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Zmiany PO RPW 2007- 2013
W okresie sprawozdawczym, zgodnie z art. 33 ust. 1 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. U. L 210
z 31.07.2006, str. 25 z późn. zm.) IZ PO RPW i IP PO RPW dokonały szeregu działań w
zakresie przeglądu śródokresowego Programu.
Działania te obejmowały m.in.: realizację badań ewaluacyjnych, szczegółowe
monitorowanie stanu przygotowania i realizacji projektów kluczowych oraz stanu
kontraktacji w poszczególnych działaniach Programu, a także dokonanie przeglądu stanu
realizacji celów Programu. Wyniki stały się podstawą do przygotowania zmian
w Programie.
Wszystkie zmiany wprowadzone do Programu oraz ich uzasadnienie zostały poddane
opinii członkom Komitetu Monitorującego PO RPW, a następnie przez nich
zaakceptowane w dniu 7 kwietnia 2011 r. (uchwała nr 16/2011 KM PO RPW). Ponadto,
dokument został poddany szerokim konsultacjom wymaganym przez prawodawstwo
polskie i ostatecznie został zatwierdzony w dniu 6 czerwca 2011 r. przez Radę Ministrów
(uchwała nr 94/2011).
W dniu 27 czerwca 2011 r. Program Operacyjny wraz z wprowadzonymi zmianami został
przekazany do akceptacji Komisji Europejskiej.
Zmiany w Programie dotyczyły alokacji finansowej PO RPW, zasad interwencji
poszczególnych osi priorytetowych oraz wskaźników realizacji celów PO RPW.
I. Alokacja finansowa PO RPW
W planie finansowym projektu Programu uwzględniono dodatkowe środki z:
- Krajowej Rezerwy Wykonania w wysokości 62,91 mln euro na :
 I oś priorytetową – 55,05 mln euro
 IV oś priorytetową – 7,86 mln euro
- Dostosowania Technicznego w kwocie ogółem 51 mln euro na:
 II oś priorytetową – 40 mln euro
 V oś prioryteową – 11 mln euro
W sumie środki Programu zwiększyły się o kwotę blisko 114 mln euro i zostały przydzielone
PO RPW przez Komitet Koordynacyjny NSRO na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2011 r.

Projekt zmian przewiduje, że dodatkowymi środkami z KRW i dostosowania technicznego
zasilone zostaną poniższe kategorie interwencji, wpisujące się w realizację celów lizbońskich
w ramach PO RPW:
- 2 – Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci
informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji
technologicznych,
- 4 – Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp
do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych),
- 5 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup
przedsiębiorstw,
- 10 – Infrastruktura telekomunikacyjna.
Poziom wydatków odpowiadających kategoriom lizbońskim (tzw. poziom earmarkingu)
w ramach PO RPW zwiększy się o 1,89 % osiągając 45,45% alokacji Programu.
Jednocześnie w ramach przeglądu śródokresowego dokonano relokacji środków w ramach osi
priorytetowych oraz pomiędzy nimi:
- wewnątrz I osi priorytetowej dokonano przesunięć środków ze względów wdrożeniowych;
- z III osi priorytetowej przesunięto wolne środki w kwocie 28,78 mln euro do IV osi
priorytetowej
- przesunięto kwotę niezagospodarowanych środków w wysokości 10 mln euro z VI osi
priorytetowej do V osi priorytetowej.
II. Zasady interwencji poszczególnych osi priorytetowych
W ramach poszczególnych osi priorytetowych najważniejszych zmian dokonano
w zakresie:
- działania I.1 Infrastruktura uczelni, w celu usunięcia niedoboru środków powstałego w
w wyniku nadkontraktacji poprzez zawarcie umowy z ostatnim beneficjentem w
działaniu. W związku z tym przesunięto środki w wysokości 441,4 tys. euro z działania
I.4 Promocja i współpraca do I.1.,
- działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej. Wprowadzono nowy typ projektu:
promocja instrumentów inżynierii finansowej. Decyzja ta jest wynikiem badania
zrealizowanego na zlecenie IZ PO RPW. Projekt promocyjny ma na celu zwiększenie
korzystania przez podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) z
instrumentów oferowanych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe,
m. in. poprzez zwiększenie świadomości potencjalnych użytkowników na temat tych
instrumentów. Na realizację ww. przedsięwzięcia przeznaczono 5 mln euro ze środków
krajowej rezerwy wykonania,
-

-

działania I.3 Wspieranie innowacji dla którego skierowano dodatkowe środki z
krajowej rezerwy wykonania w wysokości 50,05 mln euro. Decyzję w tym zakresie oparto
na wynikiach badania ewaluacyjnego. IZ przeznaczyła dodatkowe środki na realizację
projektów z zakresu budowy i wyposażenia laboratoriów podmiotów prowadzących
badania naukowe i prace rozwojowe. Nabór projektów odbędzie się w trybie
konkursowym i zostanie przeprowadzony w okresie grudzień 2011 – styczeń 2012 r.
działania I.4 Promocja i współpraca. IZ PO RPW podjęła decyzję
o przesunięciu wolnych środków pozostałych w obszarze tworzenie centrów obsługi
inwestorów. Część środków została przesunięta na działanie I.1, pozostałą kwotę,

w wysokości blisko 2 mln euro, przesunięto do obszaru tworzenie i rozwój klastrów.
Decyzja ta jest odpowiedzią na duże zainteresowanie beneficjentów realizacją tego typu
projektów.
Ponadto dokonano następujących zmian:
- przeformułowano główny cel II osi priorytetowej Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego, który brzmi obecnie: zwiększenie dostępu do Internetu
szerokopasmowego w Polsce Wschodniej i usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu
rynku w zakresie sieci NGA oraz podstawowej infrastruktury szerokopasmowego dostępu
do Internetu. Zmiana sposobu interwencji w ramach projektu w dużym stopniu zostanie
ukierunkowana na wybudowanie sieci nowej generacji (NGA), co wiąże się ze
zwiększeniem ilości węzłów dystrybucyjnych koniecznych do wybudowania. Ponadto
zamiast jednego ponadregionalnego projektu będzie realizowanych 5 komplementarnych
projektów, po jednym w każdym z województw Polski Wschodniej, łącznie dających efekt
ponadregionalny. Dodatkowa alokacja, która zasiliła oś priorytetową środkami w
wysokości 40 mln euro pochodzi z dostosowania technicznego.
- wobec ryzyka niewykorzystania środków w działaniu III.2 Infrastruktura turystyki
kongresowej
i
targowej
IZ
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podjęła
decyzję
o przesunięciu części środków (ok. 28,78 mln euro) do IV osi priorytetowej. Ponadto w
ramach obu działań osi priorytetowej III Wojewódzkie ośrodki wzrostu
zmodyfikowano listę potencjalnych beneficjentów.
- środki finansowe przesunięte do działania IV.1 Infrastruktura drogowa (28,78 mln
euro realokacja z działania III.2 oraz 7,86 mln euro z krajowej rezerwy wykonania)
zostaną przeznaczone na rzecz projektów drogowo-mostowych, obecnie o niskim
poziomie dofinansowania, wpisujących się w dwa ciągi drogowe: ciąg drogowy Rzeszów
(A 4) – Jędrzejów (S 7) i ciąg drogowy Lublin (S 17, S 12, S 19) – Iłża (DK 9) w skład,
których wchodzą dwa mosty na rzece Wiśle: w miejscowości Połaniec (województwa
świętokrzyskie i podkarpackie) oraz w miejscowości Kamień (województwa lubelskie
i mazowieckie),
- w ramach działania V.2 Trasy rowerowe zmiana nastąpiła w ramach modelu realizacji
inwestycji, tj. województwa Polski Wschodniej będą odrębnie realizować
komplementarne wobec siebie projekty, tworzące spójną sieć tras rowerowych. Ponadto
IZ podjęła decyzję o ujęciu w ramach działania dodatkowego projektu - promocja tras
rowerowych (projekt indywidualny). Uwzględnienie przedmiotowego projektu ma na celu
przede wszystkim wsparcie efektywności projektu infrastrukturalnego poprzez
m.in.: wypromowanie trasy, stworzenie markowego produktu turystycznego, zapewnienie
dalszego rozwoju trasy oraz pobudzenie lokalnej społeczności do rozwoju
przedsiębiorczości wokół trasy. W związku z wprowadzeniem dodatkowego projektu oraz
niedoborem w budżecie projektu infrastrukturalnego, działanie V.2 zostanie zasilone
dodatkowymi środkami w wysokości 21 mln euro (10 mln euro jako realokacja środków
z VI osi priorytetowej, 11 mln euro z podziału środków dostosowania technicznego).

III. Wskaźniki realizacji celów PO RPW
Podstawą do wprowadzenia usprawnień i korekt w zakresie wskaźników realizacji PO RPW
były:
- wyniki ewaluacji wskaźników PO RPW, zrealizowanej w okresie lipiec-wrzesień 2010 r.
na zlecenie IZ PO RPW,
- dotychczasowe doświadczenia IP i IZ we wdrażaniu Programu,
- zmiany w zakresie alokacji środków na poszczególne działania PO RPW (realokacje,
podział przez IK NSRO dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania
i dostosowania technicznego).
Zmiany dotyczą następujących kwestii:
- doprecyzowania nazw wybranych wskaźników, aby adekwatnie odnosiły
się do przedmiotu interwencji,
- uwzględnienia wartości docelowych wskaźników na 2015 r. W tabeli wskaźnikowej
w Programie nie została oszacowana wartość wskaźników na 2015 r. W związku z tym,
że część projektów w ramach PO RPW zostanie zakończona po 2013 r. zasadnym było
oszacowanie wartości wskaźników na 2015 r. i uzupełnienie tabeli wskaźnikowej
Programu w tym zakresie,
- korekty wartości docelowych wskaźników na 2013 r. oraz uzupełnienie wartości
wskaźników, które nie zostały oszacowane w Programie (np. liczba zakupionego taboru
komunikacji miejskiej w podziale na rodzaje, oszczędność czasu w euro na nowych
i zmodernizowanych drogach/w przewozach pasażerskich i towarowych). Należy bowiem
mieć na uwadze, że wartości wskaźników były szacowane w 2007 r. w sposób dość
uproszczony, ze względu na brak dostępnych jeszcze danych z wykorzystania perspektywy
finansowej 2004-2006 oraz brak doświadczenia beneficjentów w ich szacowaniu. Teraz w
połowie okresu programowania, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia we
wdrażaniu, można dokonać stosownych dostosowań niektórych z nich,
- aktualizacji źródła pozyskania wskaźnika i częstotliwości jego pozyskiwania. W związku
ze zmianą metodologii szacowania kilku wskaźników oraz ich definiowania konieczna
była zmiana źródła ich pozyskiwania oraz momentu czasowego.
IV. Zmiany redakcyjne
W treści Programu wprowadzono zmiany redakcyjne dotyczące uaktualnienia adresów
publikacyjnych aktów prawnych, dokonano zmiany czasów gramatycznych z czasu
przyszłego na czas teraźniejszy, uaktualniono część IX dokumentu: Przepisy wykonawcze dla
programu operacyjnego, w tym m.in.:
- uaktualniono nazwy instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu,
- doprecyzowano podział zadań pomiędzy IZ a IP PO RPW (ppkt. 2.1 i 2.2) w oparciu o
aktualne porozumienie powierzające IP PO RPW zadania związane z realizacją PO RPW,
- doprecyzowano zadania Instytucji Certyfikującej (ppkt.2.4),
- wprowadzono zmiany związane z nowelizacją ustawy o finansach publicznych
(ppkt:2.2,5),
- uszczegółowiono procedury związane z funkcjonowaniem Krajowego Systemu
Informatycznego SIMIK 07-13 (pkt.7).

