Załącznik 2
Specyficzne warunki korzystania z pomocy technicznej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
1. Budżet pomocy technicznej
i Środowisko na lata 2007-2013.

Programu

Operacyjnego

Infrastruktura

Ogólne zasady podziału środków
IZ

indykatywnego

dokonała

podziału

środków

pomiędzy

poszczególne

sektory

wg następującej metodologii:
1. W działaniach 14.1 i 15.1 wg następujących założeń:
a) ustanowiona została rezerwa 10%;
b) na każdą oś priorytetową została przyznana stała kwota1;
c) na

funkcje

koordynacyjne,

organizację

KM,

punktów

informacyjnych,

przygotowanie nowej perspektywy została przyznana dla IZ stała kwota;
d) pozostałe środki po odjęciu środków określonych w lit. a-c, zostały podzielone
procentowo wg wielkości alokacji dla sektorów;
2. W działaniach 14.2 i 15.2 (na które przewidziano wstępnie ok. 4% ogólnej alokacji
na pomoc techniczną) wg następujących założeń: 10% rezerwy; kwota ryczałtowa 2
dla IZ, kwota ryczałtowa na punkty informacyjne w sektorze środowiska; pozostała
część w zależności od liczby priorytetów bez IZ, natomiast w działaniach 14.3 i 15.3
wg następujących założeń: 10% rezerwy; kwota ryczałtowa dla IZ; kwota ryczałtowa
dla poszczególnych Działań - wg decyzji IZ w oparciu o zadania poszczególnych
instytucji;
3. Kwota z działania 15.4 została w całości przeznaczona dla GDDKiA oraz PKP PLK
S.A. (beneficjentów w sektorze transportu);
4. Zsumowane z wszystkich ww. działań kwoty dla poszczególnych sektorów oraz
IZ podzielone przez ogólną dostępną w ramach pomocy technicznej alokację oraz
pomnożone przez 100 dały podział procentowy.
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Część środków została przyznana ryczałtowo na osie priorytetowe ze względu na fakt, iż zostały przewidziane
typy projektów/wydatki niezależne od wysokości alokowanych środków, m.in.: podróże służbowe, ekspertyzy,
analizy, tłumaczenia dokumentów, doradztwo i in. usługi zewnętrzne, materiały dydaktyczne, materiały biurowe,
sprzęt, sieci i systemy komputerowe, koszty podróży i komunikacji, wynajem pomieszczeń, remonty.
2
Wysokość kwot ryczałtowych wskazanych w metodologii została określona przez IZ POIiŚ.
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2. Wykorzystanie
technicznej

środków

w

ramach

osi

priorytetowych

pomocy

Wykorzystanie środków w ramach osi priorytetowych pomocy technicznej POIiŚ przez
poszczególne sektory uzależnione będzie m.in. od wysokości środków dostępnych
dla danego sektora oraz od uprawnień poszczególnych instytucji do korzystania
ze wsparcia w ramach danej osi priorytetowej.

3. Wieloletnie i Roczne Plany Działań3
Wieloletnie Plany Działań
1. Wieloletnie Plany Działań (WPD) określają wysokość wydatków planowanych przez
beneficjentów w okresie ustalonym przez IZ POIiŚ.
2. Zakres WPD jest ustalany przez IZ POIiŚ.

Roczne Plany Działań
1. Po zatwierdzeniu POIiŚ przez KE oraz po przyjęciu kryteriów wyboru projektów
w ramach XIV i XV osi priorytetowej przez Komitet Monitorujący POIiŚ, możliwe
będzie zatwierdzanie przez IZ Rocznych Planów Działań (RPD) dla każdego sektora,
które w systemie wyboru projektów będą traktowane jako projekty systemowe.
2. Przekazane przez IP4 RPD dla poszczególnych sektorów zostaną ocenione przez
IZ zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach osi priorytetowych dot. pomocy
technicznej zatwierdzonych przez KM POIiŚ. W przypadku pozytywnej oceny
przedłożonych

RPD,

IZ

podejmie

decyzję

o

zatwierdzeniu

danego

RPD

do dofinansowania. Następnie z beneficjentami danego RPD podpisane zostaną
umowy o dofinansowanie.
3. RPD przygotowywane przez IZ również zostaną ocenione przez IZ zgodnie
z kryteriami wyboru projektów w ramach osi priorytetowych dot. pomocy technicznej
zatwierdzonych przez KM POIiŚ. Ostateczną decyzję o ich zatwierdzeniu podejmie
IZ, która podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację RPD.

Planowanie oraz podział środków.
1. IZ monitoruje wykorzystanie alokacji przyznanej dla poszczególnych sektorów.
W

uzasadnionych

przypadkach

(po

uwzględnieniu

m.in.

zgłoszonego

zapotrzebowania, zadań przewidzianych do realizacji oraz dotychczasowego stopnia
wykorzystania środków pomocy technicznej) IZ może dokonać (w uzgodnieniu z IP)
modyfikacji wysokości alokacji przyznanej dla poszczególnych sektorów.
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Wzór Wieloletniego i Rocznego Planu Działań określi IZ POIiŚ.
W odniesieniu do RPD sektora transportu na lata 2014-2015 sektorowy wniosek o dofinansowanie jest składany
do IZ POIiŚ przez IW POIiŚ (CUPT).
4
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2. Harmonogram
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w

ramach

pomocy

technicznej

POIiŚ

i zatwierdzania RPD zostanie przygotowany przez IZ z uwzględnieniem zasad
i terminów dotyczących planowania budżetowego.
3. IZ może dokonywać zmian w indykatywnym podziale środków opisanym w pkt 1.

4. Beneficjenci/ Odbiorcy pomocy technicznej POIiŚ.
1. Beneficjentami upoważnionymi do otrzymywania środków w ramach pomocy
technicznej są: IZ, IP, IPII (IW), PKP PLK S.A. oraz GDDKiA.
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