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1. Rozdział 1 – Cel i zakres szczegółowego opisu priorytetów Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
1) Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr
84, poz. 712, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, który nakłada na instytucję zarządzającą
obowiązek opracowania szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego.
Dokument ten doprecyzowuje zasady wdraŜania Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013) oraz stanowi kompendium wiedzy dla
beneficjentów ułatwiające im prawidłowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie oraz
wskazujące tryb postępowania przy ich składaniu.
2) Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
(zwany dalej szczegółowym opisem) zawiera: podstawowe informacje dotyczące POPT
2007-2013 wraz z opisem źródeł jego finansowania, opis systemu wyboru projektów,
szczegółowy opis działań realizowanych w ramach priorytetów oraz przykładowe rodzaje
projektów.
3) Jednocześnie szczegółowy opis stanowi podstawę do przygotowania i przedstawienia
przez instytucję zarządzającą Komitetowi Monitorującemu POPT kryteriów wyboru
finansowanych operacji, o których mowa w art. 65 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE
L 210 z 31.07.2006 r., str. 25), zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym. Kryteria wyboru
finansowanych operacji będą obowiązywać od momentu ich akceptacji przez Komitet
Monitorujący POPT.
4) Wszelkie zmiany i uzupełnienia dokonywane w szczegółowym opisie dokonywane będą z
inicjatywy Instytucji Zarządzającej POPT. Informacja o wprowadzonych zmianach będzie
przekazywana do Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego. Zatwierdzone zmiany w szczegółowym opisie podawane są do
publicznej wiadomości na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
5) Szczegółowy opis obowiązuje od dnia wydania przez Komisję Europejską decyzji
zatwierdzającej trzecią wersję Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
przyjętego uchwałą Rady Ministrów Nr 213/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. i
umieszczenia go na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do
końca roku 2015.
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2. Rozdział 2 – Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 –
informacje ogólne
2.1. Podrozdział 1 – Status dokumentu
1) POPT 2007-2013 przygotowany został na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 oraz
ustawy (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006r., str. 1).
2) Zgodnie z art. 37 rozporządzenia ogólnego POPT 2007-2013 składa się z następujących
elementów:
a) diagnozy stanu administracji publicznej wdraŜającej fundusze strukturalne w Polsce;
b) analizy SWOT;
c) analizy

spójności

programu

ze

strategicznymi

dokumentami

krajowymi

i

wspólnotowymi;
d) opisu poszczególnych priorytetów wraz z ich uzasadnieniem, opisem celów i
wskaźników ich realizacji;
e) opisu systemu realizacji;
f) informacji w zakresie komplementarności z innymi programami operacyjnymi;
g) planu finansowego.
3) Okres obowiązywania POPT został ustalony na lata 2007 – 2013. JednakŜe zgodnie z
przyjętymi zasadami rozliczeń finansowych, wydatki ponoszone w ramach programu
operacyjnego są kwalifikowane, jeŜeli zostały faktycznie poniesione od momentu
przekazania Komisji Europejskiej formalnie poprawnego programu operacyjnego do dnia
31 grudnia 2015 roku. W przypadku POPT 2007-2013 za wydatki kwalifikowane mogą
być uznane wydatki poniesione od 22 grudnia 2006 r.
4) POPT 2007-2013, zgodnie z art. 33 rozporządzenia ogólnego, moŜe być zmieniany z
inicjatywy państwa członkowskiego lub Komisji Europejskiej w sytuacji zaistnienia
jednego z poniŜszych przypadków:
a) po zajściu znaczących zmian społeczno-gospodarczych;
b) w celu pełniejszego uwzględnienia lub zmiany podejścia do istotnych zmian w
priorytetach wspólnotowych, krajowych lub regionalnych;
c) w świetle oceny związanej z monitorowaniem programu;
d) w wyniku trudności w realizacji.
5) Program operacyjny moŜe być równieŜ zmieniony na skutek rozdzielenia utworzonej
przez Polskę na poziomie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013
(NSRO) krajowej rezerwy wykonania. W wyniku podziału rezerwy moŜe wzrosnąć
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alokacja właściwych priorytetów POPT 2007-2013. Rozdział rezerwy wykonania nastąpi
do 31 grudnia 2011 roku.

2.2. Podrozdział 2 – Skrócony opis POPT 2007-2013
1) Głównym celem POPT 2007-2013 jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu
realizacji NSRO w latach 2007–2013. POPT 2007-2013 gwarantuje środki finansowe na
obsługę realizacji NSRO i obejmuje swoim zakresem wsparcie wszystkich horyzontalnych
działań i procesów z zakresu przygotowania, zarządzania, wdraŜania, monitorowania,
oceny i kontroli realizacji NSRO, a takŜe z zakresu wsparcia przygotowania projektów
oraz rozpowszechniania informacji i promocji operacji instrumentów strukturalnych w
Polsce.
2) W związku z faktem, Ŝe skala środków pochodzących z instrumentów strukturalnych,
moŜliwych do pozyskania w latach 2007–2013, kilkukrotnie przewyŜsza alokację
przyznaną Polsce na lata 2004–2006, konieczne jest zaangaŜowanie duŜych zasobów
administracyjnych w postaci wykwalifikowanej kadry urzędników państwowych.
3) Cel główny POPT 2007-2013 zostanie osiągnięty poprzez realizację dwóch celów
szczegółowych:
a) Zapewnienie sprawnej realizacji NSRO oraz wsparcie przygotowania przyszłych
interwencji instrumentów strukturalnych.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację działań skupionych w Priorytecie 1.
Wsparcie zasobów ludzkich, Priorytecie 2. Wsparcie informatyczne realizacji NSRO
oraz Priorytecie 3. Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych. W ramach
wspomnianych

priorytetów

przewidziano

środki

finansowe

na

zapewnienie

odpowiednich zasobów ludzkich na potrzeby wdraŜania instrumentów strukturalnych,
niezbędnego zaplecza technicznego gwarantującego sprawną realizację NSRO, a
takŜe na wsparcie poszczególnych procesów związanych z realizacją NSRO
(programowanie, zarządzanie, wdraŜanie, ocena i kontrola, certyfikacja oraz działania
audytowe),

jak

i

na

wsparcie

funkcjonowania

poszczególnych

instytucji

zaangaŜowanych w realizację NSRO. Finansowane będą równieŜ koszty związane z
zapewnieniem krajowego systemu informatycznego wspierającego realizację NSRO
oraz niezbędnej infrastruktury informatycznej. Ponadto zapewnione są środki
finansowe na realizację działań związanych z zakończeniem i rozliczeniem wdraŜania
Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (PWW), jak równieŜ na rozpoczęcie
procesu przygotowania dokumentów programowych dla kolejnego okresu realizacji
instrumentów strukturalnych po roku 2013.
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b) Skuteczne rozpowszechnianie informacji i promocja NSRO oraz zapewnienie
odpowiedniego przepływu i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu
realizacji NSRO.
Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wsparcie skupione w Priorytecie 4.
Komunikacja i promocja, w ramach którego realizowane będą działania zorientowane
na zapewnienie promocji oraz rozpowszechnianie informacji o NSRO. Działania te
przyczynią się do zwiększenia poziomu wiedzy o instrumentach strukturalnych
zarówno u potencjalnych beneficjentów pomocy, jak i w całym społeczeństwie, co z
kolei przyczyni się do wykreowania wysokiego popytu na środki strukturalne oraz do
uzyskania

powszechnej

akceptacji

obywateli

dla

operacji

instrumentów

strukturalnych.
POPT 2007-2013 powinien być jednym z waŜniejszych instrumentów wspierających
realizację zasady partnerstwa polegającej na zaangaŜowaniu na wszystkich etapach
wdraŜania instrumentów strukturalnych partnerów po stronie władz
lokalnych,

miejskich,

oraz

organizacji

skupiających

jednostki

regionalnych,
samorządu

terytorialnego a takŜe partnerów społecznych i gospodarczych. W tym celu w
działania realizowane w ramach POPT 2007-2013 włączani będą partnerzy
społeczni, gospodarczy oraz ze strony samorządu terytorialnego.
Biorąc pod uwagę wzrost znaczenia wymiaru terytorialnego polityki spójności, w
POPT 2007-2013 przewiduje się realizację działań mających na celu przygotowanie
jednostek samorządu terytorialnego do pełnienia roli beneficjentów w nowej
perspektywie finansowej. W

tym celu finansowane będą działania słuŜące

przygotowaniu strategii rozwoju obszarów funkcjonalnych, wzmacniające partnerstwa
między jednostkami samorządowymi, działania wspomagające samorządy w
przygotowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych
dokumentów i narzędzi przyczyniających się do sprawnego i racjonalnego
planowania i wdraŜania projektów i inwestycji finansowanych ze środków UE.
W celu sprawnej realizacji projektów w ramach wszystkich PO ze środków POPT
2007-2013 finansowane będą działania z zakresu podnoszenia kompetencji,
wymiany doświadczeń i promocji najlepszych doświadczeń i praktyk, zagadnień
waŜnych ze względu na sprawną realizację inwestycji oraz z zakresu polityk
horyzontalnych UE. Działania te skierowane będą do wszystkich podmiotów
zaangaŜowanych w realizację projektów i poszczególnych PO w tym w szczególności
do pracowników instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie NSRO, beneficjentów,
potencjalnych beneficjentów oraz pracowników wszystkich instytucji, których działania
w

znaczącym

stopniu

wpływają

na

sprawną

realizację

projektów

(np.
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odpowiedzialnych za wydawanie poszczególnych decyzji, instytucji nadzorujących
realizację inwestycji itp.).

2.3. Podrozdział 3 – Finansowanie POPT 2007-2013
1) POPT 2007-2013 będzie w całości finansowany ze środków publicznych.
2) Ogółem na realizację programu z funduszy strukturalnych i środków krajowych
przeznaczone zostanie 607,9 mln euro. Priorytety programu będą w całości
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szacowana
wartość finansowania programu w latach 2007–2013 z tego Funduszu wyniesie 516,7
mln euro co stanowi 85% udziału środków wspólnotowych w finansowaniu programu.
Poziom krajowego współfinansowania dla POPT 2007-2013 wyniesie 15%, czyli 91,2 mln
euro.
3) Źródłem finansowania krajowego będzie budŜet państwa w częściach budŜetowych
właściwych ministrów oraz w ramach rezerwy celowej.

2.4. Podrozdział 4 – Kwalifikowalność wydatków w ramach POPT 20072013
1) Katalog wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych jest zgodny z wydatkami
kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi ujętymi w następujących dokumentach:
a) Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym
szczegółowe zasady wykonywania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia
11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE
L 371 z 27.12.2006 r., str. 1);
b) Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej;
c) Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.
2) W ramach cross-financingu w całości finansowane będzie Działanie 1.2 Podnoszenie
kwalifikacji.

2.5. Podrozdział 5 – System wyboru projektów
1) Projekty mają charakter systemowy. Beneficjent składa do Instytucji Zarządzającej
Program Operacyjny Pomoc Techniczna (IZ POPT) wniosek o dofinansowanie projektu,
zgodnie ze swoim uprawnieniem do aplikowania w ramach poszczególnych działań.
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Wniosek zawiera opis planowanych działań i wydatków z nimi związanych na cały okres
realizacji projektu.
2) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu podlega ocenie formalnej i merytorycznej
(zgodnie z kryteriami wyboru finansowanych operacji zawartych w załączniku nr 3)
dokonywanej przez pracowników IZ POPT znajdującej się w Departamencie Programów
Pomocowych i Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
3) Decyzję o dofinansowaniu projektu jest podejmowana w IZ POPT.
4) Zgodnie

z

ustawą,

w

wypadku

nie

przyznania

dofinansowania

w

ramach

przeprowadzonej procedury wyboru projektów, projektodawca ma moŜliwość wniesienia
protestu oraz wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach określonych w
Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procedury odwoławczej dla
wszystkich programów operacyjnych.

2.6. Podrozdział 6 – Dokumenty związane z realizacją POPT 2007-2013
1) Niezbędnymi dokumentami związanymi z wdraŜaniem POPT 2007-2013 są: Wytyczne w
zakresie korzystania z pomocy technicznej, wzór wniosku o dofinansowanie, wzór
decyzji/porozumienia o dofinansowaniu oraz wzór wniosku o płatność. PowyŜsze
dokumenty dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
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3. Rozdział 3 – Informacje na temat priorytetów i działań POPT 2007-2013
3.1. Podrozdział 1 – Priorytet 1. Wsparcie zasobów ludzkich
1) Celem priorytetu jest zapewnienie wysokowykwalifikowanej kadry odpowiedzialnej za
realizację procesów związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, wdraŜaniem,
monitorowaniem, oceną, kontrolą, informacją i promocją NSRO/PWW oraz wykonującej
zadania związane z programowaniem perspektywy finansowej po 2013 r.
2) Cel priorytetu realizowany będzie poprzez finansowanie następujących działań
związanych z:
a) zatrudnieniem pracowników instytucji centralnych zaangaŜowanych w realizację
NSRO/PWW i wykonujących zadania związane z programowaniem perspektywy
finansowej po 2013 r.;
b) zapewnieniem stabilnego i trwałego zatrudnienia pracowników odpowiedzialnych za
obsługę instrumentów strukturalnych;
c) podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników zaangaŜowanych w realizację
instrumentów strukturalnych.
3) Gwarancją sprawnego zarządzania i wdraŜania instrumentów strukturalnych jest
posiadanie wykwalifikowanych i odpowiednio zmotywowanych pracowników. Dlatego teŜ
w celu zapewnienia skuteczności i stabilności systemu wdraŜania instrumentów
strukturalnych konieczna jest realizacja działań związanych z zapewnieniem stabilności
zatrudnienia, wypracowaniem nowoczesnych strategii zarządzania zasobami ludzkimi
oraz stałym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników.
4) Realizacja Priorytetu 1. Wsparcie zasobów ludzkich odbywać się będzie w oparciu o
jednolity system wynagrodzeń i motywacji dla pracowników administracji rządowej
(zgodnie z Planem działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek
zaangaŜowanych w realizację Programów Operacyjnych w latach 2007-2013 przyjętym
przez Radę Ministrów dnia 17 kwietnia 2007 r. i zaktualizowanym w dniu 29 lipca 2008 r.)
realizujących

zadania

związane

z

zarządzaniem

instrumentami

strukturalnymi.

Funkcjonowanie tego systemu pozwoli na skuteczną i efektywną realizację NSRO.
5) W ramach Priorytetu 1. Wsparcie zasobów ludzkich realizowane są następujące
działania: Działanie 1.1 Wsparcie zatrudnienia oraz Działanie 1.2 Podnoszenie
kwalifikacji.

3.1.1. Sekcja 1 – Działanie 1.1 Wsparcie zatrudnienia
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013

2.

Numer i nazwa priorytetu

1. Wsparcie zasobów ludzkich

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca PO / RPO

5.

Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy
Technicznej
Nie dotyczy

6.

Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II
stopnia) (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

7.

Instytucja Certyfikująca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności
dokonywanych przez KE

Ministerstwo Finansów

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na
rzecz beneficjentów (jeśli dotyczy)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Ekonomiczno-Finansowy

11.
12.

Numer i nazwa działania
Cel i uzasadnienie działania

1.1 Wsparcie zatrudnienia
Celem działania jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów
ludzkich niezbędnych w procesie realizacji NSRO/PWW oraz wykonujących zadania
związane z przygotowaniem perspektywy finansowej po 2013 r.
Działanie przewiduje finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników administracji
rządowej zaangaŜowanych w realizację NSRO/PWW i PO oraz wykonujących zadania
związane z perspektywą finansową po 2013 r. Ponadto w ramach działania
finansowane będą koszty zatrudnienia osób odpowiedzialnych za stworzenie, rozwój,
bieŜącą obsługę oraz utrzymanie krajowego systemu informatycznego wspierającego
realizację NSRO.
W celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania potencjału ludzkiego
zaangaŜowanego w realizację NSRO/PWW, w ramach działania przewidziano równieŜ
wsparcie finansowe na opracowanie i wdraŜanie strategii zarządzania zasobami
ludzkimi.
Doświadczenia z realizacji PWW 2004–2006 wykazały, iŜ niedobór kadry i rotacja
wyszkolonych pracowników znacznie utrudniają wdraŜanie programów operacyjnych.
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Dlatego teŜ utrzymanie zasobów ludzkich na odpowiednim poziomie oraz
zagwarantowanie stabilności zatrudnienia jest koniecznym warunkiem dla efektywnego
wdraŜania instrumentów strukturalnych w okresie programowania 2007-2013.
13.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

14.

Przykładowe rodzaje projektów

Działanie jest komplementarne z działaniami pozostałych PO/RPO ukierunkowanymi na
wsparcie zatrudnienia w ramach pomocy technicznej.
Przewiduje się realizację projektów dotyczących:
− zatrudnienia pracowników administracji rządowej wykonujących zadania związane
z przygotowaniem, zarządzaniem, wdraŜaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą
oraz informacją i promocją instrumentów strukturalnych wdraŜanych w ramach
NSRO/PWW i PO, wykonujących zadania związane z perspektywą finansową po
2013 r. oraz wykonujących działania wspierające na rzecz instytucji w systemie
realizacji NSRO;
− zatrudnienia osób odpowiedzialnych za stworzenie, rozwój, bieŜącą obsługę oraz
utrzymanie krajowego systemu informatycznego wspierającego realizację NSRO;
− opracowania i wdraŜania strategii zarządzania zasobami ludzkimi.

15.

16.
17.
18.

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
a
Temat priorytetowy
b
Temat priorytetowy (dla interwencji crossfinancing)
c
Forma finansowania
d
Typ obszaru
e
Działalność gospodarcza
f
Lokalizacja
Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania
(jeśli dotyczy)
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)
Beneficjenci
a
Typ beneficjentów

85 - Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola
Nie dotyczy
01 - Pomoc bezzwrotna
00 - Nie dotyczy
17 - Administracja publiczna
NUTS 1 - PL
Zgodnie z pkt. 2.4 szczegółowego opisu
Nie dotyczy
− Instytucja Koordynująca NSRO,
− Instytucja Strategiczna,
− Instytucja Zarządzająca PWW,
− Krajowa Jednostka Oceny,
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− Instytucja Koordynująca RPO,
− Instytucje Zarządzające poszczególnymi PO wdraŜanymi centralnie,
− Instytucje Pośredniczące w administracji rządowej (w ministerstwach),
− Instytucje WdraŜające (Pośredniczące II stopnia) w administracji rządowej (w
ministerstwach),
− Instytucja Certyfikująca,
− Urzędy Wojewódzkie pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji oraz
kontrolerów I stopnia w programach EWT,
− Instytucja Audytowa,
− Jednostka odpowiedzialna za otrzymywanie i przekazywanie płatności,
− Operator krajowego systemu informatycznego wspomagającego realizację
NSRO/PWW,
− Jednostki w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
odpowiedzialne za wsparcie jednostek realizujących NSRO,
− Jednostka odpowiedzialna za weryfikację zasady dodatkowości,
− Instytucja Zarządzająca/Instytucja Krajowa dla programów Celu Europejska
Współpraca Terytorialna,
− Jednostka odpowiedzialna za promocję i informację NSRO,
− Organy administracji rządowej zajmujące się zagadnieniami obszarów Natura 2000
oraz ocen oddziaływania na środowisko,
− Urząd Zamówień Publicznych,
− Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
− Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

− Ośrodek Rozwoju Edukacji.
b

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy
społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy)
(jeśli dotyczy)

− pracownicy instytucji będących beneficjentami działania zaangaŜowani w realizację
NSRO,
− regionalne dyrekcje ochrony środowiska,
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− osoby odpowiedzialne za obsługę krajowego systemu informatycznego
wspierającego realizację NSRO,
19.

− urzędy kontroli skarbowej.
Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów
a
Tryb przeprowadzania naboru wniosków o
Tryb systemowy zgodnie z pkt. 2.5 szczegółowego opisu
dofinansowanie
b

Tryb oceny wniosków o dofinansowanie

Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania projektu podejmuje IZ POPT
Decyzję o dofinansowaniu projektu podpisuje IZ POPT

Część finansowa
20.
Alokacja finansowa na działanie ogółem

382 000 000 EURO

21.
22.
23.

324 700 000 EURO
57 300 000 EURO
Nie dotyczy

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Wkład ze środków unijnych na działanie
Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie
Przewidywana wielkość środków prywatnych na
działanie
Maksymalny udział środków funduszu w wydatkach
kwalifikowanych na poziomie projektu (%)
Minimalny wkład własny beneficjenta (%) (jeśli dotyczy)
Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)
Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków
Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)
Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)
Forma płatności
Wysokość udziału cross-financingu (%)

85%
15%
Nie dotyczy
22 grudnia 2006 roku
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Refundacja
Nie dotyczy

14

3.1.2. Sekcja 2 – Działanie 1.2 Podnoszenie kwalifikacji
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013

2.

Numer i nazwa priorytetu

1. Wsparcie zasobów ludzkich

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca PO / RPO

5.

Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy
Technicznej
Nie dotyczy

6.

Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II
stopnia) (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

7.

Instytucja Certyfikująca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności
dokonywanych przez KE

Ministerstwo Finansów

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na
rzecz beneficjentów (jeśli dotyczy)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Ekonomiczno-Finansowy

11.
12.

Numer i nazwa działania
Cel i uzasadnienie działania

1.2 Podnoszenie kwalifikacji
Celem działania jest zapewnienie stałego podnoszenia kwalifikacji osób
zaangaŜowanych w realizację instrumentów strukturalnych (takŜe pracowników
zaangaŜowanych w programowanie instrumentów finansowych po 2013 r.).
Podnoszenie kwalifikacji pracowników będzie realizowane ze szczególnym
uwzględnieniem poszerzania i doskonalenia wiedzy w zakresie tematów horyzontalnych
istotnych z punktu widzenia całego systemu NSRO tj. zamówień publicznych, pomocy
publicznej, ochrony środowiska, polityk horyzontalnych UE. Szkolenia z tematów
horyzontalnych będą kierowane w szczególności do instytucji pełniących rolę odbiorców
pomocy.
Doświadczenia z wdraŜania pomocy technicznej w okresie programowania 2004-2006
wykazały, Ŝe brak odpowiedniej wiedzy wśród pracowników jest jedną z przyczyn
problemów z wypełnieniem zobowiązań nałoŜonych na Polskę w związku z
zarządzaniem i wdraŜaniem pomocy strukturalnej. Dlatego niezbędny jest stały rozwój
kadr poprzez dalsze kształcenie.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zaangaŜowanych w procesy
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związane z przygotowaniem, zarządzaniem, wdraŜaniem, monitorowaniem, oceną,
kontrolą, certyfikacją, audytem oraz informacją i promocją instrumentów strukturalnych
jest gwarantem właściwego i efektywnego wdraŜania NSRO/PWW.
Stworzenie pracownikom moŜliwości rozwoju zawodowego poprzez udział m.in. w
szkoleniach i studiach specjalistycznych, będzie miało na celu zarówno poprawienie
jakości zasobów ludzkich odpowiedzialnych za realizację NSRO/PWW, jak równieŜ
zwiększenie motywacji do pracy przy wdraŜaniu instrumentów strukturalnych.
13.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

14.

Przykładowe rodzaje projektów

Działanie jest komplementarne z działaniami pozostałych PO/RPO związanymi z
podnoszeniem kwalifikacji pracowników w ramach pomocy technicznej.
Przewiduje się realizację projektów dotyczących w szczególności:

− podnoszenia kwalifikacji i specjalizacji pracowników zaangaŜowanych w realizację
NSRO/PWW poprzez organizację stałego kształcenia (w tym m.in.: szkoleń, studiów,
warsztatów, seminariów, kursów i kształcenia ustawicznego, staŜy, praktyk oraz wizyt
studyjnych w innych krajach biorących udział w realizacji polityki spójności).
15.

16.
17.
18.

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
a
Temat priorytetowy
b
Temat priorytetowy (dla interwencji crossfinancing)
c
Forma finansowania
d
Typ obszaru
e
Działalność gospodarcza
f
Lokalizacja
Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania
(jeśli dotyczy)
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)
Beneficjenci
a
Typ beneficjentów

85 - Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola
85 - Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola
01 - Pomoc bezzwrotna
00 - Nie dotyczy
17 - Administracja publiczna
NUTS 1 - PL
Zgodnie z pkt. 2.4 szczegółowego opisu.
Całość działania finansowana jest w ramach cross-financingu.
− Instytucja Koordynująca NSRO,
− Instytucja Strategiczna,
− Instytucja Zarządzająca PWW,
− Instytucja Zarządzająca POPT,
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− Krajowa Jednostka Oceny,
− Instytucja Koordynująca RPO,
− Instytucja Certyfikująca,
− Instytucja Audytowa,
− Jednostka odpowiedzialna za otrzymywanie i przekazywanie płatności,
− Operator krajowego systemu informatycznego wspomagającego realizację
NSRO/PWW,
− Jednostki w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
odpowiedzialne za wsparcie jednostek realizujących NSRO,
− Jednostka odpowiedzialna za weryfikację zasady dodatkowości,
− Jednostka odpowiedzialna za promocję i informację NSRO,
− Organy administracji rządowej zajmujące się zagadnieniami obszarów Natura 2000
oraz ocen oddziaływania na środowisko,
− Urząd Zamówień Publicznych,
− Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
b

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy
społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy)
(jeśli dotyczy)

− pracownicy instytucji będących beneficjentami działania,
− pracownicy instytucji zarządzających dla krajowych i regionalnych PO,
− pracownicy Instytucji Pośredniczących
− pracownicy Instytucji WdraŜających (Pośredniczących II stopnia),
− instytucje pośredniczące w certyfikacji,
− urzędy kontroli skarbowej,
− regionalne dyrekcje ochrony środowiska,
− Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
− Ośrodek Rozwoju Edukacji,
− Urząd Komunikacji Elektronicznej,
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− Główny Urząd Statystyczny,
− Urząd Transportu Kolejowego,
− Urząd Regulacji Energetyki,
− Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
− regionalne zarządy gospodarki wodnej,
− Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
− Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
19.

− Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów
a
Tryb przeprowadzania naboru wniosków o
Tryb systemowy zgodnie z pkt. 2.5 szczegółowego opisu
dofinansowanie
b

Tryb oceny wniosków o dofinansowanie

Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania projektu podejmuje IZ POPT
Decyzję o dofinansowaniu projektu podpisuje IZ POPT

Część finansowa
20.
Alokacja finansowa na działanie ogółem

20 000 000 EURO

21.
22.
23.

17 000 000 EURO
3 000 000 EURO
Nie dotyczy

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Wkład ze środków unijnych na działanie
Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie
Przewidywana wielkość środków prywatnych na
działanie
Maksymalny udział środków funduszu w wydatkach
kwalifikowanych na poziomie projektu (%)
Minimalny wkład własny beneficjenta (%) (jeśli dotyczy)
Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)
Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków
Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)
Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)
Forma płatności

85%
15%
Nie dotyczy
22 grudnia 2006 roku
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Refundacja
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31.

Wysokość udziału cross-financingu (%)

100 %
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3.2. Podrozdział 2 – Priorytet 2. Wsparcie informatyczne realizacji NSRO
1) Celem priorytetu jest zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemów informatycznych
oraz niezbędnego zaplecza technicznego słuŜącego sprawnej realizacji procesów
związanych z zarządzaniem, wdraŜaniem, monitorowaniem, oceną i kontrolą NSRO.
Ponadto celem osi priorytetowej jest przygotowanie systemów do obsługi perspektywy
finansowej 2014 – 2020 zgodnych z wymogami Komisji Europejskiej określonymi w
koncepcji e-Cohesion Policy w tym w m.in:
−

opracowanie załoŜeń funkcjonalnych i technicznych,

−

rozwój istniejących i budowa nowych narzędzi informatycznych,

−

budowa potencjału niezbędnego do wdroŜenia nowych narzędzi informatycznych,

−

wdroŜenie nowych rozwiązań.

2) Cel priorytetu realizowany będzie poprzez finansowanie następujących działań
związanych z:
a) funkcjonowaniem, rozwojem i eksploatacją systemów informatycznych wspierających
realizację NSRO;
b) stałym podnoszeniem kwalifikacji uŜytkowników KSI SIMIK 07-13 oraz LSI w zakresie
obsługi krajowego systemu informatycznego wspierającego realizację NSRO.
c) budową nowych i utrzymaniem istniejących systemów informatycznych i baz danych
usprawniających w szczególności monitorowanie interwencji instrumentów Polityki
Spójności,
d) zapewnieniem sprzętu informatycznego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego
niezbędnego do realizacji NSRO.
3) Spójny system informatyczny słuŜący do gromadzenia i analizowania danych jest jednym
z

wymagań

Komisji

Europejskiej

odnośnie

systemu

zarządzania,

wdraŜania,

monitorowania, oceny i kontroli instrumentów strukturalnych. Dlatego konieczne jest
zapewnienie środków na finansowanie systemów informatycznych obsługujących
procesy związane z realizacją NSRO.
4) W ramach Priorytetu 2. Wsparcie informatyczne realizacji NSRO realizowane są
następujące działania: Działanie 2.1 Funkcjonowanie i rozwój systemu informatycznego
oraz Działanie 2.2 Infrastruktura informatyczna.
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3.2.1. Sekcja 1 – Działanie 2.1 Funkcjonowanie i rozwój systemu informatycznego
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013

2.

Numer i nazwa priorytetu

2. Wsparcie informatyczne realizacji NSRO

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca PO / RPO

5.

Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy
Technicznej
Nie dotyczy

6.

Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II
stopnia) (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

7.

Instytucja Certyfikująca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności
dokonywanych przez KE

Ministerstwo Finansów

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na
rzecz beneficjentów (jeśli dotyczy)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Ekonomiczno-Finansowy

11.
12.

Numer i nazwa działania
Cel i uzasadnienie działania

2.1 Funkcjonowanie i rozwój systemu informatycznego
Celem działania jest finansowanie budowy, rozwoju oraz utrzymania Krajowego
Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 obsługującego procesy zarządzania, wdraŜania,
monitorowania, kontroli i oceny realizacji NSRO.
Działanie przewiduje takŜe wsparcie dotyczące dalszego rozwoju systemu SIMIK 04-06,
jego utrzymania i bieŜącego doskonalenie na potrzeby realizacji i zamknięcia PWW.
Z POPT 2007-2013 finansowane będą równieŜ koszty budowy, rozwoju i utrzymania
krajowego systemu informatycznego na potrzeby przygotowania i realizacji
instrumentów strukturalnych w kolejnym okresie programowania po 2013 r. a takŜe
koszty tworzenia narzędzi i instrumentów informatycznych wspierających proces
monitorowania rozwoju.
Wraz z tworzeniem systemów informatycznych dedykowanych obsłudze instrumentów
strukturalnych realizowane będą szkolenia z ich obsługi.
Zapewnienie systemu informatycznego rejestracji i przechowywania zapisów
księgowych dla operacji realizowanych w ramach PO jest jednym z wymagań Komisji
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Europejskiej nałoŜonych na państwa członkowskie korzystające ze wsparcia
instrumentów strukturalnych.
13.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

14.

Przykładowe rodzaje projektów

15.

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
a
Temat priorytetowy
b
Temat priorytetowy (dla interwencji crossfinancing)
c
Forma finansowania
d
Typ obszaru
e
Działalność gospodarcza
f
Lokalizacja
Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania
(jeśli dotyczy)
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)
Beneficjenci
a
Typ beneficjentów

16.
17.
18.

Nie dotyczy
Przewiduje się realizację projektów dotyczących budowy, rozwoju i utrzymania
systemów informatycznych obsługujących procesy zarządzania, wdraŜania,
monitorowania, kontroli i oceny realizacji NSRO oraz na potrzeby przyszłego okresu
programowania po 2013 r.
85 - Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola
Nie dotyczy
01 - Pomoc bezzwrotna
00 - Nie dotyczy
17 - Administracja publiczna
NUTS 1 - PL
Zgodnie z pkt. 2.4 szczegółowego opisu
Nie dotyczy
− Operator krajowego systemu informatycznego wspomagającego realizację
NSRO/PWW,
− Instytucja Koordynująca NSRO.

b

19.

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy
społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy)
(jeśli dotyczy)

− instytucje będące beneficjentami działania,
− instytucje będące uŜytkownikami systemów informatycznych obsługujących procesy
zarządzania, wdraŜania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji NSRO.

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów
a
Tryb przeprowadzania naboru wniosków o
Tryb systemowy zgodnie z pkt. 2.5 szczegółowego opisu
dofinansowanie
b

Tryb oceny wniosków o dofinansowanie

Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania projektu podejmuje IZ POPT

22

Decyzję o dofinansowaniu projektu podpisuje IZ POPT
Część finansowa
20.
Alokacja finansowa na działanie ogółem

10 000 000 EURO

21.
22.
23.

8 500 000 EURO
1 500 000 EURO
Nie dotyczy

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Wkład ze środków unijnych na działanie
Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie
Przewidywana wielkość środków prywatnych na
działanie
Maksymalny udział środków funduszu w wydatkach
kwalifikowanych na poziomie projektu (%)
Minimalny wkład własny beneficjenta (%) (jeśli dotyczy)
Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)
Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków
Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)
Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)
Forma płatności
Wysokość udziału cross-financingu (%)

85%
15%
Nie dotyczy
22 grudnia 2006 roku
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Refundacja
Nie dotyczy
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3.2.2. Sekcja 2 – Działanie 2.2 Infrastruktura informatyczna
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013

2.

Numer i nazwa priorytetu

2. Wsparcie informatyczne realizacji NSRO

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca PO / RPO

5.

Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy
Technicznej
Nie dotyczy

6.

Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II
stopnia) (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

7.

Instytucja Certyfikująca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności
dokonywanych przez KE

Ministerstwo Finansów

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na
rzecz beneficjentów (jeśli dotyczy)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Ekonomiczno-Finansowy

11.
12.

Numer i nazwa działania
Cel i uzasadnienie działania

2.2 Infrastruktura informatyczna
Celem działania jest sfinansowanie zakupu i eksploatacji sprzętu informatycznego,
komputerowego, teleinformatycznego, telekomunikacyjnego oraz audiowizualnego
koniecznego dla funkcjonowania instytucji horyzontalnych odpowiedzialnych za
wdraŜanie instrumentów strukturalnych.
Celem działania jest równieŜ budowa, rozwój, utrzymanie i wdraŜanie systemów
informatycznych (innych niŜ krajowy system informatyczny o którym mowa w działaniu
2.1).
Realizacja działania zapewni sprawne funkcjonowanie systemów informatycznych
obsługujących procesy zarządzania, wdraŜania, monitorowania, kontroli i oceny
realizacji NSRO oraz instytucji horyzontalnych odpowiedzialnych za wdraŜanie
instrumentów strukturalnych, a tym samym przyczyni się do efektywnej realizacji NSRO.

13.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

Działanie jest komplementarne z działaniami pozostałych PO/RPO w zakresie zakupu
wyposaŜenia informatycznego w ramach pomocy technicznej.
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14.

Przykładowe rodzaje projektów

15.

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
a
Temat priorytetowy
b
Temat priorytetowy (dla interwencji crossfinancing)
c
Forma finansowania
d
Typ obszaru
e
Działalność gospodarcza
f
Lokalizacja
Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania
(jeśli dotyczy)
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)
Beneficjenci
a
Typ beneficjentów

16.
17.
18.

Przewiduje się realizację projektów dotyczących zakupu i eksploatacji sprzętu
informatycznego, komputerowego, teleinformatycznego, telekomunikacyjnego,
audiowizualnego, zakupu oprogramowania i licencji słuŜących funkcjonowaniu,
obsłudze i uŜytkowaniu systemów informatycznych oraz wsparciu procesów
zarządzania, wdraŜania, monitorowania, oceny i kontroli NSRO (w szczególności
polegające na budowie, rozwoju, utrzymaniu i wdraŜaniu innych niŜ krajowy systemów
informatycznych).
85 - Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola
Nie dotyczy
01 - Pomoc bezzwrotna
00 - Nie dotyczy
17 - Administracja publiczna
NUTS 1 - PL
Zgodnie z pkt. 2.4 szczegółowego opisu
Nie dotyczy
− Instytucja Zarządzająca POPT,
− Instytucja Strategiczna,
− Instytucja Koordynująca NSRO,
− Instytucja Koordynująca RPO,
− Instytucja Zarządzająca PWW,
− Instytucja Audytowa,
− Instytucja Certyfikująca,
− Krajowa Jednostka Oceny,
− Jednostka odpowiedzialna za otrzymywanie i przekazywanie płatności,
− Operator krajowego systemu informatycznego wspomagającego realizację
NSRO/PWW,
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− Jednostki w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
odpowiedzialne za wsparcie jednostek realizujących NSRO,
− Jednostka odpowiedzialna za weryfikację zasady dodatkowości,
− Jednostka odpowiedzialna za promocję i informację NSRO,
− Organy administracji rządowej zajmujące się zagadnieniami obszarów Natura 2000
oraz ocen oddziaływania na środowisko,
− Urząd Zamówień Publicznych,
− Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
− Główny Urząd Statystyczny.
b

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy
społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy)
(jeśli dotyczy)

− instytucje będące beneficjentami działania,
− instytucje będące uŜytkownikami systemów informatycznych,
− urzędy kontroli skarbowej,
− instytucje pośredniczące w certyfikacji,

19.

− regionalne dyrekcje ochrony środowiska.
Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów
a
Tryb przeprowadzania naboru wniosków o
Tryb systemowy zgodnie z pkt. 2.5 szczegółowego opisu
dofinansowanie
b
Tryb oceny wniosków o dofinansowanie
Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania projektu podejmuje IZ POPT
Decyzję o dofinansowaniu projektu podpisuje IZ POPT

Część finansowa
20.
Alokacja finansowa na działanie ogółem

12 000 000 EURO

21.
22.
23.

10 200 000 EURO
1 800 000 EURO
Nie dotyczy

24.

Wkład ze środków unijnych na działanie
Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie
Przewidywana wielkość środków prywatnych na
działanie
Maksymalny udział środków funduszu w wydatkach

85%
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

kwalifikowanych na poziomie projektu (%)
Minimalny wkład własny beneficjenta (%) (jeśli dotyczy)
Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)
Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków
Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)
Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)
Forma płatności
Wysokość udziału cross-financingu (%)

15%
Nie dotyczy
22 grudnia 2006 roku
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Refundacja
Nie dotyczy
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3.3. Podrozdział 3 – Priorytet 3. Wsparcie realizacji operacji funduszy
strukturalnych
1) Celem priorytetu jest osiągnięcie sprawnego systemu przygotowania, zarządzania,
wdraŜania, monitorowania, oceny, kontroli, promocji i informacji NSRO, zapewnienie
płynnego przejścia pomiędzy kolejnymi okresami programowania oraz wsparcie działań
związanych z realizacją Celu Europejska Współpraca Terytorialna. Dodatkowym celem
osi priorytetowej jest wsparcie działań związanych z realizacją zadań na rzecz celów
strategicznych określonych w dokumentach wspólnotowych i krajowych takich jak
Strategia Europa 2020, Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, KSRR, KPZK i
innych
2) Cel priorytetu realizowany będzie poprzez finansowanie następujących działań
związanych z:
a) zapewnieniem warunków i odpowiednich zasobów sprzyjających efektywnej realizacji
wszystkich

bieŜących

działań

administracyjnych

związanych

ze

sprawnym

wykonywaniem obowiązków z zakresu przygotowania, zarządzania, wdraŜania,
monitorowania, informowania, oceny i kontroli pomocy strukturalnej realizowanej w
ramach NSRO;
b) wsparciem procesu zamknięcia pomocy dla PWW i POPT 2004-2006 oraz
przygotowania operacji funduszy strukturalnych w Polsce w okresie programowania
po roku 2013;
c) zapewnieniem sprawnego i efektywnego systemu oceny realizacji instrumentów
strukturalnych;
d) funkcjonowaniem

systemu

monitorowania

stanu

przygotowania

i

realizacji

indywidualnych projektów kluczowych;
e) koordynacją polityki spójności Wspólnoty z innymi politykami krajowymi, sektorowymi
i regionalnymi;
f) wsparciem wymiaru terytorialnego polityk krajowych i wspólnotowych oraz działań na
rzecz rozwoju polityki miejskiej,
g) wsparciem realizacji wybranych działań związanych z realizacją Celu Europejska
Współpraca Terytorialna polityki spójności,
h) wsparciem realizacji celów strategicznych określonych na poziomie wspólnotowym i
krajowym w zakresie interwencji instrumentów strukturalnych,
i) wsparciem organizacji i upowszechniania wyników debaty strategicznej.
3) Realizacja powyŜszych działań przyczyni się do sprawnego przebiegu realizacji celów
NSRO, a takŜe pozwoli na prawidłowy przebieg procesu zamknięcia pomocy wdraŜanej

28

w ramach PWW oraz zapewni płynne przejście pomiędzy kolejnymi okresami
programowania instrumentów strukturalnych.
4) W ramach Priorytetu 3. Wsparcie przygotowania, zarządzania i wdraŜania operacji
funduszy strukturalnych realizowane są następujące działania: Działanie 3.1 Wsparcie
instytucji zaangaŜowanych w realizację NSRO oraz Działanie 3.2 Ocena (ewaluacja).
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3.3.1. Sekcja 1 – Działanie 3.1 Wsparcie instytucji zaangaŜowanych w realizację NSRO
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013

2.

Numer i nazwa priorytetu

3. Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca PO / RPO

5.

Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy
Technicznej
Nie dotyczy

6.

Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II
stopnia) (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

7.

Instytucja Certyfikująca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności
dokonywanych przez KE

Ministerstwo Finansów

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na
rzecz beneficjentów (jeśli dotyczy)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Ekonomiczno-Finansowy

11.
12.

Numer i nazwa działania
Cel i uzasadnienie działania

3.1 Wsparcie instytucji zaangaŜowanych w realizację NSRO
Celem działania jest wsparcie funkcjonowania instytucji o charakterze horyzontalnym
odpowiedzialnych za realizację procesów przygotowania, zarządzania, wdraŜania,
monitorowania, oceny, kontroli oraz informacji i promocji instrumentów strukturalnych.
Dodatkowym celem działania jest wsparcie dla systemu przygotowania i realizacji
indywidualnych projektów kluczowych wyodrębnionych w ramach poszczególnych
programów operacyjnych.
Jednocześnie w ramach działania zapewniony będzie sprawny proces koordynacji
polityki spójności Wspólnoty z politykami krajowymi, sektorowymi i regionalnymi oraz
wzmocnienie wymiaru terytorialnego w polityce spójności na gruncie krajowym.
Szczególny nacisk połoŜony będzie na wsparcie zagadnień strategicznych określonych
w dokumentach na poziomie wspólnotowym i krajowym takich jak m.in. Strategia
Europa 2020, Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz KSRR i KPZK.
W ramach działania nie mogą być finansowane wydatki, które mogą być pokryte ze
środków programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Działania związane ze
wzmacnianiem wymiaru terytorialnego muszą mieć ponadto charakter horyzontalny i
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być realizowane w skali całego kraju i UE.
Działanie oprócz finansowania kosztów wszystkich bieŜących działań administracyjnych
związanych z realizacją NSRO, zakupu wyposaŜenia biurowego, materiałów biurowych i
eksploatacyjnych, zapewnienia przestrzeni biurowej dla centralnych instytucji biorących
udział w realizacji NSRO, przewiduje równieŜ wsparcie procesu zamknięcia pomocy dla
PWW i POPT 2004-2006 oraz przygotowania operacji instrumentów strukturalnych w
Polsce w okresie programowania po roku 2013 r.
W ramach działania udostępnione zostanie wsparcie dla instytucji zaangaŜowanych w
ww. procesy poprzez zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów ich
działalności związanej z realizacją NSRO/PWW oraz przygotowania perspektywy
finansowej po 2013 r., w ramach wyznaczonych instytucji lub zlecanych na zewnątrz
oraz zapewnienie niezbędnego wsparcia eksperckiego.
Pomoc techniczna ma za zadanie słuŜyć efektywnemu wdraŜaniu instrumentów
strukturalnych w Polsce. W celu zapewnienia skutecznej realizacji NSRO/PWW
konieczna jest koordynacja wszystkich podejmowanych działań z zakresu
przygotowania, zarządzania, wdraŜania monitorowania, oceny, kontroli oraz informacji i
promocji instrumentów strukturalnych. Zgodnie z rozporządzeniem ogólnym NSRO
zapewniają koordynację polityki spójności Wspólnoty z politykami krajowymi,
sektorowymi i regionalnymi. Dlatego teŜ wszelkie działania rozwojowe podejmowane w
ramach strategii rozwojowych kraju muszą być zbieŜne z tymi realizowanymi w ramach
NSRO.
Niniejsze działanie przyczyni się do sprawnego przebiegu procesu realizacji NSRO,
zamknięcia pomocy wdraŜanej w ramach PWW oraz zapewni płynne przejście do
kolejnego okresu programowania po roku 2013.
13.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

14.

Przykładowe rodzaje projektów

Działanie jest komplementarne z działaniami pozostałych PO/RPO w zakresie form
wsparcia przewidzianych w Działaniu 3.1 POPT 2007-2013 w ramach pomocy
technicznej.
Przewiduje się realizację projektów dotyczących w szczególności:
− finansowania kosztów organizacyjnych i administracyjnych wynikających z
wykonywania obowiązków związanych z realizacją NSRO/PWW przez podmioty
centralne zaangaŜowane w proces wdraŜania instrumentów strukturalnych;
− procesów związanych z naborem, selekcją i kontraktacją projektów;
− procesów związanych z monitorowaniem;
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− procesów związanych z kontrolą, audytem, certyfikacją i dokonywaniem płatności;
− organizacji i funkcjonowania komitetów, podkomitetów, grup i zespołów roboczych
obsługiwanych przez instytucje centralne uczestniczące w realizacji NSRO/PWW;
− przygotowania, powielania i dystrybucji materiałów roboczych i informacyjnych,
sprawozdań i raportów;
− budowy i eksploatacji systemów gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych,
obiegu oraz archiwizacji dokumentacji w ramach NSRO i poszczególnych PO
(zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej);
− zakupu wyposaŜenia biurowego oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
− przygotowania, modernizacji, adaptacji, najmu, dzierŜawy oraz zakupu (pod
warunkiem, Ŝe będzie to uzasadnione ekonomicznie) pomieszczeń na potrzeby
centralnych instytucji biorących udział w realizacji NSRO oraz przygotowaniu operacji
instrumentów strukturalnych (w tym przede wszystkim dla instytucji zlokalizowanych
w MRR);
− finansowania zamknięcia pomocy w ramach perspektywy finansowej 2004-2006
(dotyczy kosztów ponoszonych przez Instytucję Zarządzającą PWW oraz Instytucję
Zarządzającą POPT 2004-2006);
− finansowania procesu przygotowania przyszłych operacji instrumentów strukturalnych
i dokumentów programowych dla okresu programowania po 2013 roku;
− działań innowacyjnych, prowadzenia badań oraz opracowywania ekspertyz, studiów,
analiz, koncepcji zorientowanych na wsparcie procesu przygotowania, zarządzania i
wdraŜania instrumentów strukturalnych oraz w zakresie koordynacji polityki spójności
z innymi politykami (przy udziale partnerów społeczno-gospodarczych, w tym
organizacji pozarządowych);
− obsługi udziału Polski w programach współpracy międzyregionalnej Celu Europejska
Współpraca Terytorialna – ESPON i URBACT, ich promocji i rozpowszechnianiu
wyników;
− prowadzenia badań nad przestrzenią UE w przypadku ESPON;
− wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju miast w przypadku URBACT;
− uczestnictwa w pracach dotyczących wymiaru terytorialnego (w tym miejskiego)
polityki spójności na forum Komisji Europejskiej, współpracy z innymi państwami,
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instytucjami i komitetami UE oraz organizacjami i inicjatywami międzynarodowymi;
− przygotowania analiz i innych dokumentów programowych z zakresu polityki
przestrzennej kraju i UE, w tym rozwoju miast i obszarów metropolitalnych, w
szczególności przygotowania kontraktów terytorialnych po stronie administracji
rządowej i urzędów marszałkowskich;
− wsparcia procesu przygotowania indywidualnych projektów kluczowych do realizacji;
− prowadzenia monitoringu przygotowania indywidualnych projektów kluczowych;
− wypracowania standardów jednolitej dokumentacji indywidualnych projektów
kluczowych;
− weryfikacji dokumentacji przygotowanej w ramach indywidualnych projektów
kluczowych;
− doradztwa dotyczącego dokumentacji indywidualnych projektów kluczowych (nie
dotyczy materialnego przygotowania dokumentacji);
− wsparcia doradczego dla beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych,
− wsparcia doradczego dla beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych w
kwestiach związanych z wypełnianiem wymagań dyrektyw środowiskowych (w
szczególności Dyrektywy 85/337/EEC oraz Dyrektywy 92/43/EEC), analizy alternatyw
realizacji inwestycji oraz prowadzenia konsultacji społecznych celem zapewnienia
efektywnego dialogu społecznego i poszanowania zasad zrównowaŜonego rozwoju;
− wsparcia działań przyczyniających do realizacji NSRO i mających na celu realizację
strategii UE i krajowych takich jak: Strategia Europa 2020, Strategia UE dla Regionu
Morza Bałtyckiego, KSRR, KPZK i innych, w tym w szczególności zagadnień
związanych z rozwojem inteligentnym (szczególnie w zakresie nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych, społeczeństwa informacyjnego i rozwoju
sieci szerokopasmowych) oraz rozwojem zrównowaŜonym (w szczególności w
zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, OZE, ochrony środowiska),
− działań związanych z prowadzeniem debaty strategicznej oraz rozwojem kompetencji
w zakresie zarządzania strategicznego w instytucjach publicznych zaangaŜowanych
we wdraŜanie NSRO, zarówno na poziomie centralnym, jak i w samorządach,
− wsparcia realizacji zasady warunkowości, zwrotnych instrumentów finansowych,
inicjatywy Jessica i Jeremie, PPP oraz innych działań umoŜliwiających instytucjom i
potencjalnym beneficjentom polityki spójności po 2013 r. przygotowanie się do roli w
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nowym systemie,
− zangaŜowania partnerów społecznych, instytucji naukowych i eksperckich w proces
realizacji polityki spójności, takŜe w kontekście realizacji strategii europejskich i
krajowych (takich jak KSRR, KPZK).
15.

16.
17.
18.

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
a
Temat priorytetowy
85 - Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola
86. Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja
b
Temat priorytetowy (dla interwencji crossNie dotyczy
financing)
c
Forma finansowania
01 - Pomoc bezzwrotna
d
Typ obszaru
00 - Nie dotyczy
e
Działalność gospodarcza
17 - Administracja publiczna
f
Lokalizacja
NUTS 1 - PL
Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania
Zgodnie z pkt. 2.4 szczegółowego opisu
(jeśli dotyczy)
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)
Nie dotyczy
Beneficjenci
a
Typ beneficjentów
− Instytucja Zarządzająca POPT,
− Instytucja Strategiczna,
− Instytucja Koordynująca NSRO,
− Instytucja Koordynująca RPO,
− Instytucja Zarządzająca PWW,
− Instytucja Audytowa,
− Instytucja Certyfikująca,
− Krajowa Jednostka Oceny,
− Jednostka odpowiedzialna za otrzymywanie i przekazywanie płatności,
− Operator krajowego systemu informatycznego wspomagającego realizację
NSRO/PWW,
− Jednostki w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
odpowiedzialne za wsparcie jednostek realizujących NSRO,
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− Jednostka odpowiedzialna za weryfikację zasady dodatkowości,
− Jednostka odpowiedzialna za promocję i informację NSRO,
− Organy administracji rządowej zajmujące się zagadnieniami obszarów Natura 2000
oraz ocen oddziaływania na środowisko,
− Urząd Zamówień Publicznych,
− Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
− Urząd Komunikacji Elektronicznej,
− Główny Urząd Statystyczny,
− Urząd Transportu Kolejowego,
− Urząd Regulacji Energetyki,
− Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
− Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
− Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
b

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy
społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy)
(jeśli dotyczy)

− instytucje będące beneficjentami działania,
− urzędy kontroli skarbowej,
− instytucje pośredniczące w certyfikacji,
− regionalne dyrekcje ochrony środowiska,
− regionalne zarządy gospodarki wodnej,
− członkowie komitetów, podkomitetów, grup i zespołów roboczych obsługiwanych
przez instytucje centralne uczestniczące w realizacji NSRO/PWW,
− instytucje zaangaŜowane w realizację indywidualnych projektów kluczowych,
− beneficjenci indywidualnych projektów kluczowych,
− wszystkie jednostki krajowe zaangaŜowane w realizację Celu Europejska Współpraca
Terytorialna,
− organizacje pozarządowe i partnerzy społeczno – gospodarczy,
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− urzędy marszałkowskie,
− Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
− uczelnie i szkoły wyŜsze, instytuty naukowe,
− wszystkie jednostki zaangaŜowane we wdraŜanie funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności.
19.

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów
a
Tryb przeprowadzania naboru wniosków o
Tryb systemowy zgodnie z pkt. 2.5 szczegółowego opisu
dofinansowanie
b

Tryb oceny wniosków o dofinansowanie

Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania projektu podejmuje IZ POPT
Decyzję o dofinansowaniu projektu podpisuje IZ POPT

Część finansowa
20.
Alokacja finansowa na działanie ogółem

61 000 000 EURO

21.
22.
23.

51 850 000 EURO
9 150 000 EURO
Nie dotyczy

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Wkład ze środków unijnych na działanie
Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie
Przewidywana wielkość środków prywatnych na
działanie
Maksymalny udział środków funduszu w wydatkach
kwalifikowanych na poziomie projektu (%)
Minimalny wkład własny beneficjenta (%) (jeśli dotyczy)
Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)
Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków
Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)
Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)
Forma płatności
Wysokość udziału cross-financingu (%)

85%
15%
Nie dotyczy
22 grudnia 2006 roku
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Refundacja
Nie dotyczy
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3.3.2. Sekcja 2 – Działanie 3.2 Ocena (ewaluacja) NSRO
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013

2.

Numer i nazwa priorytetu

3. Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca PO / RPO

5.

Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy
Technicznej
Nie dotyczy

6.

Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II
stopnia) (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

7.

Instytucja Certyfikująca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności
dokonywanych przez KE

Ministerstwo Finansów

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na
rzecz beneficjentów (jeśli dotyczy)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Ekonomiczno-Finansowy

11.
12.

Numer i nazwa działania
Cel i uzasadnienie działania

3.2 Ocena (ewaluacja) NSRO
Celem działania jest zapewnienie wsparcia dla procesu oceny (ewaluacji) przebiegu
realizacji NSRO. W ramach działania zapewnione jest równieŜ wsparcie dla
przeprowadzenia oceny podsumowującej (ex post) realizacji PWW i programów
operacyjnych oraz oceny szacunkowej (ex ante) dokumentów programowych na
potrzeby kolejnego okresu programowania po roku 2013.
Dokonywanie ciągłej oceny (ewaluacji) NSRO/PWW stanowi gwarancję efektywności
ich wdraŜania.

13.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

14.

Przykładowe rodzaje projektów

Działanie jest komplementarne z działaniami pozostałych PO/RPO w zakresie
przeprowadzania ocen/ewaluacji w ramach pomocy technicznej.
Przewiduje się realizację projektów dotyczących w szczególności:
− finansowania kosztów przeprowadzania wszelkiego rodzaju ocen (ewaluacji) oraz
badań związanych z realizacją NSRO/PWW oraz z przygotowaniem dokumentów
programowych na okres programowania po roku 2013 (w tym m.in.: ekspertyz, analiz,
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studiów, koncepcji, prognoz);
− finansowania wsparcia eksperckiego w postaci pracy ekspertów zewnętrznych.
15.

16.
17.
18.

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
a
Temat priorytetowy
b
Temat priorytetowy (dla interwencji crossfinancing)
c
Forma finansowania
d
Typ obszaru
e
Działalność gospodarcza
f
Lokalizacja
Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania
(jeśli dotyczy)
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)
Beneficjenci
a
Typ beneficjentów

86 - Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja
Nie dotyczy
01 - Pomoc bezzwrotna
00 - Nie dotyczy
17 - Administracja publiczna
NUTS 1 - PL
Zgodnie z pkt. 2.4 szczegółowego opisu
Nie dotyczy
− Instytucja Zarządzająca POPT,
− Instytucja Koordynująca RPO,
− Krajowa Jednostka Oceny.

b

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy
społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy)
(jeśli dotyczy)

− organizacje pozarządowe i partnerzy społeczno – gospodarczy;
− organizacje skupiające jednostki samorządu terytorialnego;
− instytucje wchodzące w skład zintegrowanego systemu monitorowania i ewaluacji
polityk rozwojowych mających wpływ terytorialny;
− uczelnie i szkoły wyŜsze, instytuty naukowe;
− wszystkie jednostki zaangaŜowane we wdraŜanie funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności.

19.

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów
a
Tryb przeprowadzania naboru wniosków o
Tryb systemowy zgodnie z pkt. 2.5 szczegółowego opisu
dofinansowanie
b

Tryb oceny wniosków o dofinansowanie

Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania projektu podejmuje IZ POPT
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Decyzję o dofinansowaniu projektu podpisuje IZ POPT
Część finansowa
20.
Alokacja finansowa na działanie ogółem

15 000 000 EURO

21.
22.
23.

12 750 000 EURO
2 250 000 EURO
Nie dotyczy

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Wkład ze środków unijnych na działanie
Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie
Przewidywana wielkość środków prywatnych na
działanie
Maksymalny udział środków funduszu w wydatkach
kwalifikowanych na poziomie projektu (%)
Minimalny wkład własny beneficjenta (%) (jeśli dotyczy)
Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)
Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków
Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)
Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)
Forma płatności
Wysokość udziału cross-financingu (%)

85%
15%
Nie dotyczy
22 grudnia 2006 roku
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Refundacja
Nie dotyczy
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3.4. Podrozdział 4 – Priorytet 4. Komunikacja i promocja
1) Celem priorytetu jest kreowanie popytu na środki z instrumentów strukturalnych UE w
Polsce, kreowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku marki funduszy europejskich,
upowszechnianie korzyści oraz promocja efektów wdraŜania NSRO, upowszechnianie
wiedzy na temat moŜliwości i efektów wdraŜania NSRO, wsparcie beneficjentów w
trakcie realizacji projektów, a takŜe zapewnienie efektywnej wymiany informacji i
przekazywania doświadczeń pomiędzy uczestnikami NSRO.
2) Cel priorytetu realizowany będzie poprzez:
a) upowszechnianie wiedzy na temat NSRO, budowanie kompetencji w zakresie
pozyskiwania środków oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat korzyści
płynących z wdraŜania NSRO;
b) stworzenie systemu przepływu doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu
programowania i wdraŜania w zakresie funduszy strukturalnych.
3) Działania informacyjne i promocyjne w ramach POPT 2007-2013 prowadzone są w
oparciu o Strategię Komunikacji NSRO przygotowaną i realizowaną przez jednostkę
odpowiedzialną za komunikację i promocję na poziomie NSRO we współpracy z
instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi.
4) Realizacja priorytetu pozwoli na zwiększenie świadomości społecznej oraz wiedzy z
zakresu dostępności i procedur pozyskiwania pomocy strukturalnej, a tym samym
przyczyni się do zwiększenia popytu na środki dostępne w ramach NSRO. Ponadto
realizacja priorytetu, poprzez stworzenie wśród wszystkich uczestników sytemu realizacji
NSRO pozytywnego klimatu współpracy i działania, przyczyni się do skutecznego i
efektywnego wdraŜania instrumentów strukturalnych.
5) W ramach Priorytetu 4. Komunikacja i promocja realizowane są następujące działania:
Działanie 4.1 Promocja i informacja oraz Działanie 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy
uczestnikami procesu realizacji NSRO.
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3.4.1. Sekcja 1 – Działanie 4.1 Promocja i informacja
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013

2.

Numer i nazwa priorytetu

4. Komunikacja i promocja

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca PO / RPO

5.

Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy
Technicznej
Nie dotyczy

6.

Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II
stopnia) (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

7.

Instytucja Certyfikująca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności
dokonywanych przez KE

Ministerstwo Finansów

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na
rzecz beneficjentów (jeśli dotyczy)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Ekonomiczno-Finansowy

11.
12.

Numer i nazwa działania
Cel i uzasadnienie działania

4.1 Promocja i informacja
Realizacja projektów w ramach tego działania prowadzić będzie do:
− zapewnienia skutecznych i efektywnych kanałów informacyjno-promocyjnych
odnośnie moŜliwości pozyskania pomocy strukturalnej, przebiegu i rezultatach
wdraŜania NSRO/PWW;
− kształtowania pozytywnego wizerunku NSRO/PWW i instrumentów strukturalnych;
− zwiększenia świadomości społecznej w zakresie korzyści płynących z wdraŜania
instrumentów strukturalnych (działania edukacyjne).
Przez działania informacyjne rozumiane są inicjatywy mające na celu przede wszystkim
tworzenie i upowszechnianie skutecznych i trwałych kanałów informacyjnych
dotyczących poszczególnych programów operacyjnych. Adresatami działań są
beneficjenci i potencjalni beneficjenci instrumentów strukturalnych. Działania
informacyjne są realizowane przede wszystkim poprzez: prowadzenie sieci punktów
informacyjnych, utrzymywanie i rozwijanie serwisów internetowych, publikację
wydawnictw informacyjnych, organizację szkoleń i seminariów informacyjnych oraz
doradztwo.
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W związku z koniecznością zapewnienia spójności całokształtu polityki informacyjnej na
poziomie NSRO, formy wsparcia przewidziane w ramach działania mają charakter
horyzontalny i są komplementarne do działań informacyjnych w ramach poszczególnych
programów operacyjnych.
Przez działania promocyjne rozumiane są inicjatywy mające na celu m.in. informowanie
opinii publicznej i innych grup docelowych o rezultatach wdraŜania NSRO/PWW i
moŜliwościach wykorzystywania instrumentów strukturalnych, kształtowanie
powszechnej akceptacji dla działań wynikających z NSRO/PWW oraz kreowanie
poŜądanego wizerunku NSRO/PWW i instytucji zaangaŜowanych w proces ich
wdraŜania.
Finansowane będą równieŜ działania przygotowawcze do opracowania systemu i
strategii komunikacji na okres programowania po 2013 r. w celu utrzymywania
wysokiego poziomu świadomości społecznej w zakresie polityki spójności oraz
wysokiego poziomu zainteresowania tą formą wsparcia unijnego potencjalnych
beneficjentów pomocy strukturalnej po 2013 roku.
W ramach działania, ze względu na duŜą skuteczność prowadzonych przez partnerów
społeczno-gospodarczych akcji informacyjno-promocyjnych w okresie programowania
2004-2006, przewidziano równieŜ realizację funduszy grantów na działania z zakresu
komunikacji i promocji adresowanych do partnerów społeczno-gospodarczych.
Realizacja działania, poprzez zwiększenie świadomości społecznej oraz wiedzy z
zakresu dostępności pomocy strukturalnej, wpłynie na skuteczność i efektywność
wdraŜania instrumentów strukturalnych.
Adresatem wsparcia w ramach działania 4.1 jest społeczeństwo polskie.
13.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

14.

Przykładowe rodzaje projektów

Działanie jest komplementarne z działaniami pozostałych PO/RPO w zakresie promocji i
informacji w ramach pomocy technicznej.
Działanie obejmuje swym zakresem wsparcie procesu informacji i promocji
NSRO/PWW realizowanego w szczególności poprzez następujące działania:
− prowadzenie punktów informacyjnych;
− obsługę administracyjno-biurową procesu informowania;
− organizacja konferencji, warsztatów, wykładów, seminariów, szkoleń informacyjnopromocyjnych;
*

* W ramach działania 4.1 nie mogą być finansowane szkolenia skierowane wyłącznie do osób mogących korzystać ze szkoleń realizowanych w ramach działania 1.2
Podnoszenie kwalifikacji.
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− utworzenie funduszy grantów na działania z zakresu informacji i promocji
NSRO/PWW. Odbiorcą tego typu projektów mogą być podmioty, ze względu na
charakter których, pomoc udzielana nie będzie miała charakteru pomocy publicznej;
− przygotowanie, druk i dystrybucja publikacji o charakterze informacyjnopromocyjnym, w tym m.in.:


dokumenty programowe i oficjalne,



publikacje horyzontalne i przekrojowe, w tym broszury i foldery,



wytyczne, broszury, foldery, podręczniki (nie dotyczące danego programu),



inne materiały.

− prowadzenie stron internetowych oraz funkcjonowanie innych narzędzi
elektronicznych;
− przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych;
− przygotowanie wizualizacji i logotypów – opracowanie spójnej koncepcji graficznej dla
NSRO;
− prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych w mediach;
− prowadzenie kampanii public relations;
− współpraca z mediami, np. programy i audycje telewizyjne, wkładki prasowe, artykuły
sponsorowane, konferencje prasowe, bieŜąca współpraca z dziennikarzami;
− prowadzenie badań opinii publicznej;
− prowadzenie monitoringu mediów;
− przeprowadzanie badań ewaluacyjnych działań promocyjnych i informacyjnych;
− zlecanie ekspertyz, prac badawczych, studyjnych i analitycznych zorientowanych na
stałe podnoszenie skuteczności działań informacyjno-promocyjnych.
15.

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
a
Temat priorytetowy
b
Temat priorytetowy (dla interwencji crossfinancing)
c
Forma finansowania
d
Typ obszaru
e
Działalność gospodarcza

86 - Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja
Nie dotyczy
01 - Pomoc bezzwrotna
00 - Nie dotyczy
17 - Administracja publiczna

43

16.
17.
18.

f
Lokalizacja
Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania
(jeśli dotyczy)
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)
Beneficjenci
a
Typ beneficjentów

NUTS 1 - PL
Zgodnie z pkt. 2.4 szczegółowego opisu
Nie dotyczy
− Jednostka odpowiedzialna za promocję i informację NSRO/PWW,
− Instytucja Zarządzająca POPT,
− Operator krajowego systemu informatycznego wspomagającego realizację
NSRO/PWW;
− Instytucja Strategiczna.

b

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy
społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy)
(jeśli dotyczy)

− instytucje będące beneficjentami działania,
− wszystkie jednostki zaangaŜowane we wdraŜanie instrumentów strukturalnych,
− partnerzy społeczno-gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe oraz media
poprzez fundusze dotacji (grantów),

19.

− ogół społeczeństwa.
Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów
a
Tryb przeprowadzania naboru wniosków o
Tryb systemowy zgodnie z pkt. 2.5 szczegółowego opisu
dofinansowanie
b
Tryb oceny wniosków o dofinansowanie
Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania projektu podejmuje IZ POPT
Decyzję o dofinansowaniu projektu podpisuje IZ POPT

Część finansowa
20.
Alokacja finansowa na działanie ogółem

63 682 353 EURO

21.
22.
23.

54 130 000 EURO
9 552 353 EURO
Nie dotyczy

24.
25.

Wkład ze środków unijnych na działanie
Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie
Przewidywana wielkość środków prywatnych na
działanie
Maksymalny udział środków funduszu w wydatkach
kwalifikowanych na poziomie projektu (%)
Minimalny wkład własny beneficjenta (%) (jeśli dotyczy)

85%
15%
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26.
27.
28.
29.
30.
31.

Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)
Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków
Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)
Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)
Forma płatności
Wysokość udziału cross-financingu (%)

Nie dotyczy
22 grudnia 2006 roku
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Refundacja
Nie dotyczy

45

3.4.2. Sekcja 2 – Działanie 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO
1.

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013

2.

Numer i nazwa priorytetu

4. Komunikacja i promocja

3.

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4.

Instytucja Zarządzająca PO / RPO

5.

Instytucja Pośrednicząca (jeśli dotyczy)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy
Technicznej
Nie dotyczy

6.

Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II
stopnia) (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

7.

Instytucja Certyfikująca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej

8.

Instytucja pośrednicząca w certyfikacji (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

9.

Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności
dokonywanych przez KE

Ministerstwo Finansów

10.

Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na
rzecz beneficjentów (jeśli dotyczy)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Ekonomiczno-Finansowy

11.
12.

Numer i nazwa działania
Cel i uzasadnienie działania

4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO
Celem działania jest poprawa komunikacji oraz usprawnienie wymiany informacji
pomiędzy uczestnikami procesu programowania i wdraŜania NSRO/PWW. Cel ten
zostanie osiągnięty poprzez stworzenie platformy wymiany doświadczeń w zakresie
funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zarówno w Polsce, jak
równieŜ w skali całej UE.
W ramach działania realizowane mogą być projekty związane z wymianą doświadczeń
oraz przepływem informacji pomiędzy podmiotami zaangaŜowanymi w realizację
NSRO/PWW.
W ramach tego obszaru realizowane będą równieŜ działania edukacyjne (m.in.
szkolenia, projekty współpracy bliźniaczej, studia podyplomowe, kursy, warsztaty,
benchlearning, podręczniki i inne publikacje, narzędzia internetowe) słuŜące
podniesieniu kompetencji i umiejętności wszystkich podmiotów zaangaŜowanych w
realizację instrumentów strukturalnych (zarówno instytucji, jak i beneficjentów).
Wsparcie w ramach tego obszaru interwencji otrzymają równieŜ jednostki samorządu
terytorialnego (bezpośrednio oraz za pośrednictwem organizacji je reprezentujących) w
zakresie przygotowania projektów (równieŜ na potrzeby nowej perspektywy finansowej),
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przygotowania zintegrowanych programów rozwoju, zagospodarowania
przestrzennego, wsparcia wdraŜania i przygotowania strategii (równieŜ wdraŜania
strategii krajowych na poziome regionalnym i lokalnym oraz dla obszarów
funkconalnych). WaŜnym elementem wsparcia będzie równieŜ finansowanie kosztów
wzmocnienia samorządów do realizacji projektów w obecnej i kolejnej perspektywie
finansowej (w tym równieŜ przygotowanie do realizacji zasady warunkowości) oraz
wzmocnienie zasady partnerstwa między róŜnymi szczeblami samorządu terytorialnego.
Funkcjonowanie systemu przepływu doświadczeń pomiędzy uczestnikami
programowania i wdraŜania instrumentów strukturalnych pozwoli na efektywną i
skuteczną realizację NSRO.
13.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

14.

Przykładowe rodzaje projektów

Działanie jest komplementarne z działaniami pozostałych PO/RPO w zakresie wymiany
doświadczeń w ramach pomocy technicznej.
Przewiduje się realizację projektów dotyczących w szczególności:
− promocji „najlepszych projektów” (best projects) i „najlepszych praktyk” (best
practices);
− wspomagania przepływu i wymiany informacji oraz doświadczeń pomiędzy
podmiotami zaangaŜowanymi w realizację NSRO/PWW;
− działań edukacyjnych (m.in. szkoleń, projektów współpracy bliźniaczej, studiów
podyplomowych, kursów, warsztatów, benchlearningu, narzędzi internetowych)
słuŜących podniesieniu kompetencji i umiejętności wszystkich podmiotów
zaangaŜowanych w realizację instrumentów strukturalnych (zarówno instytucji, jak i
beneficjentów);
− przygotowania, druku i dystrybucji opracowań, publikacji oraz innych materiałów na
temat realizacji NSRO/PWW;
− organizacji spotkań, konferencji, seminariów i warsztatów poświeconych wymianie
doświadczeń i przepływowi informacji pomiędzy podmiotami zaangaŜowanymi we
wdraŜanie NSRO/PWW;
− wsparcia jednostek samorządu terytorialnego (bezpośrednio oraz za pośrednictwem
organizacji je reprezentujących) w zakresie przygotowania projektów (równieŜ na
potrzeby nowej perspektywy finansowej), przygotowania zintegrowanych programów
rozwoju, zagospodarowania przestrzennego, wsparcia wdraŜania i przygotowania
strategii (równieŜ wdraŜania strategii krajowych na poziome regionalnym i lokalnym)
oraz tworzenie partnerstw przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji
skupiających jednostki samorządu terytorialnego a takŜe partnerów społecznych i

47

gospodarczych.
15.

16.
17.
18.

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
a
Temat priorytetowy
b
Temat priorytetowy (dla interwencji crossfinancing)
c
Forma finansowania
d
Typ obszaru
e
Działalność gospodarcza
f
Lokalizacja
Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania
(jeśli dotyczy)
Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)
Beneficjenci
a
Typ beneficjentów

86 - Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja
Nie dotyczy
01 - Pomoc bezzwrotna
00 - Nie dotyczy
17 - Administracja publiczna
NUTS 1 - PL
Zgodnie z pkt. 2.4 szczegółowego opisu
Nie dotyczy
− Jednostka odpowiedzialna za promocję i informację NSRO/PWW,
− Instytucja Zarządzająca POPT,
− Instytucja Strategiczna,
− Instytucja Koordynująca NSRO,
− Instytucja Koordynująca RPO,
− Instytucja Zarządzająca PWW,
− Instytucja Audytowa,
− Instytucja Certyfikująca,
− Operator krajowego systemu informatycznego wspomagającego realizację
NSRO/PWW.

b

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy
społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy)
(jeśli dotyczy)

− instytucje będące beneficjentami działania,
− instytucje pośredniczące w certyfikacji,
− urzędy kontroli skarbowej,
− beneficjenci projektów znajdujących się na listach projektów indywidualnych,
− beneficjenci projektów konkursowych,
− potencjalni beneficjenci,
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− jednostki samorządu terytorialnego,
− organizacje skupiające jednostki samorządu terytorialnego,
− organizacje pozarządowe
− partnerzy społeczno-gospodarczy,
− uczelnie i szkoły wyŜsze,
− wszystkie jednostki zaangaŜowane we wdraŜanie instrumentów strukturalnych,
19.

− ogół społeczeństwa.
Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów
a
Tryb przeprowadzania naboru wniosków o
Tryb systemowy zgodnie z pkt. 2.5 szczegółowego opisu
dofinansowanie
b

Tryb oceny wniosków o dofinansowanie

Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania projektu podejmuje IZ POPT
Decyzję o dofinansowaniu projektu podpisuje IZ POPT

Część finansowa
20.
Alokacja finansowa na działanie ogółem

44 200 000 EURO

21.
22.
23.

37 570 000 EURO
6 630 000 EURO
Nie dotyczy

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Wkład ze środków unijnych na działanie
Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie
Przewidywana wielkość środków prywatnych na
działanie
Maksymalny udział środków funduszu w wydatkach
kwalifikowanych na poziomie projektu (%)
Minimalny wkład własny beneficjenta (%) (jeśli dotyczy)
Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)
Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków
Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)
Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)
Forma płatności
Wysokość udziału cross-financingu (%)

85%
15%
Nie dotyczy
22 grudnia 2006 roku
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Refundacja
Nie dotyczy
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4. Rozdział 4 – Załączniki
ZAŁĄCZNIK NR 1. INDYKATYWNA TABELA FINANSOWA ZOBOWIĄZAŃ DLA POPT 2007-2013 W PODZIALE NA PRIORYTETY I DZIAŁANIA Z PRZYPORZĄDKOWANIEM
KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, ORAZ OZNACZONYMI DZIAŁANIAMI PODLEGAJĄCYMI ZASADOM CROSS-FINANCING (EURO)

Unia Europejska

Lata

Priorytet 1 Wsparcie
zasobów ludzkich
2007-2013
Działanie 1.1
Wsparcie
zatrudnienia
2007-2013
% cross financing
Działanie 1.2
Podnoszenie
kwalifikacji
2007-2013
% cross financing
Priorytet 2 Wsparcie
informatyczne
realizacji NSRO
2007-2013
Działanie 2.1
Funkcjonowanie i
rozwój systemu
informatycznego
2007-2013
% cross financing
Działanie 2.2
Infrastruktura
informatyczna
2007-2013

Ogółem PO

Środki
publiczne
(UE +
krajowe)

Krajowy wkład publiczny

w tym

Ogółem

3=4+5+6

BudŜet
państwa

Ogółem

EFRR

EFS

FS

4

5

6

7=8+9+10

BudŜet
JST

8

9

Inne
ogółem

10

Cross –
financing
(%)

11

Prywatne

PoŜyczki
EBI

1=2+12

2=3+7

402 000 000

402 000 000

341 700 000

341 700 000

0

0

60 300 000

60 300 000

0

0

5

0

0

402 000 000

402 000 000

341 700 000

341 700 000

0

0 60 300 000

60 300 000

0

0

5

0

0

382 000 000

382 000 000

324 700 000

324 700 000

0

0

57 300 000

57 300 000

0

0

0

0

0

382 000 000

382 000 000

324 700 000

324 700 000

0

0

57 300 000

57 300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000 000

20 000 000

17 000 000

17 000 000

0

0

3 000 000

3 000 000

0

0

100

0

0

20 000 000

20 000 000

17 000 000

17 000 000

0

0

3 000 000

3 000 000

0

0

100

0

0

20 000 000

20 000 000

17 000 000

17 000 000

0

0

3 000 000

3 000 000

0

0

100

0

0

22 000 000

22 000 000

18 700 000

18 700 000

0

0

3 300 000

3 300 000

0

0

0

0

0

22 000 000

22 000 000

18 700 000

18 700 000

0

0

3 300 000

3 300 000

0

0

0

0

0

10 000 000

10 000 000

8 500 000

8 500 000

0

0

1 500 000

1 500 000

0

0

0

0

0

10 000 000

10 000 000

8 500 000

8 500 000

0

0

1 500 000

1 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000 000

12 000 000

10 200 000

10 200 000

0

0

1 800 000

1 800 000

0

0

0

0

0

12 000 000

12 000 000

10 200 000

10 200 000

0

0

1 800 000

1 800 000

0

0

0

0

0

12

13

Kategoria
interwencji

SL

Inne

14

15

85

85

85

85

85

85
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% cross financing
Priorytet 3 Wsparcie
realizacji operacji
funduszy
strukturalnych
2007-2013
Działanie 3.1
Wsparcie instytucji
zaangaŜowanych w
realizację NSRO
2007-2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 000 000

76 000 000

64 600 000

64 600 000

0

0

11 400 000

11 400 000

0

0

0

0

0

76 000 000

76 000 000

64 600 000

64 600 000

0

0

11 400 000

11 400 000

0

0

0

0

0

61 000 000

61 000 000

51 850 000

51 850 000

0

0

9 150 000

9 150 000

0

0

0

0

0

61 000 000

461 000 000

51 850 000

51 850 000

0

0

9 150 000

9 150 000

0

0

0

0

0

% cross financing
Działanie 3.2 Ocena
(ewaluacja)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000 000

15 000 000

12 750 000

12 750 000

0

0

2 250 000

2 250 000

0

0

0

0

0

2007-2013

15 000 000

15 000 000

12 750 000

12 750 000

0

0

2 250 000

2 250 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

% cross financing
Priorytet 4
Komunikacja i
promocja
2007-2013
Działanie 4.1
Promocja i
informacja
2007-2013

107 882 353

107 882 353

91 700 000

91 700 000

0

0

16 182 353

16 182 353

0

0

0

0

0

107 882 353

107 882 353

91 700 000

91 700 000

0

0

16 182 353

16 182 353

0

0

0

0

0

63 682 353

63 682 353

54 130 000

54 130 000

0

0

9 552 353

9 552 353

0

0

0

0

0

63 682 353

63 682 353

54 130 000

54 130 000

0

0

9 552 353

9 552 353

0

0

0

% cross financing
Działanie 4.2
Wymiana
doświadczeń
pomiędzy
uczestnikami
realizacji NSRO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 200 000

44 200 000

37 570 000

37 570 000

0

0

6 630 000

6 630 000

0

0

0

0

0

2007-2013

44 200 000

44 200 000

37 570 000

37 570 000

0

0

6 630 000

6 630 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

607 882 353

607 882 353

516 700 000

516 700 000

0

0

91 182 353

91 182 353

0

0

3,3

0

0

% cross financing
Koszty ogółem

85
86

85
86

86

86

86

0

86

85
86
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ZAŁĄCZNIK NR 2. TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ POPT 2007-2013 (DOTYCZY HORYZONTU
CZASOWEGO 2007-2015)

Typ wskaźnika

Jednostka
miary

Liczba miejsc pracy finansowanych ze środków POPT 2007-2013

Produktu

etatomiesiąc

0

200 000

System monitorowania POPT

Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, wizyt
studyjnych oraz innych form kształcenia, w których wzięli udział pracownicy
instytucji objętych wsparciem POPT 2007-2013

Produktu

Sztuka

0

9 100

System monitorowania POPT

Ocena jakości szkoleń oraz innych form kształcenia

Rezultatu

Skala 0-5

n.d.

4,50

Ankiety, wywiady

Odsetek pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie
doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby
pracowników podmiotów objętych działaniem IZ POPT

Rezultatu

%

95%

95%

System monitorowania POPT

Liczba stanowisk uŜytkowników systemu

Produktu

Sztuka

0

7 000

System monitorowania POPT

Ocena uŜyteczności systemu informatycznego monitoringu i kontroli

Rezultatu

Skala 1-5

n.d.

4

Ankiety, wywiady

WdroŜenie funkcjonalności w systemie

Rezultatu

%

0

100%

System monitorowania POPT

Produktu

Sztuka

1 500

5 500

System monitorowania POPT

Produktu

Szt.

800

3 300

System monitorowania POPT

Liczba posiedzeń komitetów i podkomitetów

Produktu

Sztuka

0

50

System monitorowania POPT

Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów

Produktu

Sztuka

0

800

System monitorowania POPT

Liczba spotkań, konferencji, seminariów

Produktu

Sztuka

45

3 000

System monitorowania POPT

Średni czas wypłaty środków na podstawie wniosków o płatność w PO

Rezultatu

Dzień

45

30

System monitorowania POPT

Liczba zakupionych pozostałych urządzeń i przedmiotów wyposaŜenia
biurowego

Produktu

Sztuka

Działanie

Nazwa wskaźnika

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Źródło danych

Priorytet 1. Wsparcie zasobów ludzkich
Działanie 1.1 Wsparcie
zatrudnienia
Działanie 1.2 Podnoszenie
kwalifikacji

Priorytet 2. Wsparcie informatyczne realizacji NSRO
Działanie 2.1 Funkcjonowanie
i rozwój systemu
informatycznego

Działanie 2.2 Infrastruktura
informatyczna

Liczba zakupionych urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych
Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery,

komputery)†

Priorytet 3. Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych
Działanie 3.1 Wsparcie
instytucji zaangaŜowanych w
realizację NSRO

†

Raportowane na bieŜąco

System monitorowania POPT

bez drukarek i faksów
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Działanie 3.2 Ocena
(ewaluacja)

Ocena dostosowania stanowisk pracy do wykonywania zadań związanych z
programowaniem, wdraŜaniem, monitorowaniem, informowaniem, oceną i
kontrolą NSRO

Rezultatu

Skala 1-5

3,95

4,50

Ankiety, wywiady

Liczba projektów kluczowych objętych wsparciem

Produktu

Sztuka

0

300

System monitorowania POPT

Liczba ocen, analiz, studiów i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów
zewnętrznych

Produktu

Sztuka

56

250

System monitorowania POPT

Wolumen egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur, ulotek

Produktu

Sztuka

Liczba analiz, ekspertyz, badań i studiów

Produktu

Sztuka

32

133

System monitorowania POPT

Odsetek respondentów wyraŜających pozytywne opinie nt. interwencji
strukturalnych

Rezultatu

%

66%

80%

Badania społeczne

Liczba kampanii informacyjno-promocyjnych

Produktu

Sztuka

0

7

System monitorowania POPT

Liczba uruchomionych punktów informacyjnych

Produktu

Sztuka

0

100

System monitorowania POPT

Wolumen wydanych materiałów informacyjnych, publikacji, raportów

Produktu

Sztuka

Liczba spotkań, seminariów i konferencji

Produktu

Sztuka

30

500

System monitorowania POPT

Liczba przeszkolonych osób

Rezultatu

Sztuka

0

28 000

System monitorowania POPT

b.d.

Pierwszy pomiar
wartości
wskaźnika
dokonany zostanie
po roku wdraŜania
PO

Dane instytucji wdraŜających

Priorytet 4. Komunikacja i promocja
Działanie 4.1 Promocja i
informacja

Działanie 4.2 Wymiana
doświadczeń pomiędzy
uczestnikami procesu
realizacji NSRO

Odsetek złoŜonych projektów poprawnych pod względem formalnym i
merytorycznym

Rezultatu

%

Raportowane na bieŜąco

Raportowane na bieŜąco

System monitorowania POPT

System monitorowania POPT
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ZAŁĄCZNIK NR 3. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

Kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPT 28 maja
2008 r. W związku z tym, Ŝe projekty realizowane w ramach POPT 2007-2013 wybierane są
w trybie systemowym, poniŜsze kryteria mają jedynie charakter pomocniczy przy ocenie
wniosku o dofinansowanie. Z tego teŜ powodu przy kryteriach merytorycznych nie określono
stopnia ich wagi. Weryfikacja kryteriów wyboru finansowanych operacji przeprowadzana
będzie na podstawie wniosku o dofinansowanie.
W procesie wyboru wniosków o dofinansowanie brane będą pod uwagę następujące kryteria:

Lp.
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.
6.
6.1
6.2
7.
8.
9.

1.

2.

Kryteria wspólne dla wszystkich działań POPT 2007-2013
Kryteria formalne
Opis zastosowania
Wniosek złoŜono we właściwej instytucji
dotyczy wszystkich projektów
Wniosek sporządzono na obowiązującym
dotyczy wszystkich projektów
formularzu, w wersji papierowej i elektronicznej
Zgodność okresu realizacji projektu z okresem
dotyczy wszystkich projektów
programowym
Kompletność wniosku:
dotyczy wszystkich projektów
wymagana liczba egzemplarzy wniosku
dotyczy wszystkich projektów
wniosek zawiera wszystkie strony ponumerowane
dotyczy wszystkich projektów
wszystkie wymagane pola we wniosku zostały
dotyczy wszystkich projektów
poprawnie uzupełnione
wniosek zawiera poprawne wyliczenia
dotyczy wszystkich projektów
arytmetyczne
wersje papierowe i elektroniczne wniosku są
dotyczy wszystkich projektów
toŜsame
wniosek jest podpisany przez osobę upowaŜnioną
dotyczy wszystkich projektów
wniosek opatrzony jest pieczęcią wnioskodawcy
dotyczy wszystkich projektów
Do wniosku dołączono wszystkie wymagane
dotyczy wszystkich projektów
załączniki
Zgodność ze Szczegółowym opisem priorytetów
dotyczy wszystkich projektów
POPT 2007-2013, w tym:
typ beneficjenta i/lub grupa docelowa
dotyczy wszystkich projektów
zachowanie pułapu maksymalnego poziomu
dotyczy wszystkich projektów
dofinansowania
Miejsce realizacji projektu zgodne z opisem
dotyczy wszystkich projektów
działania
Uprawnienie wnioskodawcy do ubiegania się o
dotyczy wszystkich projektów
przyznanie dofinansowania
Deklaracja wnioskodawcy o wypełnieniu obowiązku
dotyczy wszystkich projektów
informowania o współfinansowaniu projektu ze
środków EFRR w ramach POPT 2007-2013
Kryteria merytoryczne
Opis zastosowania
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, w
dotyczy wszystkich projektów
kontekście celów POPT 2007-2013 i celów
szczegółowych określonych dla danej osi
Wpływ realizacji projektu na cele POPT 2007-2013
oraz na cele osi priorytetowej, mierzony wpływem
dotyczy wszystkich projektów
projektu na osiąganie wskaźników POPT 2007-2013
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3.
4.
4.1
4.2
4.3
5.

6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1
7.2
8.

i wskaźników danej osi
Adekwatność wskaźników do zaplanowanych zadań
w ramach projektu
Zgodność z polityką:
równych szans
ochrony środowiska
zamówień publicznych (w tym poprawność
proponowanego trybu zamówień publicznych)
Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu, w
tym posiadanie kadry i zaplecza technicznego
gwarantującego wykonalność projektu pod
względem technicznym i finansowym
Wykonalność finansowa, w tym w szczególności:
kwalifikowalność wydatków
niezbędność wydatku do realizacji projektu i
osiągania jego celów
zasadność i odpowiednia wysokość
zaplanowanych kosztów kwalfikowalnych
Efektywność projektu, w tym w szczególności:
efektywność wydatków projektu, przy zachowaniu
wysokiej jakości (relacja nakład/rezultat)
zasadność rozwiązań i instrumentów słuŜących
realizacji projektu
Zapewnienie udziału w projekcie określonych grup
docelowych

dotyczy wszystkich projektów
dotyczy wszystkich projektów
dotyczy wszystkich projektów
dotyczy wszystkich projektów

dotyczy wszystkich projektów
dotyczy wszystkich projektów
dotyczy wszystkich projektów
dotyczy wszystkich projektów
dotyczy wszystkich projektów
dotyczy wszystkich projektów
dotyczy wszystkich projektów
dotyczy wszystkich projektów
dotyczy wszystkich projektów

Kryteria dla poszczególnych działań POPT 2007-2013
1.
2.

1.
1.1
1.2
2.
3.

Kryteria formalne
Spełnienie wymogu neutralności
technologicznej rozwiązań informatycznych
Trwałość rezultatów projektu (zdolność do
utrzymania rezultatów projektu, co najmniej
5 lat po zakończeniu)
Kryteria merytoryczne
Zgodność z polityką:
zatrudnienia
społeczeństwa informacyjnego
Wykorzystanie nowoczesnych technologii
informatycznych
ZaangaŜowanie partnerów społecznogospodarczych

Opis zastosowania
dotyczy projektów realizowanych w
ramach 2 osi priorytetowej
w przypadku projektów, w których ma to
zastosowanie
Opis zastosowania
dotyczy projektów realizowanych w
ramach działania 1.1
dotyczy projektów realizowanych w
ramach 2 osi priorytetowej
dotyczy projektów realizowanych w
ramach 2 osi priorytetowej
dotyczy projektów realizowanych w
ramach 4 osi priorytetowej
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