – pełniąca rolę IP II stopnia w ramach
Działania 5.1;
− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Departament Administracji
Publicznej) – pełniące rolę IP II stopnia w ramach Działania 5.2;
− Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Departament WdraŜania EFS) –
pełniące rolę IP II stopnia w ramach Działania 5.4 oraz 5.5.
W ramach Priorytetu nie ustanowiono IP II stopnia dla Działania 5.3, w którym realizowane
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są projekty systemowe Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.
Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu Priorytetów PO KL w marcu 2008 r.
dotyczyły w odniesieniu do Priorytetu V: zmiany beneficjenta systemowego w Poddziałaniu
5.1.4 WdraŜanie systemu zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym w związku
z przeniesieniem zadań z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Finansów oraz
wskazania nowego beneficjenta systemowego (Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów
Powszechnych i Prokuratury) w Działaniu 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii
Lizbońskiej.
W okresie objętym sprawozdaniem:
•

zakończono budowanie zdolności instytucjonalnej – zatwierdzono instrukcje
wykonawcze dla 3 spośród 4 IP II stopnia w ramach Priorytetu;

•

prowadzono nabór i ocenę projektów konkursowych i systemowych – I półrocze 2008
r. było pierwszym okresem, w którym uruchomiono nabór projektów konkursowych
w ramach wszystkich Poddziałań przewidujących ten tryb wdraŜania. Łącznie,
uruchomiono 5 konkursów w ramach Działań nadzorowanych przez MSWiA oraz
MPiPS. Według stanu na koniec tego okresu ocenę formalną przeszło pozytywnie
476 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów o wartości ogółem równej 1 mld
70 mln zł (w tym jeden wniosek, który przeszedł procedurę weryfikacji w roku 2007),
co stanowiło 52% alokacji ogółem na okres 2007-2013. 459 wniosków dotyczyło
schematów konkursowych, zaś 17 stanowiły projekty systemowe. Projekty
realizowane w trybie konkursowym są przy tym projektami opiewającymi na
nieporównywalnie mniejsze kwoty – aczkolwiek stanowią 96% wniosków ocenionych
poprawnie pod względem formalnym, ich łączna wartość to 59% wartości ogółem
wszystkich wniosków po ocenie formalnej. Jedynym beneficjentem systemowym,
który nie przedstawił projektu był Departament Dialogu Społecznego, MPiPS. Tym
samym, w ramach Priorytetu nie uruchomiono jednego Poddziałania;

•

poziom kontraktacji wyniósł 32,4 mln zł i dotyczył 7 projektów systemowych; tym
samym, wykorzystanie alokacji na okres 2007-2013 wyniosło 1,6%;

•

zakończono wdraŜanie pierwszego projektu systemowego w ramach Priorytetu.

Stopień realizacji poszczególnych Działań:
Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej
Projekty realizowane przez KPRM mają na celu modernizację procesów zarządzania
w administracji publicznej poprzez wdroŜenie systemu wieloletniego planowania
budŜetowego w ujęciu zadaniowym u wszystkich dysponentów środków budŜetowych oraz
wdroŜenie nowego systemu kształtowania wynagrodzeń we wszystkich jednostkach
administracji rządowej i objęcie 1 tys. 500 urzędów administracji rządowej działaniami
w zakresie poprawy standardów zarządzania wewnątrz tych jednostek.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano 1 projekt systemowy pn.: Przygotowanie
administracji rządowej do sporządzania zadaniowego planu wydatków na rok 2008 na kwotę
2,47 mln zł. Projekt rozliczono na kwotę 1,95 mln zł (są to zarazem jedyne wydatki
rozliczone w ramach całego Priorytetu) i zamknięto do końca I półrocza 2008 r. Szkoleniami
objęto 827 pracowników administracji rządowej.
W ramach projektu zrealizowano:
•

szkolenia z zakresu metodologii zadaniowego zestawienia wydatków – dot.
nowoczesnego sposobu budŜetowania, uŜycia mierników, definiowania zadań
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i celów w oparciu o dokumenty strategiczne;
•

szkolenia w zakresie krajowych i zagranicznych doświadczeń w zakresie budŜetu
zadaniowego – przeszkolono pracowników KPRM odpowiedzialnych za
wdroŜenie budŜetu zadaniowego oraz opracowano materiał szkoleniowy dla
Departamentu BudŜetu Zadaniowego zawierający rezultaty poszczególnych
szkoleń i przedstawiający aktualny stan wdroŜenia budŜetu zadaniowego w Polsce
wraz z tzw. mapą drogową.

Nie zrealizowano zadania Zaprojektowanie i uruchomienie serwisu internetowego uruchomienie serwisu internetowego dotyczącego budŜetu zadaniowego w KPRM uznano za
bezcelowe, gdyŜ Departament BudŜetu Zadaniowego został rozwiązany, a jego zadania od
1 lutego br. przeniesiono do Ministerstwa Finansów (Departament ds. Organizacji Sektora
Finansów Publicznych).
Ponadto, w ramach Działania prowadzono ocenę projektów systemowych:
•

Ministerstwa Finansów – w I półroczu 2008 r. zatwierdzono do realizacji projekt dot.
szkoleń psychospołecznych i specjalistycznych dla pracowników administracji
skarbowej z budŜetem równym 3,6 mln zł (będzie to zarazem jedyny projekt
realizowany na rzecz administracji skarbowej do końca roku 2008) oraz trwała ocena
2 kolejnych przedsięwzięć dot. budŜetu zadaniowego o łącznej wartości 90 mln zł
(Wsparcie przygotowania i wdroŜenia budŜetu zadaniowego na poziomie centralnym
w latach 2008-2012 oraz WdroŜenie budŜetu zadaniowego u wszystkich dysponentów
środków budŜetowych w latach 2008-2012);

•

Krajowej Szkoły Administracji Publicznej – zatwierdzono do realizacji jeden projekt
pn.: Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej (wartość ogółem: 7,07 mln zł);

•

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – do końca I półrocza 2008 r. przyjęto do
realizacji 5 projektów systemowych o łącznej wartości 26,3 mln zł dot.:


analizy potrzeb szkoleniowych i opracowania strategii szkoleniowej na
lata 2008-2010,



poprawy zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej,



szkoleń osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe
z państwowego zasobu kadrowego,



opracowania koncepcji systemu opisów stanowisk
i wartościowanie wysokich stanowisk państwowych,



wartościowania stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń
w administracji rządowej.

pracy

Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 7 umów o dofinansowanie realizacji projektu
o łącznej wartości 32,4 mln zł.
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Projekty realizowane przez MSWiA mają na celu poprawę zdolności regulacyjnych
administracji publicznej poprzez usprawnienie procesu stanowienia prawa miejscowego oraz
aktów administracyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (planuje się, iŜ szkolenia
zakończy 8 tys. 500 pracowników biorących udział w procesie stanowienia prawa lokalnego)
oraz modernizację procesów zarządzania w administracji publicznej poprzez objęcie 12
urzędów marszałkowskich, 227 starostw powiatowych i 1 tys. 487 urzędów gminy
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działaniami w zakresie poprawy standardów zarządzania wewnątrz tych jednostek.
W roku 2008 przewidziano realizację pięciu przedsięwzięć w formie projektów systemowych,
głównie o charakterze diagnostycznym i szkoleniowym oraz uruchomienie 4 konkursów.
W okresie sprawozdawczym trwała ocena formalna i merytoryczna wniosków złoŜonych
w ramach 3 konkursów (ogłoszonych w ostatnich dniach kwietnia i czerwca br.) oraz ocena
pierwszego projektu systemowego (Zdiagnozowanie samorządu terytorialnego w wybranych
aspektach jego funkcjonowania oraz wsparcie reformy decentralizacji administracji
publicznej). Łącznie, w ramach Działania ocenę formalną przeszły pozytywnie 192 wnioski
o dofinansowanie realizacji projektu o wartości 389,3 mln zł. Do końca I półrocza 2008 r.
MSWiA nie zakontraktowało i nie wydatkowało Ŝadnych środków.
Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej
Projekty systemowe realizowane przez Ministerstwo Gospodarki mają na celu poprawę
zdolności regulacyjnych administracji publicznej poprzez uproszczenie ustaw
najistotniejszych w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej (do 2013 roku liczba
propozycji uproszczeń ma wynieść 70), usprawnienie systemu wdraŜania dyrektyw UE,
optymalizację systemu oceny skutków regulacji (zakłada się, iŜ do 2013 r. 2 800
pracowników zaangaŜowanych w proces stanowienia prawa ukończy szkolenie w tym
zakresie), wdroŜenie systemu pomiaru kosztów administracyjnych. Jak równieŜ, poprawę
jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej
i funkcjonowaniem przedsiębiorstw poprzez skrócenie średniego czasu oczekiwania na
rejestrację działalności gospodarczej z 31 do 7 dni oraz redukcję obciąŜeń administracyjnych
przy zakładaniu działalności gospodarczej o 25%.
Projekty systemowe realizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości mają na celu poprawę
jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej
i funkcjonowaniem przedsiębiorstw poprzez skrócenie o 20% średniego czasu trwania
postępowania w sprawach gospodarczych oraz modernizację procesów zarządzania
w wymiarze sprawiedliwości poprzez zmniejszenie o 20% liczby spraw rozpatrywanych przez
sądy w terminie powyŜej 12 miesięcy. Do roku 2013 zostaną utworzone 84 punkty obsługi
interesantów w sądach i zostanie przeszkolonych 19 tys. 750 pracowników wymiaru
sprawiedliwości.
Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, w ramach Działanie ocenę formalną
przeszło pozytywnie 5 projektów Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowego Centrum
Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury o łącznej wartości 295,3 mln zł:
− Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości,
− Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości,
− Modernizacja zarządzania kadrami w sądownictwie powszechnym,
− Zwiększenie efektywności
sprawiedliwości,

realizacji

zadań

przez

jednostki

wymiaru

− Modernizacja sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości.
Do końca I półrocza 2008 r. stopień zakontraktowania i wydatkowania środków był zerowy.
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora oraz Działanie 5.5 Rozwój dialogu
społecznego
Projekty realizowane w ramach Działań nadzorowanych przez MPiPS mają na celu budowę
potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowana na
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wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej poprzez:
•

wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami
społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia
i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych;

•

zwiększenie do 15% odsetka organizacji pozarządowych korzystających z sieci
wsparcia, umacniającej ich zdolności do realizacji zadań publicznych;

•

wzrost do 112 liczby powiatów objętych bezpłatnym poradnictwem prawnym
i obywatelskim;

•

wsparcie 7 reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych w zakresie
budowania ich potencjału.

W okresie sprawozdawczym:
•

w ramach Działania 5.4 zatwierdzono do realizacji 1 projekt systemowy
Departamentu PoŜytku Publicznego pn.: Zwiększenie poziomu wiedzy na temat
funkcjonowania sektora pozarządowego, dialogu obywatelskiego oraz
doskonalenia umiejętności i zarządzania sferą poŜytku publicznego o wartości
9,9 mln PLN;

•

w ramach dwóch Poddziałań przewidujących konkursowy tryb wdraŜania
prowadzono ocenę wniosków o dofinansowanie. W ramach dwóch konkursów
zamkniętych ogłoszonych w marcu br. ocenę formalną przeszło pozytywnie
230 wniosków o wartości ogółem 217,4 mln zł (spośród 298, które wpłynęły
w odpowiedzi na konkurs; Działanie 5.4) oraz 37 wniosków o wartości ogółem
27,7 mln zł (spośród 53, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs; Działanie 5.5).
Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono wyników oceny
merytorycznej;

•

nie uruchomiono Poddziałania, w ramach którego beneficjentem systemowym jest
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego – zakłada się, iŜ pierwszy
projekt zostanie przedstawiony do oceny w III kwartale 2008 r.

Do końca I półrocza 2008 r. stopień zakontraktowania i wydatkowania środków w ramach
Działań, za które odpowiada MPiPS był zerowy.
W kolejnym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu V zakłada się rozpoczęcie
procesu kontraktacji środków w Działaniach 5.2 – 5.5 PO KL, w ramach których w I półroczu
2008 r. prowadzono tylko ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie
realizacji projektów. Proces kontraktacji będzie równieŜ kontynuowany w ramach Działania
5.1 w odniesieniu do złoŜonych projektów systemowych.
Zakłada się ponadto, iŜ w kolejnym okresie sprawozdawczym Departament Dialogu
i Partnerstwa Społecznego w MPiPS przedstawi pierwszy wniosek o dofinansowanie
realizacji projektu – tym samym, zostanie uruchomione Poddziałanie 5.5.1.
Jednocześnie, ogłoszenie konkursów planowane jest w ramach Działań 5.2 oraz 5.4 POKL.

PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Za realizację Priorytetu VI odpowiada 16 Instytucji Pośredniczących (IP), w tym 13 urzędów
marszałkowskich i 3 wojewódzkie urzędy pracy, oraz 14 Instytucji Pośredniczących II stopnia
(IP II stopnia). W związku z tym, Ŝe w trzech województwach: podkarpackim, wielkopolskim
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i zachodniopomorskim nie wyznaczono IP II stopnia, za wdraŜanie poszczególnych Działań
Priorytetu VI odpowiadają Instytucje Pośredniczące. W województwie mazowieckim rolę IP
II stopnia wyjątkowo pełnią dwie instytucje: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, który
odpowiada za realizację Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie oraz Mazowiecka Jednostka WdraŜania Programów
Unijnych, która odpowiada za realizację pozostałych Działań w ramach Priorytetu.
Alokacja finansowa przeznaczona na realizację Priorytetu VI PO KL 2007-2013 wynosi
2 mld 256 mln 929 tys. 201 Euro, w tym udział środków EFS – 1 mld 918 mln 389 tys. 821
Euro.
Regionalny podział alokacji przedstawia się następująco:
Województwo

Alokacja (EUR)

Dolnośląskie

154 250 307

Kujawsko-pomorskie

127 265 284

Lubelskie

162 699 367

Lubuskie

56 833 041

Łódzkie

160 203 271

Małopolskie

187 691 911

Mazowieckie

288 268 284

Opolskie
Podkarpackie

55 403 841
137 388 741

Podlaskie

82 755 794

Pomorskie

119 334 625

Śląskie

234 555 741

Świętokrzyskie

100 898 456

Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

99 405 388
192 564 696
97 410 454
2 256 929 201

W związku z nowelizacją Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, dokonaną przez
Instytucję Zarządzającą, w bieŜącym okresie sprawozdawczym w obszarze Priorytetu VI
dokonano następujących zmian:
•

doprecyzowano, iŜ wsparcie kierowane do osób zamieszkujących na obszarach
wiejskich ma na celu pomoc w znalezieniu zatrudnienia w obszarach nie
związanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą (poprzednio wskazywano na
zawody pozarolnicze, co znacznie zawęŜało zakres realizowanego wsparcia);

•

określono kwoty stawek stypendiów staŜowych i dodatków szkoleniowych
przysługujących uczestnikom projektów konkursowych w ramach Poddziałania
6.1.1;

•

wprowadzono nowy typ projektu realizowany na podstawie przepisów ustawy
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o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. doposaŜenie
i wyposaŜenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (poprzednio
powyŜszy typ wsparcia był moŜliwy do realizacji wyłącznie w ramach prac
interwencyjnych);
•

dookreślono warunki udzielania pomocy finansowej na rozwój
przedsiębiorczości, w tym m.in. odnośnie zasad udzielania wsparcia
pomostowego oraz wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres
nie krótszy niŜ 12 miesięcy od dnia załoŜenia działalności gospodarczej.

Do końca I-szego półrocza 2008 roku w ramach Priorytetu VI do realizacji zgłoszonych
zostało 3 tys. 271 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 2 mld 783 mln zł.
Spośród wniosków, które zostały zatwierdzone do realizacji umowy o dofinansowanie
dotychczas zawarto dla 622 projektów o łącznej wartości ponad 1 mld 121 mln zł. Stanowi to
14,5% zobowiązań wynikających z planu finansowego PO KL na lata 2007-2013 dla
Priorytetu VI. W ramach przyjętych projektów w bieŜącym okresie sprawozdawczym, na
podstawie zweryfikowanych i zatwierdzonych 212 wniosków o płatność, zrealizowano
płatności na rzecz beneficjentów w wysokości blisko 38 mln 599,9 tys. zł.
PROJEKTY KONKURSOWE
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku
pracy
W związku z decyzją Instytucji Zarządzającej PO KL o uruchomieniu projektów
pilotaŜowych w Poddziałaniu 6.1.1 pierwsze konkursy ogłoszone zostały juŜ w październiku
2007 roku. W województwach: dolnośląskim, podkarpackim, podlaskim, warmińskomazurskim i zachodnio-pomorskim w wyniku ogłoszonych konkursów do końca ubiegłego
roku zamknięto nabór projektów i rozpoczęto procedurę wyboru projektów do realizacji.
W województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, pomorskim,
śląskim i wielkopolskim nabory projektów zakończono w styczniu br. Natomiast
w województwie lubelskim, zgodnie z treścią ogłoszonego konkursu, zakończenie naboru
projektów nastąpiło z chwilą wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs, co miało
miejsce w lutym br. W bieŜącym okresie sprawozdawczym swoje pierwsze konkursy
w Poddziałaniu 6.1.1. ogłosiło województwo łódzkie i świętokrzyskie – w styczniu br., oraz
małopolskie – w czerwcu br.
W województwach, w których procedura naboru projektów w ramach pierwszych konkursów
dobiegła końca, w bieŜącym okresie sprawozdawczym ogłoszone zostały kolejne konkursy
otwarte.
Łącznie na koniec czerwca br. w Poddziałaniu 6.1.1 prowadzono nabory projektów
w następujących województwach:
•

dolnośląskim (w ramach drugiego konkursu),

•

kujawsko-pomorskim (w ramach drugiego konkursu),

•

lubuskim (w ramach drugiego konkursu),

•

łódzkim (w ramach drugiego konkursu),

•

małopolskim (w ramach pierwszego konkursu),

•

mazowieckim (w ramach trzeciego konkursu),

•

pomorskim (w ramach trzeciego konkursu),
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•

wielkopolskim (w ramach pierwszego konkursu).

Do końca czerwca br. w ramach ogłoszonych konkursów w Poddziałaniu 6.1.1 do realizacji
zgłoszonych zostało 2 tys. 276 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 1 mld 609
mln zł (w tym w bieŜącym okresie sprawozdawczym 2 tys. 101 wniosków). W ramach
rozstrzygniętych konkursów spośród wniosków zatwierdzonych do realizacji podpisano
umowy dla 132 projektów o łącznej wartości blisko 75 mln 837 tys. zł. Stanowi to 9,8%
zobowiązań wynikających z planu finansowego PO KL na lata 2007-2013.
Podziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań
na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
W ramach Poddziałania 6.1.2 pierwsze konkursy ogłoszone zostały jeszcze w 2007 roku
w województwie kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Pozostałe Instytucje Pośredniczące
ogłosiły konkursy w I-szym półroczu br. Najpóźniej ogłoszono konkurs w województwie
lubelskim w dniu 16 czerwca br. Jednocześnie, Instytucja Pośrednicząca w województwie
zachodniopomorskim odstąpiła od procedury konkursowej w ramach niniejszego
Poddziałania i zaplanowała realizację własnego projektu systemowego, w którym wsparcie
otrzymają powiatowe urzędy pracy w danym regionie.
W województwach, w których procedura naboru projektów w ramach pierwszych konkursów
dobiegła końca, w bieŜącym okresie sprawozdawczym ogłoszone zostały kolejne konkursy.
Łącznie na koniec czerwca br. w Poddziałaniu 6.1.2 prowadzono nabory projektów w ramach
pierwszych ogłoszonych konkursów w następujących województwach: dolnośląskim,
lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, pomorskim, świętokrzyskim, warmińskomazurskim i wielkopolskim.
Do końca czerwca br. w ramach ogłoszonych konkursów w Poddziałaniu 6.1.2 do realizacji
zgłoszonych zostało 262 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę blisko 97,5 mln zł.
W ramach rozstrzygniętych konkursów spośród wniosków zatwierdzonych do realizacji
umowy zawarto dla 152 projektów na łączną kwotę blisko 40 mln 716 tys. zł. Stanowi to
17,06% zobowiązań wynikających z planu finansowego PO KL na lata 2007-2013.
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Rozpoczęcie realizacji Działania 6.2, które zakłada wsparcie osób zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą, związane było z przygotowaniem i publikacją dokumentu
regulującego zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach Programu. Stosowne
rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie
udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
zostało opublikowane w dniu 26 maja br. (Dz.U. Nr 90, poz. 557) i z tym dniem weszło
w Ŝycie. Publikacja ww. rozporządzenia umoŜliwiła Instytucjom Pośredniczącym
przystąpienie do procedury naboru projektów w ramach Działania 6.2. Pierwszy konkurs
został ogłoszony jeszcze w maju br. w województwie opolskim. Kolejne konkursy ogłoszono
w czerwcu w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim,
mazowieckim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.
Do końca bieŜącego okresu sprawozdawczego w Ŝadnym z województw nie zakończono
procedury naboru projektów. W województwach: świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim
zgłoszono do realizacji pierwsze 4 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 4 mln 476,5
tys. zł. Pierwsze konkursy rozstrzygnięte zostaną w lipcu br.
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Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na
obszarach wiejskich
W ramach Działania 6.3, które ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz
mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich,
pierwsze konkursy ogłoszone zostały w 2007 roku (w województwie kujawsko-pomorskim
i łódzkim). W bieŜącym okresie sprawozdawczym konkursy ogłosiło kolejne 10 Instytucji
Pośredniczących w województwach: dolnośląskim, lubuskim, małopolskim, mazowieckim,
podkarpackim,
podlaskim,
śląskim,
warmińsko-mazurskim,
wielkopolskim
i zachodniopomorskim. W ramach ogłoszonych konkursów w Działaniu 6.3 do realizacji
zgłoszono 383 wnioski o dofinansowanie na kwotę blisko 18 mln 844 tys. zł. Do końca
czerwca br. rozstrzygnięto konkursy w 7 województwach: dolnośląskim, łódzkim,
mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i warmińsko-mazurskim. W ramach
zakończonych konkursów spośród projektów zatwierdzonych do realizacji, umowy
o dofinansowanie zawarto dla 15 projektów na łączną kwotę ponad 705 tys. zł. Stanowi to
1,5% realizacji zobowiązań wynikających z planu finansowego PO KL na lata 2007-2013.
Wnioski o płatność w ramach Działania 6.3 nie były rozliczane.
PROJEKTY SYSTEMOWE
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych
W ramach Poddziałania 6.1.3 realizowane są projekty powiatowych urzędów pracy. Do końca
I-szego półrocza br. do realizacji zgłoszonych zostało 346 wniosków na łączną kwotę blisko
1 mld 54 mln zł. Spośród nich dotychczas zawarto umowy na realizację 323 projektów
o łącznej wartości blisko 1 mld 4 mln zł. Stanowi to blisko 21% zobowiązań określonych
w planie finansowym PO KL na lata 2007-2013.
W przyszłym okresie sprawozdawczym Instytucje Pośredniczące Priorytetu VI kontynuować
będą czynności realizowane w związku z ogłoszonymi dotychczas konkursami.
W odniesieniu do planowanych terminów ogłoszenia kolejnych konkursów w ramach
Poddziałania 6.1.1, harmonogram na najbliŜszy okres przedstawia się następująco:
•

lipiec 2008 r. – województwo śląskie,

•

III kwartał 2008 r. – województwo lubelskie,

•

I kwartał 2009 r. – województwo opolskie, podlaskie i wielkopolskie.

W pozostałych województwach w chwili obecnej nie planowane jest ogłaszanie kolejnych
konkursów dla Poddziałania 6.1.1.
W Poddziałaniu 6.1.2 w II-gim półroczu 2008 r. w związku z ogłoszonymi konkursami
kontynuowany będzie nabór projektów w następujących województwach: dolnośląskim,
lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, pomorskim, świętokrzyskim, warmińskomazurskim i wielkopolskim.
W pozostałych województwach nabory projektów planowane są w następujących okresach:
•

województwo kujawsko-pomorskie: IV kwartał 2008 r.;

•

województwo mazowieckie: 2009 rok;

•

województwo podkarpackie: III kwartał 2009 r.;

•

województwo podlaskie: I kwartał 2010 r.;

•

województwo opolskie: I kwartał 2011 r.
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Instytucja Pośrednicząca
województwie śląskim nie określiła terminów kolejnych
planowanych do ogłoszenia konkursów w Poddziałaniu 6.1.2.
W ramach Podziałania 6.1.3 w przyszłym okresie sprawozdawczym konkursy ogłoszone
zostaną w następujących województwach: podkarpackim, śląskim, lubelskim, lubuskim
łódzkim wielkopolskim i zachodniopomorskim.
W Działaniu 6.2 kontynuowany będzie nabór projektów w ramach konkursów ogłoszonych
w czerwcu br. w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim,
mazowieckim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.
W pozostałych województwach ogłoszenie konkursów planowane jest w II-gim półroczu
2008 r.
W Działaniu 6.3 kontynuowany będzie nabór projektów ogłoszony w ramach konkursów
ogłoszonych w I-szym półroczu br. w województwach: dolnośląskim, lubuskim,
małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, warmińsko-mazurskim,
wielkopolskim i zachodniopomorskim. W pozostałych województwach ogłoszenie
pierwszych konkursów planowane jest w III kwartale br. (dot. lubelskiego, pomorskiego oraz
świętokrzyskiego) i w IV kwartale br. (dot. opolskiego).

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Za wdraŜanie Priorytetu VII odpowiada 16 Instytucji Pośredniczących oraz 7 Instytucji
Pośredniczących II stopnia. W związku z tym, iŜ w trzech województwach: podkarpackim,
wielkopolskim i zachodniopomorskim nie wyznaczono IP II stopnia, za wdraŜanie
poszczególnych Działań Priorytetu VII odpowiadają Instytucje Pośredniczące. Jednocześnie,
za wdraŜanie Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji odpowiadają
bezpośrednio Instytucje Pośredniczące PO KL.
Alokacja finansowa przeznaczona na realizację Priorytetu VII wynosi 1 mld 552 mln 906 tys.
53 Euro, w tym udział środków EFS – 1 mld 319 mln 970 tys. 145 Euro.
Regionalny podział alokacji przedstawia się następująco:
Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie

Alokacja (EUR)
106 133 695
87 566 340

Lubelskie

111 947 168

Lubuskie

39 104 627

Łódzkie

110 229 700

Małopolskie

129 143 574

Mazowieckie

198 346 303

Opolskie

38 121 249

Podkarpackie

94 531 901

Podlaskie

56 941 074

Pomorskie

82 109 559

Śląskie
Świętokrzyskie

161 388 771
69 424 341
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Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

68 397 019
132 496 350
67 024 382
1 552 906 053

W ramach zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu Priorytetów PO KL w odniesieniu
do Priorytetu VII:
−

doprecyzowano linię demarkacyjną pomiędzy grupami docelowymi
korzystającymi ze wsparcia na szczeblu centralnym i regionalnym w celu
uniknięcia ryzyka podwójnego finansowania podobnych działań;

−

rozszerzono grupy docelowe w Działaniu 7.1 o dodatkowe kategorie osób
zagroŜonych wykluczeniem społecznym;

−

zmodyfikowano typy projektów realizowanych w trybie konkursowym dodając
reintegrację zawodową u pracodawcy i wyłączono warsztaty terapii zajęciowej z
moŜliwości wsparcia z uwagi na fakt iŜ podmioty te są w duŜej części
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych;

−

ustalono kwoty stawek stypendiów staŜowych i dodatków szkoleniowych
przysługujących uczestnikom projektów konkursowych w ramach Poddziałania
7.2.1.

Do końca bieŜącego okresu sprawozdawczego w ramach Priorytetu VII ogłoszono ponad 50
konkursów oraz prowadzono ocenę formalną i merytoryczną przedstawianych projektów
systemowych. Do 30 czerwca 2008 r. weryfikację formalną przeszło pozytywnie 3 tys. 289
wniosków o dofinansowanie realizacji projektów o łącznej wartości 1 mld 201 mln tys. zł,
spośród których do realizacji zatwierdzono 615 wniosków na kwotę ogółem 247 mln 130 tys.
94 zł. Najwięcej wniosków zatwierdzono w województwie podkarpackim (107 wniosków),
podczas gdy w województwie mazowieckim i opolskim zatwierdzono jedynie po 1 wniosku
o dofinansowanie. 49% wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, które przeszły
pozytywnie ocenę formalną stanowiły wnioski o dofinansowanie realizacji projektów
systemowych w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (w tym
najwięcej wniosków dotyczyło Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej), 34% - wnioski w ramach Działania 7.2
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, zaś 17% - wnioski
w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz integracji. W ramach ostatniego z ww.
Działań, w którym ocenę formalna przeszło pozytywnie najmniej wniosków (555), konkursy
nie zostały ogłoszone w dwóch województwach (opolskim i pomorskim), zaś w przypadku
województwa lubelskiego - konkurs ogłoszono 30 czerwca 2008 r.
Zidentyfikowanym problemem przy wdraŜaniu Działania 7.1 był przede wszystkim brak
przygotowania ośrodków pomocy społecznej do aplikowania o środki z EFS, co skutkowało
głównie licznymi błędami we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów oraz, co moŜe
stanowić utrudnienie w realizacji projektów przez te podmioty.
Kontraktacja w ramach Priorytetu VII na podstawie 115 podpisanych umów i wydanych
decyzji o dofinansowaniu (wg stanu na dzień 30 czerwca br.) wyniosła 70 mln 91 tys. 633 zł,
co w odniesieniu do alokacji środków na lata 2007-2013 stanowi 1,3%.

30

W ramach wniosków o płatność przedstawionych do rozliczenia uznano za kwalifikowalne
w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 2 mln 962 tys. 857 zł. W okresie
sprawozdawczym ramach Priorytetu VII nie udzielono pomocy publicznej, rozumianej jako
rozliczone środki finansowe na podstawie wniosków o płatność.
W kolejnym okresie sprawozdawczym we wszystkich województwach planowane jest
ogłoszenie naborów, kontynuowanie bądź wznowienie naborów wniosków o dofinansowanie.
W województwie mazowieckim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim
i wielkopolskim planowane jest przeprowadzenie badań ewaluacyjnych z zakresu działań
informacyjno-promocyjnych w ramach Programu, efektywności systemu zarządzania
i kontroli PO KL, monitorowania PO KL oraz funkcjonowania systemu zarządzania
i wdraŜania komponentu regionalnego PO KL.

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Za wdraŜanie Priorytetu VIII odpowiada 16 Instytucji Pośredniczących oraz 8 Instytucji
Pośredniczących II stopnia.
Alokacja finansowa przeznaczona na realizację Priorytetu VIII PO KL wynosi 1 mld 588 mln
479 tys. 612 Euro, w tym udział środków EFS 1 mld 350 mln 207 tys. 670 Euro.
Regionalny podział przedstawia się następująco:
Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie

Alokacja (EUR)
108 564 977
89 572 286

Lubelskie

114 511 624

Lubuskie

40 000 425

Łódzkie

112 754 813

Małopolskie

132 101 961

Mazowieckie

202 889 967

Opolskie

38 994 520

Podkarpackie

96 697 413

Podlaskie

58 245 465

Pomorskie

83 990 503

Śląskie

165 085 822

Świętokrzyskie

71 014 696

Warmińsko-mazurskie

69 963 840

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

135 531 541
68 559 758
1 588 479 612

W ramach zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu Priorytetów PO KL w odniesieniu
do Priorytetu VIII:
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−

w przypadku projektów skierowanych do dorosłych osób pracujących, które
z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub
podwyŜszaniem kwalifikacji i umiejętności, wyłączonych z zasady z pomocy
publicznej:
•

rozszerzono zakres projektu (dotychczas tylko szkolenia) o kursy
i doradztwo zawodowe (o ile stanowi działanie uzupełniające do kursów
i szkoleń);

•

zaznaczono, iŜ powyŜsze formy kształcenia ustawicznego nie mogą być
realizowane w formach szkolnych ani odbywać się w szkołach dla
dorosłych (linia demarkacyjna z Priorytetem IX);

•

w celu ograniczenia wystąpienia pomocy publicznej, ograniczono krąg
beneficjentów do: przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą
w zakresie szkoleń; osób prawnych, które zgodnie ze statutem prowadzą
działalność szkoleniową oraz osób fizycznych prowadzących działalność
oświatową;

•

doprecyzowano, iŜ do grup docelowych naleŜą: pracujące osoby dorosłe
(powyŜej 18. roku Ŝycia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy
zlecenia lub umowy o dzieło;

-

umoŜliwiono realizację w trybie konkursowym (8.2.1) dwóch typów projektów:
dotyczących wsparcia tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji
między naukowcami a przedsiębiorcami oraz stypendiów naukowych dla
doktorantów, moŜliwych dotychczas tylko jako wsparcie systemowe (8.2.2)
– decyzję co do wyboru trybu realizacji kaŜdego z typów projektów pozostawiono
Instytucji Pośredniczącej;

-

określono maksymalną miesięczną wysokość stypendium dla doktoranta
– powinno ono mieścić się w granicach 3–5 tys. zł.

Do końca I półrocza 2008 r. ogłoszono konkursy we wszystkich województwach.
Poddziałanie 8.1.1 zostało uruchomione w całej Polsce, natomiast pozostałe Podziałania są
uruchamiane stopniowo. Nie ogłoszone konkursy w I półroczu 2008 r. zostały zaplanowane
na III kwartał 2008 r. W przypadku województwa podkarpackiego, które ogłosiło pierwszy
w kraju konkurs w ramach Priorytetu VIII (Poddziałanie 8.1.1) 17 października 2007 r.,
ogłoszono nabór projektów w ramach wszystkich Poddziałań Priorytetu VIII, z wyjątkiem
Poddziałania 8.1.3. W trakcie realizacji Priorytetu odnotowano małe zainteresowanie
beneficjentów realizacją projektów w ramach Poddziałania 8.1.3 oraz zidentyfikowano
problem dotyczący krótkich terminów przewidzianych na ocenę formalną i merytoryczną
wniosków o dofinansowanie.
Do końca czerwca 2008 r. pozytywnie ocenę formalną przeszło 2 tys. 454 wnioski
o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę ponad 1 mld 482 mln zł, z czego najwięcej
w ramach Poddziałania 8.1.1 – 2 tys. 244. Spośród tych wniosków 858 zatwierdzono do
realizacji o łącznej wartości ogółem 558 mln zł, w tym 827 wniosków w ramach Poddziałania
8.1.1.
W odniesieniu do procesu kontraktacji, do 30 czerwca 2008 r. podpisano łącznie 155 umów
w ramach Priorytetu VIII na kwotę ogółem 100 mln 382 tys. 799 zł. Najwięcej umów
podpisano w ramach Poddziałania 8.1.1, tj. 152, w tym najwięcej w województwie
świętokrzyskim (28 umów) oraz w województwie małopolskim (25 umów). W ramach
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Poddziałań 8.1.2 oraz 8.1.3 podpisano po jednej umowie (obie w województwie
świętokrzyskim), natomiast w ramach Poddziałania 8.2.2 podpisano jedną umowę
w województwie opolskim. śadnej umowy w ramach Priorytetu VIII nie podpisano w
czterech województwach, tj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim oraz łódzkim.
W ramach Priorytetu VIII beneficjenci przedstawili do rozliczenia wydatki na podstawie
wniosków o płatność, które zostały zatwierdzone na łączną kwotę ponad 26 tys. zł. Niemniej,
wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku realizacji Programu
pozostała na poziomie zerowym.
W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest ogłoszenie kolejnych naborów
w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, podkarpackim, podlaskim,
pomorskim, warmińsko-mazurskim, śląskim oraz świętokrzyskim. Jednocześnie,
w województwach lubuskim, opolskim i wielkopolskim kolejne konkursy zostaną ogłoszone
w 2009 r.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Za wdraŜanie Priorytetu IX odpowiada 16 Instytucji Pośredniczących oraz 5 Instytucji
Pośredniczących II stopnia. W związku z tym, Ŝe w trzech województwach: podkarpackim,
wielkopolskim i zachodniopomorskim nie wyznaczono IP II stopnia, za wdraŜanie
poszczególnych Działań odpowiadają Instytucje Pośredniczące. Jednocześnie, za wdraŜanie
Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych odpowiadają
bezpośrednio Instytucje Pośredniczące.
Alokacja finansowa przeznaczona na realizację Priorytetu IX wynosi 1 mld 703 mln 425 tys.
446 Euro, w tym udział środków EFS: 1 mld 447 mln 911 tys. 629 Euro.
Regionalny podział alokacji jest następujący:
Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie

Alokacja (EUR)
116 420 975
96 053 931

Lubelskie

122 797 933

Lubuskie

42 894 943

Łódzkie

120 913 996

Małopolskie

141 661 146

Mazowieckie

217 571 526

Opolskie
Podkarpackie

41 816 248
103 694 647

Podlaskie

62 460 234

Pomorskie

90 068 238

Śląskie

177 031 791

Świętokrzyskie

76 153 473

Warmińsko-mazurskie

75 026 575

Wielkopolskie

145 338 898
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Zachodniopomorskie
Polska

73 520 891
1 703 425 446

W ramach zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu Priorytetów PO KL w odniesieniu
do Priorytetu IX:
-

w Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej wprowadzono zapis umoŜliwiający wsparcie nie tylko
nowopowstających, ale równieŜ juŜ istniejących przedszkoli. Celem zmiany było
doprecyzowanie moŜliwych form wsparcia oraz wyraźne podkreślenie moŜliwości
objęcia wsparciem aktualnie funkcjonujących innych form wychowania
przedszkolnego, utworzonych m.in. w ramach wsparcia EFS w latach 2004 – 2006;

-

w Poddziałaniu 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych
wprowadzono wspólne dla wszystkich województw zasady w zakresie udzielania
pomocy stypendialnej. Zasady te dotyczą m.in.: wysokości oraz czasu pobierania
stypendium przez ucznia, kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów i kryterium
dochodowego w przyznawaniu stypendium, wymogu w postaci indywidualnego planu
rozwoju edukacyjnego ucznia oraz opieki nad stypendystą;

-

w Działaniu 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego ograniczono
zakres formalnego kształcenia ustawicznego do kształcenia osób dorosłych w formach
szkolnych (w szkołach dla dorosłych). Inne formy kształcenia ustawicznego (w tym
równieŜ formalnego) np.: kursy zawodowe zostały przesunięte do Poddziałania 8.1.1.
Celem wprowadzonej zmiany było ustalenie jasnej linii demarkacyjnej i zapewnienie
komplementarności pomiędzy charakterem wsparcia w Priorytecie VIII i IX.

Do końca I półrocza 2008 r. w ramach Priorytetu IX ogłoszono konkursy w 12
województwach w Polsce. W województwie lubelskim, gdzie do końca I półrocza 2008 r. nie
ogłoszono konkursu, w ramach Działań 9.3 oraz 9.4 zaplanowano ich ogłoszenie
odpowiednio w III i IV kwartale 2008 r. Podobnie, w odniesieniu do województwa
podkarpackiego, jak i w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego, dotychczas nie
ogłoszono konkursu w ramach Działania 9.4, dla którego zaplanowano nabór w III kwartale
2008 r. W województwie świętokrzyskim natomiast nie ogłoszono dotychczas naboru
projektów w ramach Działania 9.3, który zaplanowano na III kwartał 2008 r.
W trakcie realizacji Priorytetu napotkano na szereg trudności związanych z wydłuŜającym się
procesem oceny projektów spowodowanym koniecznością weryfikacji potencjału
finansowego wnioskodawców, licznymi błędami we wnioskach aplikacyjnych
(w szczególności w budŜecie szczegółowym projektu), czy w końcu duŜą liczbą protestów.
Od początku realizacji Programu do końca czerwca 2008 r. weryfikację formalną przeszło
pozytywnie 5 tys. 363 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę ponad 1 mld
482 mln zł ( w wysokości dofinansowania z EFS), z czego najwięcej w ramach Działania 9.1
(2 tys. 630 wniosków) oraz Działania 9.5 (1 tys. 870 wniosków). Spośród złoŜonych
wniosków 1 tys. 81 zatwierdzono do realizacji, z czego najwięcej w województwie
podkarpackim (228 wniosków) oraz pomorskim (105 wniosków), natomiast najmniej
w województwie wielkopolskim (10 wniosków) oraz łódzkim (19 wniosków).
W odniesieniu do procesu kontraktacji, do 30 czerwca 2008 r. podpisano łącznie 223 umowy
w ramach Priorytetu IX na kwotę ogółem 9 mln 332 tys. zł (dofinansowania z EFS), co
stanowiło 0,2% alokacji 2007-2013. Najwięcej umów podpisano w ramach Poddziałania 9.5,
tj. 219, w tym najwięcej w województwie dolnośląskim (54 umowy) oraz w województwie

34

świętokrzyskim (47 umów). Pozostałe cztery umowy podpisano w województwie
świętokrzyskim w ramach Poddziałania 9.1.2 na kwotę 982 tys. 127 zł. W przypadku pięciu
województw, tj. lubuskiego, pomorskiego, opolskiego, łódzkiego i mazowieckiego nie
podpisano Ŝadnej umowy.
W okresie sprawozdawczym nie zatwierdzono Ŝadnych wniosków o płatność, co oznacza
równieŜ zerowe wykonanie wskaźników postępu rzeczowego.
W kolejnym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu IX zaplanowano ogłoszenie
nowych naborów projektów. Jednocześnie, będą trwały konkursy ogłoszone w I półroczu
2008 r.
2.Opis istotnych problemów we wdraŜaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013 wystąpiły następujące problemy:
Problemy legislacyjne
•

przedłuŜenie procesu publikacji rozporządzeń dot. udzielania pomocy publicznej
w PO KL,

•

konieczność ponownej nowelizacji rozporządzeń dotyczących udzielania pomocy
publicznej do końca 2008 r. z uwagi na utratę z dniem 30 czerwca br. mocy
rozporządzeń wspólnotowych dotyczących wyłączeń blokowych i zastąpienie ich
jednym aktem prawnym;

Problemy proceduralne
•

opóźnienia w zatwierdzaniu do realizacji projektów systemowych wynikające m.in. z:
− niskiej jakości zgłaszanych wniosków o dofinansowanie,
− długotrwałego procesu wyboru Wykonawców wynikający z konieczności
stosowania procedur Prawa zamówień publicznych,

Problemy związane z obsługa systemów informatycznych
•

trudności w pracy z Krajowym Systemem Informatycznym (SIMIK 07-13), w tym:
− nieograniczona moŜliwość usuwania uprzednio wprowadzonych danych przez
poszczególnych uŜytkowników,
− czasowo powtarzający się brak dostępu do programu Oracle Discoverer Plus
utrudniający terminowe przygotowywanie informacji sprawozdawczych, oraz
wymuszający wykazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym,
− problemy z migracją danych z lokalnych systemów informatycznych (LSI) do
systemu centralnego oraz opóźnienia w rejestrowaniu danych w KSI (SIMIK
07-13) związane z faktem rejestrowania danych wg daty eksportu z LSI do KSI
zamiast wg daty wprowadzenia do LSI,
− brak zdefiniowanych powiązań
a dokumentami sprawozdawczymi,

pomiędzy

elementami

w

ramach

KSI

•

wystąpienie błędów w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych utrudniające
przygotowanie wniosków o dofinansowanie przez potencjalnych beneficjentów,

•

brak

Generatora

Wniosków

Płatniczych,

co

utrudnia

sprawne

rozliczanie
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i monitorowanie przyjętych do realizacji projektów.
W wyniku zidentyfikowanych problemów Instytucja Zarządzająca PO KL podjęła
następujące środki zaradcze.
Opóźnienie w publikacji rozporządzeń dot. udzielania pomocy publicznej w PO KL nie
wpłynęło na zmiany w harmonogramie uruchomienia Priorytetów w częściach, w których
pomoc publiczna nie występuje. Stosowne rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy
publicznej opublikowane zostały w czerwcu br. W tym samym czasie Instytucje
Pośredniczące przystąpiły do uruchomienia procedur konkursowych na realizację projektów
zawierających pomoc publiczną.
W zakresie dostosowania brzmienia przepisów rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego
do zmienionych przepisów wspólnotowych IZ PO KL opracowała projekty nowelizacji
stosownych rozporządzeń, stanowiących podstawę do udzielania pomocy publicznej
w ramach PO KL. W wrześniu br. planowane jest skierowanie projektów rozporządzeń do
konsultacji międzyresortowych i społecznych.
Ponadto, IZ PO KL zgłosiła zmiany do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
wprowadzające przepisy ułatwiające realizację projektów w partnerstwie, a takŜe
przygotowała Rekomendacje dla beneficjentów i instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie
Programu, dotyczące funkcjonowania projektów partnerskich.
By podwyŜszyć jakość zgłaszanych do realizacji projektów systemowych instytucje
odpowiedzialne za monitorowanie ww. projektów zintensyfikowały działania informacyjne
kierowane do pracowników przygotowujących wnioski aplikacyjne, w tym zorganizowano
dodatkowe spotkania instruktaŜowe. Z uwagi na rozpoznane potrzeby działania
te kontynuowane będą równieŜ w kolejnym okresie sprawozdawczym.
W związku z duŜym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów PO KL wnioskowaniem
o dofinansowanie, w tym Generatorem Wniosków Aplikacyjnych udostępnionym na stronie
internetowej, Instytucja Zarządzająca wzmocniła łącze, za pośrednictwem którego
udostępniony został Generator. Ponadto, udostępniono równieŜ wersję off-line Generatora,
która umoŜliwiła zainstalowanie systemu na lokalnym serwerze i pracę bez utrzymania stałej
łączności z Internetem.
W celu wyeliminowania błędów występujących w KSI, w tym uniknięcia konieczności
dokonywania korekt wprowadzonych danych, oraz stworzeniu wiarygodnego źródła danych
dla informacji o realizowanych działaniach w ramach PO KL, Instytucja Zarządzająca
prowadzi stały monitoring jakości danych wprowadzanych do systemu. Regularnie
sporządzane są zestawienia błędów wykrytych w KSI, które w dalszej kolejności
przekazywane są do Instytucji Pośredniczących i Pośredniczących II stopnia z prośbą
o niezwłoczną weryfikację korektę. Ponadto, podczas grup roboczych uŜytkownicy KSI są
informowani o potrzebie szczególnej dbałości o jakość danych wprowadzanych do KSI
(SIMIK 07-13).
3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie
sprawozdawczym
3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu
Kontrola realizacji PO KL dokonywana przez IZ PO KL obejmuje w szczególności
sprawdzenie prawidłowości, skuteczności, efektywności i zgodności z prawem procedur oraz
systemu zarządzania i kontroli w Instytucjach Pośredniczących i Instytucjach
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Pośredniczących II stopnia w ramach Priorytetu V PO KL oraz weryfikacje wydatków
i kontrolę projektów.
Realizacji kontroli prawidłowości stosowania procedur systemu zarządzania słuŜą:
•

badanie dokumentów związanych z realizacją PO KL, a w szczególności
weryfikacja i zatwierdzanie Instrukcji Wykonawczych IP,

•

kontrole na miejscu.

W ramach kontroli systemu Instytucja Zarządzająca co roku przeprowadza kontrole
na miejscu w Instytucjach Pośredniczących oraz w Instytucjach Pośredniczących II stopnia
w ramach Priorytetu V PO KL.
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała Plan kontroli Instytucji Zarządzającej
Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na 2008 rok. Plan został zatwierdzony przez
Instytucję Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w dniu 13 lutego br.
i przekazany do Instytucji Certyfikującej. Ze względu na początkowy okres realizacji PO KL
w roku 2008 i obowiązek nadzoru równorzędnie dwóch programów operacyjnych
w perspektywie finansowej 2004-2006 (Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich oraz Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL), których realizacja
w 2008 roku jest w pełni kontynuowana, IZ PO KL zadecydowała o wyborze próby instytucji
do kontroli.
Do końca 2008 r. IZ PO KL przeprowadzi kontrole na miejscu w 7 Instytucjach
Pośredniczących (co stanowi 33,33% wszystkich IP oraz IP II stopnia w ramach Priorytetu
V PO KL). IZ wybrała instytucje do skontrolowania w oparciu o analizę ryzyka. Kontrole te
zostaną przeprowadzone w drugiej połowie 2008 r., gdy realizacja Programu osiagnie
odpowiedni stopień zaawansowania.
IZ opracowała harmonogram przeprowadzenia kontroli na miejscu w 2008 r. w oparciu
o następujące kryteria:
1. stan przygotowania IP i IP II stopnia (dotyczy Priorytetu V PO KL) do audytu
zgodności,
2. wielkość środków finansowych obsługiwanych przez okreśłoną IP w danym roku6,
3. ilość IP II stopnia w ramach danej IP,
4. doświadczenie instytucji w wydatkowaniu środków z EFS.
IZ PO KL wybrała do kontroli następujące instytucje:
•

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament WdraŜania EFS
(DWF),

•

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament ds. PO KL,

•

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział EFS,

•

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Strategii i
Rozwoju Regionalnego,

•

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,

•

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament
EFS,

•

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki

37

Regionalnej.
Kontrole na miejscu przeprowadzane przez IZ PO KL w IP oraz IP II stopnia w ramach
Priorytetu V PO KL mogą obejmować, m. in.
•

sprawdzenie prawidłowości przestrzegania procedur naboru, oceny i wyboru
wniosków o dofinansowanie realizacji projektu (zgodność procesu wyboru
projektów z procedurami wewnętrznymi (Instrukcjami wykonawczymi) danej
instytucji oraz Zasadami wyboru projektów zamieszczonymi w Systemie realizacji
PO KL oraz zgodności wybieranych projektów z kryteriami wyboru projektów),

•

weryfikację poprawności procesu zawierania i podpisywania umów/ aneksów do
umów o dofinansowanie projektu,

•

weryfikację poprawności podpisywanych przez IP umów o dofinansowanie
projektu z beneficjentami,

•

weryfikację prawidłowości realizacji projektów systemowych,

•

weryfikację prawidłowości realizacji działań w ramach pomocy technicznej,

•

weryfikację prawidłowości realizacji obowiązków w zakresie rozliczeń
finansowych, w tym poprawności kwalifikowania wydatków oraz jakości
i terminowości składanych dokumentów finansowych,

•

sprawdzenie procesu weryfikacji wydatków i potwierdzania płatności oraz
przepływów i rozliczeń finansowych (system księgowy),

•

badanie prawidłowości oraz terminowości realizacji obowiązków w zakresie
monitorowania wdraŜania Priorytetu/ Działania w tym opracowywania
i przekazywania sprawozdań z realizacji Priorytetu/Działania,

•

weryfikację prawidłowości realizacji obowiązków w
(systemowej oraz kontroli na miejscu realizacji projektu),

•

weryfikację realizacji obowiązków w zakresie raportowania nieprawidłowości,

•

kontrolę realizacji procedur dotyczących zamówień publicznych,

•

weryfikację poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji,

•

sprawdzenie przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów,

•

sprawdzenie nadzorowania przez IP wykonywania przez IW (IP II stopnia)
obowiązków związanych z wdraŜaniem działania, w tym takŜe obowiązków
wynikających z zapisów porozumienia,

•

sprawdzenie nadzorowania przez IP, w ramach działań bezpośrednio wdraŜanych
przez IP, wykonywania przez beneficjentów obowiązków wynikających z umowy
o dofinansowanie projektu,

•

kontrolę przestrzegania zgodności realizowanych Działań/projektów z politykami
Wspólnot Europejskich.

zakresie

kontroli

Zakłada się, iŜ kontrole systemowe będą przeprowadzane przez 2-3 osoby i będą trwały 2-3
dni.
3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów
(wg osi priorytetowych)
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Kontrola realizacji projektu ma na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu zgodnie
z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz załączonym do niej wnioskiem
o dofinansowanie projektu oraz sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji
projektu oraz poniesione wydatki przedstawiane przez beneficjenta we wnioskach o płatność
są zgodne ze stanem rzeczywistym, harmonogramem realizacji projektu, harmonogramem
płatności oraz budŜetem projektu. Kontrole projektów przeprowadzane są w trakcie, jak i na
zakończenie realizacji projektów.
W ramach PO KL kontrole projektów przeprowadzają: IZ PO KL oraz IP i IW (IP II stopnia),
które zostały upowaŜnione przez IZ PO KL do przeprowadzania kontroli realizacji projektów.
Kontrola realizacji projektu polega na:
•

kontroli dokumentacji dostępnej w siedzibie instytucji kontrolującej,

•

kontroli na miejscu.

W ramach kontroli dokumentacji projektu odpowiednia jednostka kontrolująca weryfikuje
wnioski o płatność otrzymywane od beneficjentów, zawierające informacje na temat
wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu wraz z opisem postępu
rzeczowego. Weryfikacja wydatków dotyczy całości (100%) środków, jest przeprowadzana
na bieŜąco i dotyczy weryfikacji wszystkich wniosków o płatność składanych przez
beneficjentów.
Kontrola na miejscu projektu obejmuje kontrolę w miejscu realizacji usługi (wizytę
monitoringową) oraz kontrolę w siedzibie beneficjenta. Kontrola realizacji projektów na
miejscu moŜe być przeprowadzana na próbie projektów. Instytucja Zarządzająca opracowała
ogólne zasady dotyczące metodologii wyboru projektów do kontroli, które przekazała do
akceptacji do Instytucji Certyfikującej. Przyjęta metodologia uwzględnia poziom ryzyka
charakterystyczny dla róŜnych typów beneficjentów i projektów. W ramach PO KL IP oraz
IW (IP II stopnia) powinny przeprowadzić kontrole na miejscu przynajmniej 30% liczby
projektów realizowanych w danym roku w ramach Działania.
Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektów u beneficjentów w siedzibie obejmuje,
m.in.: weryfikację zgodności realizacji projektu z jego załoŜeniami określonymi w umowie
o dofinansowanie projektu, a w szczególności:
•

prawidłowość rozliczeń finansowych,

•

sposób rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności
przynajmniej 10% uczestników projektu w ramach danego projektu poprzez
odniesienie zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach PO KL, dokumentacji konkursowej oraz załoŜeń projektu do dokumentacji
przedłoŜonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich
rekrutacji, np. oświadczeń),

•

sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach
projektu (w ramach Podsystemu PEFS) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych,

•

zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej
postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji
projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,

•

poprawność udzielania zamówień publicznych,
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•

poprawność udzielania pomocy publicznej,

•

sposób realizacji działań promocyjnych,

•

sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Pośredniczące II stopnia zobowiązane są do
przeprowadzania kontroli projektów w oparciu o opracowane przez siebie Plany Kontroli na
rok 2008. Plan Kontroli dotyczy kontroli:
• wszystkich projektów,
• lub – reprezentatywnej grupy projektów w ramach Działania – wyselekcjonowanej w
oparciu o przyjętą metodologię (analizę ryzyka), ale nie mniej niŜ 30% liczby
projektów realizowanych w danym roku w ramach Działania.
JeŜeli Instytucja Pośrednicząca II stopnia z uzasadnionych przyczyn nie jest w stanie
skontrolować na miejscu wszystkich projektów w ciągu roku, ma obowiązek
wyselekcjonowania projektów do kontroli w oparciu o dokonaną analizę ryzyka.
Przyjęta metodologia musi uwzględniać poziom ryzyka charakterystyczny dla róŜnych typów
beneficjentów i projektów. Projekty ryzykowne naleŜy kontrolować w 100%.
W pierwszym półroczu 2008 r. IZ PO KL zatwierdziła wszystkie Roczne Plany Kontroli IP
oraz IP II stopnia w ramach Priorytetu V PO KL. W ramach projektów przyjętych dotychczas
do realizacji instytucje zaangaŜowane w realizację Programu przeprowadziły 30 kontroli
projektów planowanych, 3 kontrole doraźne i 60 wizyt monitoringowych.
3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK)
oraz o przeprowadzonych audytach
W kwietniu 2008 r. kontrolę systemu zarządzania i kontroli w IZ PO KL przeprowadziła
Instytucja Certyfikująca. Celem przedmiotowej kontroli było sprawdzenie funkcjonowania
procedur w IZ PO KL. Zakres kontroli obejmował proces weryfikacji przez IZ PO KL
instrukcji wykonawczych IP i IW (IP II stopnia), pozyskiwanie przez IZ PO KL danych na
temat nieprawidłowości, prowadzenie rejestru dłuŜników, prowadzenie kontroli oraz
realizację procedur odnośnie Poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność.
W wyniku przedmiotowej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
Jednocześnie pod koniec pierwszego półrocza 2008 r. zakończył się pierwszy etap audytu
zgodności w ramach PO KL, który został przeprowadzony przez Instytucję Audytową
we współpracy z Urzędami Kontroli Skarbowej w IZ PO KL, Instytucji Certyfikujacej, 19 IP
oraz 21 IP II stopnia. Jego celem było sprawdzenie stanu przygotowania poszczególnych
instytucji do wykonywania powierzonych im funkcji w ramach systemu zarządzania i kontroli
PO KL. W czerwcu 2008 r. instytucje kontrolujące rozpoczęły przekazywanie raportów
końcowych do instytucji audytowanych w celu ustosunkowania się do zawartych w nim
rekomendacji. NajwaŜniejsze zalecenia dotyczyły m. in. nieosiągnięcia pełnej funkcjonalności
przez KSI (SIMIK 07-13), braku rejestru podmiotów wykluczonych z moŜliwości ubiegania
się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy o finansach publicznych oraz braku
zapewnienia mechanizmów kontrolnych gwarantujących wystarczającą weryfikację
poprawności procedur zamówień publicznych podczas kontroli.
Instytucje uczestniczące w zarządzaniu oraz wdraŜaniu PO KL podjęły działania mające na
celu wdroŜenie rekomendacji zawartych w poszczególnych raportach z audytu zgodności,
których zakończenie przewidywane jest na sierpień 2008 r. Część zaleceń dotyczących
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systemu została wdroŜona juŜ na koniec pierwszego półrocza 2008 r. Zakłada się, iŜ
zakończenie audytu zgodności w ramach Programu nastąpi we wrześniu 2008 r.
3.4 Raporty o nieprawidłowościach
W I-szym półroczu 2008 r. zgodnie z Zasadami raportowania o nieprawidłowościach
finansowych w ramach PO KL 2007-2013 Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje
Pośredniczące II stopnia w ramach Priorytetu V PO KL przekazały do IZ PO KL informacje
o braku nieprawidłowości podlegających oraz nie podlegajacych raportowaniu do KE za IV
kwartał 2007 r. oraz za I kwartał 2008 roku. Instytucja Zarządzająca PO KL przekazała
informacje o braku nieprawidłowości do jednostki właściwej w zakresie informowania KE
o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
(MF-R) umiejscowionej w Departamencie Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii
Europejskiej w Ministerstwie Finansów oraz Instytucji Certyfikującej w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego.
3.5. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania
W związku z brakiem wykrytych nieprawidłowości w ramach Programu dotychczas nie
realizowano procedur związanych z odzyskiwaniem uprzednio przekazanych środków
finansowych.
4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego
podczas realizacji programu
Oświadczam, iŜ informacje zawarte w sprawozdaniu są
prawdziwe oraz, Ŝe zgodnie z moją wiedzą, program
realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa
wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:
1) polityka konkurencji;
2) polityka zamówień publicznych;
3) polityka ochrony środowiska;
4) polityka równych szans;

Data i miejsce:
Warszawa, 28.08.2008 r.
Imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do
zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia
w ramach instytucji zarządzającej:

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień
publicznych
Realizacja Programu odbywa się zgodnie z poszanowaniem zasad ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. Dotychczas nie wystąpiły trudności związane z jej przestrzeganiem i nie
wykryto nieprawidłowości w tym zakresie.
4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej
Tabela 4: Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach programu
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Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku uruchomienia Programu
(w zł)
Priorytet

1

Priorytet I
Priorytet II
Priorytet III
Priorytet IV
Priorytet V
Priorytet VI

ze środków
przypadających na
wkład wspólnotowy

ze środków przypadających na
krajowy wkład publiczny

2

3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 752 257,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 196 645,76

Procentowy udział typu przedsiębiorstw w
całości udzielonej pomocy publicznej
Typ przedsiębiorstwa
Małe

Średnie

4

5

DuŜe
6

N/d
n/d
n/d
n/d
n/d
91,88%

N/d
n/d
n/d
n/d
n/d
5,38%

N/d
n/d
n/d
n/d
n/d
2,74%

Priorytet VII

0,00

0,00

n/d

n/d

n/d

Priorytet VIII

0,00

0,00

n/d

n/d

n/d

Priorytet IX

0,00

0,00

n/d

n/d

n/d

9 752 257,70

1 196 645,76

OGÓŁEM dla Programu

91,88%

5,38%

2,74%

Realizacja Programu odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej. Na
potrzeby Programu Instytucja Zarządzająca opracowała specjalny dokument dla
beneficjentów realizujących projekty pt. Zasady udzielania pomocy publicznej w Programie
Operacyjnym Kapitał Ludzki, który ma wspierać realizację projektów z poszanowaniem
obowiązującego prawa.
5. Informacja o realizacji duŜych projektów7)
Nie dotyczy PO KL.
6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej
WdraŜanie Pomocy technicznej PO KL na lata 2007-2013 następuje poprzez realizację
Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej PO KL (RPD PT PO KL).
Roczny Plan Działania PT PO KL jest dokumentem Instytucji Pośredniczącej
i obejmuje działania planowane do realizacji przez IP i podległe jej Instytucje Pośredniczące
II stopnia, ROEFS i/lub beneficjentów systemowych. O podziale środków i zadań w zakresie
Pomocy technicznej PO KL decyduje Instytucja Pośrednicząca.
Instytucja Zarządzająca przygotowuje, a następnie realizuje Roczny Plan Działania Pomocy
Technicznej dla Instytucji Zarządzającej.
Obecnie są zatwierdzone i wdraŜane 22 RPD PT PO KL (złoŜone przez 16 IP regionalnych,
MPIPS, MSWIA, MEN, KPRM, MNiSZW, DZF w MRR).
Okres realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL jest zgodny
z okresem roku budŜetowego, na który został zatwierdzony (za wyjątkiem lat 2007-2008,
kiedy Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej PO KL objęty został okres dwóch lat
budŜetowych).
Okres wdraŜania RPD PT PO KL dotyczy realizacji wszystkich zadań określonych w
Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej, w tym wydatkowania środków.
Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej składa się z następujących elementów,
przygotowywanych dla Instytucji Pośredniczących, Instytucji Pośredniczących II stopnia
i beneficjentów systemowych w ramach danego województwa/ Priorytetu w komponencie
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centralnym:
•

Plan Kontroli,

•

Plan Szkoleń,

•

Plan Kosztów Instytucji,

•

Plan Działań Ewaluacyjnych,

•

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych,

•

Plan Kosztów WdraŜania.

W ramach zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu Priorytetów PO KL w odniesieniu
do Priorytetu X zmieniono kryteria wyboru projektów w zakresie pomocy technicznej w celu
zapewnienia spójności zapisów z zapisami dot. pozostałych priorytetów w Programie.
Wartość realizowanych obecnie RPD to: 250 mln 988 tys. 792 zł. W I półroczu 2008 r. łączna
wartość wydatków wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku
realizacji RPD wyniosła 33 mln 502 tys. 382 zł. Stopień realizacji RPD wynosi zatem 13,34%
i nie zagraŜa prawidłowej realizacji RPD (większość wniosków o płatność z wydatkami za
I półrocze 2008 r. nie została zatwierdzona przed 30.06.2008 r., więc nie została
uwzględniona w tym sprawozdaniu). Niemniej, z uwagi na występujące trudności w pracy z
KSI (SIMIK 07-13), ww. wartości nie zostały wprowadzone do systemu w I-szym półroczu
br.
W następnym okresie sprawozdawczym, tj. w II półroczu br. planowane są kontrole
systemowe w IP II stopnia oraz kontrole na miejscu realizacji projektów. W zakresie Planu
Szkoleń planowanych jest szereg szkoleń (np. z pomocy publicznej, kwalifikowalności
wydatków), studia podyplomowe oraz wizyty studyjne.
W zakresie Planu Kosztów Instytucji planowane jest dalsze sukcesywne zwiększanie stanu
zatrudnienia w IP i IP II stopnia (w trybie ciągłym odbywają się konkursy na stanowiska
urzędnicze). Na bieŜąco realizowane są zakupy materiałów biurowych, oraz realizowane są
opłaty za wynajem powierzchni biurowych i usługi telekomunikacyjne. Planowane jest
kontynuowanie tychŜe, oraz sfinalizowanie duŜych zamówień na zakup wyposaŜenia
biurowego, mebli i sprzętu komputerowego.
Ponadto, w II-gim półroczu br. zlecone będą badania ewaluacyjne, usługi doradztwa
pośredniego i bezpośredniego. W zakresie Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych
planowana jest seria audycji radiowych i telewizyjnych oraz artykułów prasowych promujących EFS, kampanie bilboard’owe i konferencje podsumowujące pierwsze
doświadczenia we wdraŜaniu PO KL.W przypadku zainteresowania, będą organizowane
kolejne spotkania z potencjalnymi i obecnymi beneficjentami PO KL.
W ramach realizacji Planu Kosztów WdraŜania, realizowane będą posiedzenia Komisji Oceny
Projektów dla wszystkich Priorytetów wdraŜanych w komponencie regionalnym, organizacja
posiedzenia Podkomitetu Monitorującego oraz Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją,
a takŜe uczestnictwo pracowników IP w grupach roboczych, konferencjach oraz szkoleniach,
organizowanych przez MRR.
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Tabela 5. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu
dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte
decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

Lp.

Typ projektu

Liczba
projektów
objętych
decyzjami/
umowami
od początku
realizacji
programu

Wartość projektów
objętych decyzjami/
umowami (w części
dofinansowania
ze środków UE) od
początku realizacji
programu

% środków
dostępnych
na to zadanie
w osi
priorytetowej

1.

Szkolenia

22

19 059 880,36

Brak danych

2.

Zatrudnienie

22

124 095 155,27

Brak danych

3.

Sprzęt komputerowy

22

12 512 469,87

Brak danych

4.

WyposaŜenie/ remont/ wynajem
powierzchni biurowych

22

27 112 941,65

Brak danych

5.

Promocja

22

34 968 767,52

Brak danych

6.

Ekspertyzy/ doradztwo

22

4 571 197,60

Brak danych

7.

Ewaluacje

22

6 036 478

Brak danych

8.

Kontrola/ audyt

22

2 302 890,50

Brak danych

9.

Organizacja procesu wyboru
projektów

22

5 457 395,09

Brak danych

10. Organizacja komitetów
monitorujących i podkomitetów

22

655 234,14

Brak danych

11. Inne

22

14 216 381,65

Brak danych

12. Razem

22

250 988 791,65

* dane przedstawione w powyŜszej tabeli zostaną wprowdozne do KSI SIMI 07-13 w przyszłym okresie sprawozdawczym

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji
W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzono następujące w zakresie promocji i
informacji Programu:
Działania podejmowane przez Instytucję Zarządzającą
Zakres zadań realizowanych przez IZ w zakresie informacji i promocji Programu w I-szym
półroczu br. był zgodny z stosownymi Wytycznymi i zawierał się w następujących
kategoriach:
•

przygotowanie, publikacja i dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych,

•

przygotowanie oraz emisja w TV, radiu i prasie audycji informacyjno-promocyjnych

•

punkt informacyjny – infolinia,

•

organizacja i realizacja spotkań informacyjnych, konferencji, seminariów, warsztatów,
udział w imprezach promocyjnych

•

konkurs „Dobre praktyki EFS" dla projektodawców.

Wśród najwaŜniejszych zadań realizowanych przez Instytucję Zarządzającą naleŜy wymienić:
administrowanie i aktualizację strony internetowej – www.efs.gov.pl; prowadzenie infolinii
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dot. Europejskiego Funduszu Społecznego; udzielanie odpowiedzi na pytania nadsyłane drogą
elektroniczną, pocztową i telefonicznie; uruchomienie specjalnego numeru infolinii 0 801
337 801, z którą koszt połączenia z całego kraju jest równy połączeniu lokalnemu; udział
pracowników IZ jako prelegentów w konferencjach i seminariach dotyczących Europejskiego
Funduszu Społecznego; dystrybuowanie materiałów promocyjnych EFS pomiędzy Instytucje
Pośredniczące, oraz punkty informacyjne funduszy strukturalnych w całym kraju.
W lutym br. IZ ogłosiła konkurs Dobre praktyki EFS dla projektodawców realizujących
projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach m.in:
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Na potrzeby
konkursu wysłano listy zachęcające projektodawców do udziału w konkursie. Spośród 329
zgłoszeń od instytucji, organizacji i firm realizujących projekty współfinansowane przez
EFS, niezaleŜne jury wybrało 60 laureatów. Projekty nagrodzone w konkursie
zaprezentowano, w specjalnie wydanym z tej okazji dodatku do Dziennika - Polska. Ponadto,
wydano album Dobre praktyki EFS.
W dniu 23 czerwca br. IZ zorganizowała ogólnopolską konferencję pt. Europejski Fundusz
Społeczny – warto inwestować w człowieka poświęconą postępom we wdraŜaniu PO KL.
W konferencji wzięło udział blisko 1 000 osób w tym przedstawiciele Rządu RP, Komisji
Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie
PO KL, oraz osoby i instytucje, które są zainteresowane realizacją projektów w ramach
Programu. Konferencja była okazją do nagrodzenia laureatów konkursu Dobre praktyki EFS
2008. Przedstawiciele nagrodzonych projektów otrzymali statuetki, kwiaty i dyplomy
przyznające prawo posługiwania się tytułem Najlepsza inwestycja w człowieka. Podczas
konferencji stworzono 20 stoisk wystawienniczych, na których swoje osiągnięcia i ofertę
prezentowały IP, IP II stopnia, inne instytucje zaangaŜowane we wdraŜanie PO KL oraz
partnerzy konkursu Dobre praktyki EFS 2008. Na potrzeby konferencji stworzono równieŜ
specjalną stronę internetową www.konferencja-efs.pl.
W ramach prowadzonej przez IZ działalności wydawniczej wydano Biuletyn Informacyjny
EFS, raporty ewaluacyjne, Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności w ramach PO KL, a takŜe
materiały na spotkania i grupy robocze.
Ponadto, kontynuowano emisję programu Przystanek Praca (na antenie TVP2; raz
w tygodniu, w poniedziałki) oraz programu Niezłomni (na antenie TVP3). Prowadzono
stronę internetową www.niezlomni.pl, na której zamieszczane są wszystkie odcinki
programu wraz ze streszczeniami.
W dniu 10 maja br. IZ uczestniczyła w Paradzie Schumana w Warszawie. Na potrzeby
wydarzenia przygotowano ksiąŜeczkę dla dzieci o Europejskim Funduszu Społecznym
pt.: KaŜdy moŜe pracować oraz balony.
W dniach 12 lutego i 16 czerwca br. przedstawiciele IZ wzięli udział w kolejnych
spotkaniach roboczych osób zajmujących się promocją i informacją EFS w krajach
członkowskich UE – Informal Network of ESF Information Officers (INIO) w Brukseli.
Działania podejmowane przez Instytucje Pośredniczące i Pośredniczące II stopnia
Instytucje Pośredniczące i Instytucje Pośredniczące II stopnia w bieŜącym okresie
sprawozdawczym realizowały następujące typy działań informacyjno- promocyjnych:
•

organizacja konferencji z udziałem przedstawicieli samorządów, instytucji rynku
pracy, firm szkoleniowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyŜszych,
przedsiębiorców, instytucji pomocy społecznej i potencjalnych projektodawców;
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Konferencje zorganizowały województwa: dolnośląskie, pomorskie, świętokrzyskie,
łódzkie, podlaskie, wielkopolskie, a takŜe Władza WdraŜające Programy Europejskie
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Łącznie w konferencjach
wzięło udział 3 tys. 112 uczestników.
•

spotkania informacyjne, szkolenia i warsztaty dla potencjalnych beneficjentów;
Ww. przedsięwzięcia przeprowadziły województwa: dolnośląskie, pomorskie,
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, łódzkie,
podlaskie, lubuskie, lubelskie, śląskie, zachodniopomorskie, oraz Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Łącznie uczestniczyły w nich 5 tys. 763 osoby.

•

publikacja i dystrybucja broszur, ulotek informacyjnych, biuletynów informacyjnych,
kartek świątecznych i itp.;
Publikacje przygotowały i rozdystrybuowały województwa: lubuskie, lubelskie,
podlaskie, wielkopolskie, śląskie, oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Łącznie wydano
i rozdystrybuowano 62 tys. 245 egzemplarzy i róŜnego rodzaju publikacji.

•

prowadzenie stron internetowych, utrzymanie i promocja przez wszystkie IP;
Stworzono nowe serwisy w województwach: świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim,
zachodniopomorskim i podlaskim.

•

zamieszczanie ogłoszeń w prasie;
Ogłoszenia o konkursach w prasie zamieściły województwa: lubelskie, pomorskie,
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, łódzkie, podkarpackie,
podlaskie, śląskie i mazowieckie, oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

•

kampanie informacyjno-promocyjne w mediach drukowanych i elektronicznych,
w tym: artykuły prasowe i internetowe, wkładki tematyczne dotyczące PO KL,
audycje radiowe, reklamy telewizyjne, nośniki wielkoformatowe.
Akcje medialne przeprowadzono w województwach: pomorskim, świętokrzyskim,
warmińsko-mazurskim,
łódzkim,
podlaskim,
śląskim,
wielkopolskim
i zachodniopomorskim.

•

produkcja materiałów promocyjnych (w tym gadŜetów reklamowanych, banerów
i systemów typu roll up).
Materiały przygotowano w województwach: lubelskim, pomorskim, świętokrzyskim,
wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, śląskim, we Władzy WdraŜającej Programy
Europejskie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w Ministerstwie
Zdrowia, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Łącznie wyprodukowano 37 tys. 33
egzemplarze materiałów reklamowych.

Ponadto, IP prowadziły punkty informacyjne i infolinie.
Na potrzeby skutecznej realizacji działań informacyjno-promocyjnych część IP dokonały
zakupów sprzętu i materiałów biurowych oraz niezbędnego wyposaŜenia punktów
informacyjnych. Tego typy działania zostały podjęte przez IP PO KL w województwach:
śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, oraz IP II stopnia dla Działania 5.1 Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
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8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej
Dane osoby sporządzającej sprawozdanie

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
Daria Sowa
Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie
(telefon, adres e-mail, fax):
tel. 022 501 50 49
fax 022 501 50 31
Daria.Sowa @mrr.gov.pl

Oświadczam, iŜ informacje zawarte w
sprawozdaniu są zgodne z prawdą

niniejszym

Data i miejsce:
Warszawa, 28.08.2008 r.
Imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do zatwierdzenia
sprawozdania:
Dorota Bortnowska
Dane
kontaktowe
osoby
upowaŜnionej
do
zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail,
fax):
tel. 022 501 50 00
fax 022 501 50 31
Dorota.Bortnowska@mrr.gov.pl
Podpis osoby upowaŜnionej do zatwierdzania
sprawozdania:

………………………………………………………...
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