Załącznik do Uchwały nr 5/ 2008

Sprawozdanie roczne/końcowe z wdraŜania programu operacyjnego

1. Informacje wstępne
PROGRAM OPERACYJNY

SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE
Z WDRAśANIA PROGRAMU

Cel
Konwergencja
Kwalifikowany obszar
Polska/ Województwo Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie,
Podkarpackie, Lubelskie, Świętokrzyskie
Okres programowania
2007-2013
Numer programu (CCI)
CCI 2007 PL 161 PO 003
Nazwa programu
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Rok sprawozdawczy
2007
Data zaakceptowania sprawozdania przez komitet monitorujący
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2 . Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem
2. 1. Realizacja i analiza postępów
Celem głównym Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest przyspieszenie
tempa rozwoju społeczno–gospodarczego 5 województw Polski Wschodniej (województwa
podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego)
w zgodzie z zasadą zrównowaŜonego rozwoju. Cel ten będzie osiągany poprzez realizację
w ramach 6 osi priorytetowych celów szczegółowych, którymi są:
•
•
•
•
•
•

Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
Zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej.
Rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich.
Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski
Wschodniej.
Zwiększenie roli zrównowaŜonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu.
Optymalizacja procesu wdraŜania PO Rozwój Polski Wschodniej.

W realizację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 zostanie
zaangaŜowanych 2 675,05 mln EUR, w tym m.in.: ze środków Unii Europejskiej (Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR) – 2 273,79 mln EUR; z publicznych środków
krajowych – 401,26 mln EUR. Poziom współfinansowania ze strony środków wspólnotowych
moŜe sięgnąć 85% wszystkich środków publicznych. Poziom współfinansowania z EFRR
obliczono w odniesieniu do udziału środków publicznych. Na krajowe środki publiczne
składać się będą kwoty z BudŜetu Państwa (ok. 51% wielkości krajowych środków
publicznych) oraz kwoty z budŜetów jednostek samorządu terytorialnego (ok. 49% wielkości
krajowych środków publicznych). Obok środków publicznych w realizacji PO Rozwój Polski
Wschodniej będą zaangaŜowane takŜe środki prywatne – pomoc kierowana do
przedsiębiorstw, podlegająca zasadom pomocy publicznej.
W ramach ogólnej alokacji EFRR na Program:
− 992,19 mln EUR Rada Europejska przeznaczyła na wsparcie regionów (lubelskie,
podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko - mazurskie) zajmujących pięć
ostatnich miejsc wśród regionów UE-25 o najniŜszym PKB na mieszkańca;
− 1 281,6 mln EUR stanowią dodatkowe środki przyznane przez Rząd RP z ogólnej puli
środków z EFRR przyznanych Polsce.
W ramach PO RPW będą realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju
społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej, w tym przede wszystkim
inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz
zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, jak
równieŜ przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru.
W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej projekty realizować będą następujące grupy
beneficjentów:
•
•
•
•
•
•
•
•

szkoły wyŜsze;
jednostki samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia z ich udziałem;
jednostki naukowe, w tym podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyŜszych;
jednostki badawczo-rozwojowe, w tym jednostki Polskiej Akademii Nauk;
przedsiębiorcy;
organizacje pozarządowe;
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;
instytucje waŜne dla regionów z punktu widzenia rozwoju regionalnego, w tym:
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urzędy statystyczne, biura planowania przestrzennego;
organizacje turystyczne;
instytucje otoczenia biznesu i innowacji (agencje i fundacje rozwoju
regionalnego i lokalnego, kluby biznesu, centra obsługi inwestorów, izby
gospodarcze, centra transferu technologii, parki technologiczne, parki
przemysłowe; inkubatory przedsiębiorczości);
Instytucja Zarządzająca Programem oraz Instytucja Pośrednicząca i inne instytucje
wyznaczone do wdraŜania Programu;
organy administracji rządowej
o
o
o

•
•

•

Informacje na temat postępów fizycznych programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego
Wskaźniki
Wskaźnik1
Liczba
utworzonych
miejsc pracy
netto
(osoby)

Wskaźnik 2
Liczba
utworzonych
miejsc pracy
brutto:
w tym na
obszarach
wiejskich
(osoby)
Wskaźnik 3
Wpływ
zaangaŜowa
nych
środków PO
RPW na
wzrost PKB
w stosunku
do roku
bazowego
(%) 2

1)

2

Realizacja
(wartość
wskaźnika w
okresie
sprawozdawczym)
Cel 1)
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
(wartość
wskaźnika w
okresie
sprawozdawczym)
Cel 1)
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
(wartość
wskaźnika w
okresie
sprawozdawczym)
Cel 1)
Sytuacja
wyjściowa

2007
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0

-

-

4080

-

-

13610

-

2015

0

-

Ogółem
0

0

-

-

660
60

-

-

2200
200

0
0

17 646
(w pln)

0

-

-

0,74

-

-

1,38

1,02

Cel moŜe być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania.
Wskaźnik kontekstowy - PKB na mieszkańca- PLN (dane z 2004 r.), GUS.
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•

Informacje finansowe (dane finansowe powinny być wyraŜone w EUR)

Oś priorytetowa I
Nowoczesna gospodarka
(EFRR)
W tym wydatki związane z
zakresem interwencji
EFRR
W tym wydatki związane z
zakresem interwencji EFS
Oś priorytetowa II
Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego
(EFRR)
W tym wydatki związane z
zakresem interwencji
EFRR
W tym wydatki związane z
zakresem interwencji EFS
Oś priorytetowa III
Wojewódzkie ośrodki
wzrostu
(FFRR)
W tym wydatki związane z
zakresem interwencji
EFRR
W tym wydatki związane z
zakresem interwencji EFS
Oś priorytetowa IV
Infrastruktura
transportowa
(EFRR)
W tym wydatki związane z
zakresem interwencji
EFRR
W tym wydatki związane z
zakresem interwencji EFS
Oś priorytetowa V
ZrównowaŜony rozwój
potencjału turystycznego
opartego o warunki
naturalne
(EFRR)
W tym wydatki związane z
zakresem interwencji
EFRR
W tym wydatki związane z
zakresem interwencji EFS

Wydatki
poniesione przez
beneficjentów,
zawarte w we
wnioskach o
płatność
złoŜonych do IZ
(wkład EFRR)

Odpowiadając
y wkład
publiczny

Wydatki
prywatne

Wydatki
poniesione
na
rzecz
beneficjentów

Łączne
płatności
otrzymane od
Komisji

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

-

-

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

-

-

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Oś priorytetowa VI
Pomoc techniczna
W tym wydatki związane z
zakresem interwencji
EFRR
W tym wydatki związane z
zakresem interwencji EFS
OGÓŁEM
Wydatki w rodzaju EFS w
ramach sumy całkowitej,
jeśli program operacyjny
jest współfinansowany
przez EFRR

•

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

-

-

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

-

Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji

Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii

MoŜliwe kombinacje kodów klasyfikacji od 1 do 5
Kod*
Kod*
Kod*
Kod*
Kod*
Klasyfikacja 1
Klasyfikacja 4
Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3
Klasyfikacja
Wartość (euro)**
Rodzaj
Priorytetowy
5
Forma
Obszar
obszar
działalności
finansowania
realizacji
Lokalizacja
gospodarczej
tematyczny
0,00
Ogółem
* Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do kaŜdego kodu klasyfikacji wg kryterium
** wartość przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach kaŜdej kombinacji kodów

•

Pomoc w podziale na grupy docelowe

Nie dotyczy ze względu na wczesną fazę realizacji PO RPW w okresie objętym
sprawozdaniem.
•

Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana

Z uwagi na początkowy etap procesu wdraŜania Programu, nie odnotowano przypadków
zwrotu lub ponownego wykorzystania przyznanej pomocy na podstawie art. 57
i 98(2) Rozporządzenia nr 1083/2006.
•

Analiza jakościowa

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej został zatwierdzony przez Radę Ministrów
w dniu 30 stycznia 2007 r. Treść i zakres Programu podlegały następnie negocjacjom
z Komisją Europejską, które były prowadzone do września 2007 r. Ostateczne zatwierdzenie
Programu nastąpiło w dniu 2 października 2007 r. Komunikat Ministra Rozwoju

5

Regionalnego z dnia 8 listopada 2007 r. o przyjęciu PO RPW przez Komisję Europejską
został opublikowany w Monitorze Polskim w dniu 16 listopada 2007 r. (Nr 85 poz. 919).
Sprawozdanie za rok 2007 jest pierwszym sprawozdaniem z realizacji Programu. W okresie
sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników, zarówno fizycznych, jak
i finansowych określonych w Programie. Z 6 osi priorytetowych programu uruchomiono
jedną – Pomoc techniczną (szczegóły w pkt. 3.6 i 6). Ze względu na powyŜsze ocena stopnia
osiągnięcia zakładanych wskaźników, porównanie z docelowymi wartościami oraz opisanie
czynników mających wpływ na ewentualną zmianę zakładanych wcześniej wartości zostanie
dokonane w kolejnym sprawozdaniu z realizacji programu za 2008 rok.
Procentowy udział wydatków przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej w ogólnej
wartości Po RPW został ustalony na poziomie 43,56% (990 563 347EUR) całkowitej
alokacji. Przy analizie wielkości środków przeznaczonych na realizację celów lizbońskich
naleŜy równieŜ wziąć pod uwagę wielkość środków przeznaczonych na realizację inwestycji
nieprzyporządkowanych kategoriom lizbońskim, które jednak de facto przyczyniają się do
realizacji celów Strategii Lizbońskiej (infrastruktura uczelni prowadzących dydaktykę na
kierunkach technicznych czy matematyczno-przyrodniczych – 337,34 mln EUR z EFRR,
czyli 14,83% wartości programu oraz infrastruktura turystyki kongresowej i targowej mająca
na celu wsparcie inwestycji na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, transferu technologii,
nawiązywania współpracy gospodarczej i naukowej, dostępu do wyników badań naukowych
itp. – 92,48 mln EUR z EFRR, czyli 4,08% wartości programu).
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ma specyficzny charakter, gdyŜ zgodnie
z przyjętymi załoŜeniami ma nadać znaczący i trwały impuls rozwojowy 5 najbiedniejszym
województwom połoŜonym w Polsce Wschodniej. Cel ten ma zostać osiągnięty głównie
poprzez realizację projektów kluczowych, obejmujących kluczowe inwestycje wyłonione
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) we współpracy z samorządami
województw Polski Wschodniej. Nabór inwestycji został przeprowadzony na podstawie
dokumentu pt. System wyboru projektów do planu inwestycyjnego PO RPW przygotowanego
przez IZ PO RPW i zatwierdzonego w sierpniu 2006 r., w którym sformułowano kryteria
oceny merytorycznej i formalnej zgłoszonych projektów. Nabór zgłoszeń do Planu
Inwestycyjnego PO RPW został ogłoszony w dniu 17 lipca 2006 r. w prasie ogólnopolskiej
i regionalnej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz pięciu
Urzędów Marszałkowskich. Przewidziano miesięczny okres naboru zgłoszeń, po którym
nastąpiła ich weryfikacja. Nabór projektów do Planu Inwestycyjnego PO RPW został
przeprowadzony na podstawie ogólnych informacji o projektach, bądź koncepcjach projektów
(głównie w formie opisowej i oświadczeń zgłaszającego), bez wymogu przedstawiania
dokumentów projektowych ani dokumentacji technicznej.
W skład zespołów prowadzących ocenę merytoryczną projektów weszli przedstawiciele
samorządów województw Polski Wschodniej wskazani przez Marszałków Województw,
przedstawiciele administracji rządowej wskazani zarówno przez Wojewodów Polski
Wschodniej, jak i Ministrów odpowiedzialnych za poszczególne resorty, w tym
przedstawiciele Ministerstw: Gospodarki, Transportu oraz Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.
Opracowana w ten sposób lista została przedstawiona opinii publicznej podczas konferencji
w dniu 11 października 2007 r., a takŜe zamieszczona na stronie internetowej MRR celem
przeprowadzenia konsultacji społecznych. Lista, na której znalazło się 117 projektów została
opublikowana w formie Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11
października 2007 r. w Monitorze Polskim (Nr 89 poz. 971) z dnia 29 listopada 2007 r.
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Ponadto w 2007 r. prowadzono intensywne prace przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia
wdraŜania programu, odnoszące się w szczególności do systemu instytucjonalnego.
Dotyczyły one przede wszystkim:
-

przekazania zadań Instytucji Pośredniczącej PO RPW do Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (PARP), co nastąpiło na mocy Porozumienia w sprawie realizacji PO
RPW 2007-2013 z dnia 6 czerwca 2007 r. zawartego między IZ PO RPW i PARP.

-

przygotowania pierwszej wersji projektu Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO
RPW, który następnie podlegał modyfikacjom i uzupełnieniu w toku prowadzonych
negocjacji Programu z KE.

-

przygotowania struktur IZ PO RPW i IP PO RPW do poddania się audytowi zgodności
systemów zarządzania i kontroli. W szczególności, zgodnie z postanowieniami art. 21
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, Instytucja Zarządzająca opracowała Opis
systemu zarządzania i kontroli PO RPW. Dokument został poddany konsultacjom
z właściwymi departamentami MRR zgodnie z przepisami wewnętrznymi MRR. Jego
zatwierdzenie przez Ministra Rozwoju Regionalnego jest planowane na początek 2008 r.3
Ponadto, Instytucja Zarządzająca oraz Instytucja Pośrednicząca przygotowały swoje
pisemne procedury (Instrukcje wykonawcze) opisujące sposoby realizacji procesów,
podziału obowiązków pomiędzy pracowników, przypisania ich do poszczególnych
stanowisk pracy, czynności wykonywanych na danym stanowisku, wraz ze wzorami
dokumentów stosowanymi przy realizacji poszczególnych procesów.

-

powołania Pre-Komitetu i Komitetu Monitorującego PO RPW oraz przygotowania
dokumentów, będących przedmiotem prac tych gremiów w 2007 r. (projekty regulaminów
pracy, projekty ogólnych i szczegółowych kryteriów wyboru projektów). Więcej
informacji nt. Pre-komitetu i Komitetu monitorującego PO RPW znajduje się w pkt. 2.7
niniejszego sprawozdania.

-

przygotowania przez IZ PO RPW we współpracy z IP PO RPW projektów Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO RPW 2007-2013 oraz Wytycznych
w zakresie sprawozdawczości PO RPW, które zostały poddane konsultacjom
wewnątrzresortowym i zewnętrznym. Ich zatwierdzenie nastąpiło odpowiednio w dniu 16
i 29 października 2007 r.

-

opracowania zaleceń dotyczących systemu kontroli w ramach PO RPW (zamieszczonych
w dokumencie System kontroli w ramach PO RPW), wzorów dokumentów niezbędnych
dla rozpoczęcia wdraŜania programu (Umowa dotycząca przygotowania projektu
indywidualnego (pre-umowa) w ramach PO RPW, Wniosek o dofinansowanie projektu
w ramach PO RPW (z wyłączeniem duŜych projektów) wraz z instrukcją wypełniania,
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach PO RPW).

2.2 Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi
W okresie objętym sprawozdaniem nie napotkano na Ŝadne znaczące problemy związane
ze stosowaniem przepisów wspólnotowych. Instytucja Zarządzająca powzięła wszelkie
odpowiednie środki zapewniające przestrzeganie polityk wspólnotowych. Podczas prac
związanych z opracowaniem systemu wdraŜania Programu, Instytucja Zarządzająca
uwzględniała w przygotowywanych dokumentach przepisy wspólnotowe, w tym
w szczególności rozporządzenia, wytyczne i komunikaty dotyczące zasad udzielania pomocy
3

Dokument został ostatecznie zatwierdzony przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 7 lutego 2008 r.
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publicznej, rozporządzenia i dyrektywy określające tryb postępowania w zakresie wywierania
wpływu na środowisko naturalne przez współfinansowane inwestycje, a takŜe przepisy
określające ramy polityki równości szans, efektywności energetycznej oraz odnoszące się do
zamówień publicznych.
2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi
W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano Ŝadnych znaczących problemów podczas
wdraŜania programu. W związku z powyŜszym nie było uzasadnienia do podjęcia środków
zaradczych. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace nad przygotowaniem systemu
instytucjonalnego dla wdraŜania programu i nie zidentyfikowano odstępstw od załoŜonego
harmonogramu działań planowanych w tym zakresie.
2.4 Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego (w stosownych wypadkach)
W okresie objętym sprawozdaniem nie zidentyfikowano istotnych zmian w kontekście
realizacji programu. Zmiany w otoczeniu zewnętrznym programu obrazuje załącznik nr 1 do
sprawozdania, zawierający zestawienie aktualnych wartości wskaźników kontekstowych.
2.5 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006
(w stosownych wypadkach)
W okresie objętym sprawozdaniem nie ujawniono przypadków zasadniczych modyfikacji
projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006
2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia
Zapewnieniu komplementarności wsparcia z EFS i EFRR słuŜy koordynacja działań
w ramach NSRO na poziomie Komitetu Koordynacyjnego NSRO. W myśl art. 9 (4)
rozporządzenia nr 1083/2006 o zapewnieniu koordynacji w ramach pomocy udzielanej
z EFRR, EFS, Funduszu Spójności, EFRROW i EFR, została wyznaczona linia
demarkacyjna miedzy programami. Ustalono ją na podstawie następujących kryteriów:
wartości projektu, charakteru i rodzaju projektu, typu beneficjenta lub instrumentu
finansowego.
Druga, ostateczna wersja dokumentu dotyczącego linii demarkacyjnej została zatwierdzona
przez Komitet Koordynujący NSRO w grudniu 2007 r. Zgodnie z jej zapisami
przygotowywano projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO RPW. Dodatkowym
elementem demarkacji dla PO RPW jest lista projektów indywidualnych (projekty w niej
ujęte nie mogą zostać zgłoszone do innych programów operacyjnych).
Instytucja Koordynująca NSRO w okresie sprawozdawczym prowadziła prace nad procedurą
prowadzenia kontroli krzyŜowych projektów. W fazie konsultacji ww. procedury wezmą
udział przedstawiciele wszystkich Instytucji Zarządzających programami finansowanymi
ze środków EFRR, EFS, EFRROW i EFR. Efektem prac będzie opracowanie mechanizmów
kontroli krzyŜowej projektów wspieranych w ramach poszczególnych programów (np.
odpowiednie pytania we wnioskach o dofinansowanie, wspólny dostęp do baz danych).
Celem ww. działań będzie unikanie podwójnego finansowania projektów i zagwarantowanie
przestrzegania ustalonej linii demarkacyjnej. Dla prowadzenia ww. kontroli zostanie
wykorzystany Krajowy System Informatyczny.
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W zakresie PO RPW dodatkowym instrumentem słuŜącym zapobieganiu podwójnemu
finansowaniu inwestycji stosowanym juŜ na etapie identyfikacji potencjalnych projektów jest
opracowanie i analiza Listy Projektów Indywidualnych. Projekt wpisany na listę dla
określonego programu nie moŜe zostać zgłoszony do finansowania w innym programie.
Instytucja Zarządzająca PO RPW w okresie sprawozdawczym przeprowadziła weryfikację
listy projektów dla programu porównując zawarte na niej projekty z projektami
zamieszczonymi na listach PO Infrastruktura i Środowisko, PO Innowacyjna Gospodarka
oraz na listach projektów dla 5 regionalnych programów operacyjnych. Przeprowadzona
weryfikacja nie wykazała przypadków zgłoszenia tej samej inwestycji do dwóch róŜnych
programów.
Istotnym elementem systemu wprowadzonym dla zapewnienia komplementarności oraz
przestrzegania reguł demarkacji w ramach PO RPW będzie weryfikacja oświadczeń
dołączanych do wniosków o dofinansowanie składanych przez beneficjentów ubiegających
się o wsparcie z programu.
Ponadto w celu zapewnienia efektywnej koordynacji przedsięwzięć podejmowanych
w ramach PO RPW, Instytucja Zarządzająca przewiduje powołanie grup roboczych dla
czterech działań (I.4, II.1, V.1 i V.2), w których skład będą wchodzili przedstawiciele
Instytucji Zarządzającej, Urzędów Marszałkowskich 5 województw Polski Wschodniej oraz
resortu odpowiedzialnego za dany sektor, którego dotyczy działanie. W okresie objętym
sprawozdaniem powołano taką grupę dla działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski
Wschodniej. Powołanie pozostałych trzech jest planowane na 2008 r.
Mechanizm finansowania elastycznego (cross-financing) w PO RPW zaplanowano w II osi
priorytetowej Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. W ramach zadań objętych
mechanizmem cross-financing zostanie sfinansowana organizacja szkoleń z zakresu
podnoszenia umiejętności korzystania z technologii informatycznych i komunikacyjnych
przez osoby zagroŜone wykluczeniem cyfrowym. Organizowane szkolenia będą miały
związek z tworzoną w ramach projektu infrastrukturą. Zadanie realizowane w ramach PO
RPW będą komplementarne wobec działań finansowanych w ramach PO Kapitał Ludzki,
gdzie planuje się sfinansowanie szkoleń z zakresu wykorzystania Internetu i komunikacji
elektronicznej głównie przez pracowników administracji oraz pracowników przedsiębiorstw.
2.7 Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania
Podmioty uczestniczące w systemie monitorowania
Monitorowanie postępów w realizacji programu odbywa się na wszystkich poziomach
wdraŜania i w procesie tym uczestniczą wszystkie podmioty zaangaŜowane we wdraŜanie
i zarządzanie programem:
1) Komitet Monitorujący PO RPW
Komitet Monitorujący sprawuje pieczę nad efektywnością i jakością wdraŜania PO RPW,
realizując zadania powierzone mu zgodnie z art. 65 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
z dnia 11 lipca 2006 r.
Pre-Komitet Monitorujący PO RPW został powołany do czasu zatwierdzenia Programu
przez KE i ukonstytuowania Komitetu Monitorującego PO RPW zgodnie z art. 63
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w celu konsultowania projektów dokumentów
niezbędnych do rozpoczęcia procesu wdraŜania programu. Jego pierwsze posiedzenie odbyło
się w dniu 18 września 2007 r. i przyjęto na nim w drodze uchwały regulamin pracy Pre-
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Komitetu oraz omówiono wyniki negocjacji Programu z KE. Skład Pre-komitetu odpowiadał
strukturze docelowego Komitetu Monitorującego.
Komitet Monitorujący PO RPW został powołany zgodnie z art. 63 rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 na mocy Zarządzenia nr 27 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13
listopada 2007 r. Proporcjonalny skład osobowy Komitetu Monitorującego PO RPW został
zapewniony poprzez powołanie przedstawicieli strony rządowej, samorządowej oraz
przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych (organizacji pracowników i organizacji
pracodawców, środowisko akademicko-naukowego i organizacji pozarządowych), przy
jednoczesnym respektowaniu zasady równości szans kobiet i męŜczyzn. W dniu 15 listopada
2007 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego PO RPW, na którym
przyjęto uchwałą regulamin pracy Komitetu. Na posiedzenie Komitetu przedłoŜono projekty
Kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW oraz projekty Kryteriów wyboru operacji
współfinansowanych ze środków pomocy technicznej PO RPW, które zostały poddane pod
dyskusję i przyjęte w drodze uchwały. Przyjęcie szczegółowych kryteriów wyborów do
poszczególnych działań zaplanowano na I kwartał 2008 r.
2) Instytucja Zarządzająca PO RPW
Instytucja Zarządzająca PO RPW odpowiada za prawidłowy przebieg procesu
sprawozdawczości, która stanowi istotny element systemu monitorowania. Instytucja
Zarządzająca monitoruje proces realizacji programu w oparciu o ilościowe i jakościowe
informacje z realizacji działań i osi priorytetowych i jest odpowiedzialna za przygotowywanie
informacji miesięcznej oraz sprawozdań okresowych (półrocznych), rocznych i końcowego
z realizacji programu w formie, zakresie i terminach wynikających z Wytycznych Ministra
Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości.
3) Instytucja Pośrednicząca
Na mocy Porozumienia w sprawie realizacji PO RPW 2007-2013 z dnia 6 czerwca 2007 r.
Instytucja Zarządzająca powierzyła Instytucji Pośredniczącej realizację szeregu działań
m.in. w zakresie monitorowania, do których naleŜą przede wszystkim monitorowanie postępów
realizacji osi priorytetowych (w tym stopnia osiągnięcia załoŜonych celów), monitorowanie
postępów rzeczowych i finansowych realizacji umów, weryfikacja części wniosku
beneficjenta o płatność dotyczącej przebiegu realizacji projektów i wprowadzanie danych
przekazywanych przez beneficjentów do Krajowego Systemu Informatycznego na potrzeby
monitorowania i kontroli funduszy strukturalnych.
4) Beneficjenci
Na mocy umowy o dofinansowanie beneficjent jest zobowiązany do sprawozdawania
z postępu realizacji projektu za pomocą wniosku o płatność stanowiącego załącznik nr 1 do
Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości, umoŜliwiającego
śledzenia postępu rzeczowego i finansowego projektu objętego wsparciem. Wniosek
o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą powinien być składany przez beneficjenta do
IP PO ROW co najmniej raz na trzy miesiące licząc od dnia podpisania umowy
o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach PO RPW. W przypadku kiedy nie
wystąpiło wydatkowanie, beneficjent jest zobowiązany do składania tylko części
sprawozdania.
Krajowy System Informatyczny
Dla potrzeb monitorowania Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca PO RPW będą
korzystać ze wsparcia narzędzia informatycznego, jakim jest Krajowy System Informatyczny
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KSI SIMIK 07-13. KSI ma słuŜyć do gromadzenia i agregacji danych dotyczących
programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE w perspektywie lat 2007-2013
(m.in. informacje o wnioskach o dofinansowanie projektu, umowach o dofinansowanie,
wnioskach o płatność, przeprowadzonych kontrolach, zbiorcze deklaracje wydatków oraz
rejestr kwot odzyskanych, pozostających do odzyskania i wycofanych).
Ewaluacja
Monitorowanie programu będzie wspierane przez proces ewaluacji. Za ewaluację PO RPW
odpowiada IZ PO RPW, która na mocy Porozumienia w sprawie realizacji Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 z dnia 6 czerwca 2007 r., powierzyła
zadania z zakresu ewaluacji 5 z 6 osi priorytetowych Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach realizacji
PO RPW. Ewaluacje prowadzone przez IP mają słuŜyć wsparciu sprawnego zarządzania
osiami priorytetowymi I-V, natomiast IZ odpowiada za działania związane z ewaluacją
procesu wdraŜania osi priorytetowej Pomoc techniczna oraz programu jako całość. Do
realizacji zadań związanych z ewaluacją w ramach IZ powołano Jednostkę Ewaluacyjną.
W realizacji działań ewaluacyjnych Jednostka Ewaluacyjna IZ PO RPW współpracuje
z członkami Grupy Sterującej Ewaluacją (GSE) oraz Komitetem Monitorującym PO RPW.
W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano następujące zadania związane z ewaluacją
PO RPW:
1. opracowano Plan Ewaluacji PO RPW na lata 2007-2013, który został przekazany do
akceptacji przez Krajową Jednostkę Oceny,
2. opracowano Okresowy Plan Ewaluacji PO RPW na rok 2008, który został przekazany
do akceptacji przez Krajową Jednostkę Oceny,
Ze względu na wczesny etap procesu wdraŜania PO RPW, Instytucja Zarządzająca nie
realizowała w 2007 r. badań ewaluacyjnych. W okresie objętym sprawozdaniem Instytucja
Zarządzająca prowadziła działania mające na celu budowę potencjału ewaluacyjnego
pracowników oraz innych przedstawicieli IZ PO RPW, którzy będą zaangaŜowani
w realizację procesu ewaluacji programu (m.in. organizacja i udział w szkoleniach, powołanie
Grupy Sterującej Ewaluacją).
2.8 Krajowa rezerwa wykonania pomocy
Nie ma zastosowania w sprawozdaniu rocznym za 2007 r.
3. Postęp wdraŜania programu wg priorytetów
3.1 Priorytet 1 „Nowoczesna gospodarka”
3.1.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów
Głównym celem priorytetu 1 Nowoczesna gospodarka jest stymulowanie rozwoju
konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Działania podejmowane w ramach tego
priorytetu mają na celu stworzenie sprzyjających warunków inwestycyjnych, powstawania
innowacji i ich dyfuzji, efektywnego transferu nowych, innowacyjnych technologii, a takŜe
współpracy pomiędzy uczelniami wyŜszymi, jednostkami naukowymi, a przedsiębiorstwami.
W ramach osi priorytetowej I będą realizowane cztery działania:
I.1. Infrastruktura uczelni
I.2. Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inŜynierii finansowej
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I.3. Wspieranie innowacji
I.4. Promocja i współpraca
W ramach osi będą wspierane przedsięwzięcia, które tworząc warunki dla rozwoju
regionalnej gospodarki opartej na wiedzy, wpłyną na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej
i inwestycyjnej województw Polski Wschodniej. Ponadto zakłada się realizację projektów
w zakresie poprawy infrastruktury edukacyjnej słuŜącej prowadzeniu działalności
dydaktycznej na poziomie wyŜszym na kierunkach przyrodniczo-matematycznych bądź
technicznych, a takŜe innych kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu,
wynikających z regionalnych strategii innowacyjności oraz strategii rozwoju województw.
Alokacja dla priorytetu 1 Nowoczesna gospodarka wynosi 789 957 284 EUR, co stanowi
34,74% środków programu.
Główni beneficjenci w ramach priorytetu 1:
–
–
–

uczelnie,
jednostki samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia z ich udziałem,
jednostki naukowe, w tym podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, placówki
naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe,
przedsiębiorcy,
osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które
nie prowadzą innej działalności poza dokonywaniem inwestycji w mikro, małych i
średnich przedsiębiorstwach znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju,
organizacje pozarządowe,
instytucje waŜne dla regionów z punktu widzenia rozwoju regionalnego, w tym m.in.:
urzędy statystyczne, biura planowania przestrzennego;
instytucje otoczenia biznesu i innowacji (agencje i fundacje rozwoju
regionalnego i lokalnego, kluby biznesu, centra obsługi inwestorów, izby
gospodarcze, centra transferu technologii, parki technologiczne, przemysłowe,
inkubatory przedsiębiorczości, i inne organizacje),
organy administracji rządowej.

–
–

–
–
–
–

–
•

Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu 1

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu
Wskaźniki
Wskaźnik I.1:
Liczba
projektów z
zakresu
infrastruktury
szkolnictwa
wyŜszego (szt.)
Wskaźnik I.2:
Wartość
wyposaŜenia
naukowego
zainstalowaneg
o w szkołach
wyŜszych
(mln)
Wskaźnik I.3:
Liczba
projektów z
zakresu BRT
(szt.)
Wskaźnik I.4:

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0
-

-

-

8

-

-

29

-

-

-

-

137,97

-

-

400

-

-

-

7

-

-

20

-

0

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

0
-

0

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

0
0

Realizacja

0
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Liczba projekt
ów współpracy
między instytut
cjami badaw
czymi a przedsiębiorstwami
(szt.)
Wskaźnik I.5:
Liczba utworzo
nych instytucji
otoczenia
biznesu (par
ków naukowo technologiczny
ch, inkuba
torów przedsiębiorczości,
klastrów itp.)
(szt.)
Wskaźnik I.6:
Liczba projektów promują
cych biznes,
przedsiębiorczo
ść, nowe
technologie
(szt.)
Wskaźnik I.7:
Liczba
udzielonych
poŜyczek typu
seed capital
(szt.)
Wskaźnik I.8:
Powierzchnia
terenów
inwestycyjnych
( w tym parków
naukowotechnologiczny
ch)wspartych w
wyniku
realizacji
projektów:
w tym nowo
powstałych
(ha)
Wskaźnik I.9:
Liczba
studentów
korzystających
z efektów
realizacji
projektów w
ciągu roku:
z tego:
- kobiety,
- męŜczyźni
(osoby)
Wskaźnik I.10:
Liczba nowych
podmiotów
gospodarczych
powstałych /
działających na
terenie
instytucji
otoczenia
biznesu (szt.)
Wskaźnik I.11:
Liczba
4

Cel
Sytuacja
wyjściowa

-

-

-

7

-

-

20

-

-

-

5

-

-

15

-

-

-

0

-

-

1

-

-

-

50

-

-

340

-

0

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

0
-

0

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

0
-

0

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

0
0
0

350

1 144

3886

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa4

0
-

-

-

4890

-

-

22 000

-

-

-

40

-

-

120

-

-

-

10

-

-

30

-

352 935

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

0
-

0

Realizacja
Cel

0
-

Wskaźnik kontekstowy - Liczba studentów /osoby/ - (Dane za 2005 r.), GUS.
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utworzonych
miejsc pracy w
zakresie BRT –
tylko etaty
badawcze
(szt.)
Wskaźnik I.12:
Wartość
udzielonych
poŜyczek typu
seed capital
(mln)

•

Sytuacja
wyjściowa
0

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

0
-

-

-

1,47.

-

-

10

-

0

Analiza jakościowa

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników, zarówno
rzeczowych, jak i finansowych określonych w programie na poziomie poszczególnych
priorytetów. Nie moŜna zatem dokonać oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników,
dokonać porównania z docelowymi wartościami oraz opisać czynników mających wpływ na
ewentualną zmianę zakładanych wcześniej wartości, tym samym nie moŜna równieŜ opisać
działań w zakresie promowania równości szans kobiet i męŜczyzn oraz wskazać wielkości
środków wykorzystanych w zakresie cross-financing.
W listopadzie 2007 r. Komitet Monitorujący zatwierdził listę kryteriów ogólnych wyboru
projektów. W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca wraz z Instytucją
Pośredniczącą prowadziły prace nad przygotowaniem szczegółowych kryteriów wyboru
projektów dla działań realizowanych w ramach priorytetu 1 Nowoczesna gospodarka.
W ramach osi będą realizowane 4 działania, z czego alokacja dla działania I.1 Infrastruktura
uczelni została wyczerpana przez projekty wybrane w trybie indywidualnym. Działanie I.2
Wsparcie powstawania i dokapitalizowania instrumentów inŜynierii finansowej będzie
wdraŜane we współpracy z ekspertami Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach
Inicjatywy JEREMIE (wstępnie przeznaczono na realizację tego działania 5 mln EUR
z EFRR). Część alokacji dla działania I.3 Wspieranie innowacji została przeznaczona na
realizację projektów wybranych w trybie indywidualnym, natomiast na realizację projektów
wybranych w trybie konkursowym przeznaczono ponad 115 mln EUR z EFRR, co stanowi
28,6% alokacji dla działania I.3. Dla działania I.4 część alokacji EFRR tj. ok. 20 mln EUR
przeznaczono na projekty konkursowe, natomiast 20 mln EUR z EFRR przeznaczono na
realizację kompleksowego projektu zakładającego promocję gospodarczą Polski Wschodniej
i poprawę wizerunku Polski Wschodniej w oczach inwestorów, jak równieŜ wzrost
zainteresowania ofertą gospodarczą tego obszaru. W okresie sprawozdawczym prowadzono
prace nad wyłonieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu.
Dane dotyczące postępu w realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych dla powyŜszej
osi zostaną przedstawione w sprawozdaniu z realizacji programu za 2008 rok.
3.1.2 Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze
W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły problemy we wdraŜaniu priorytetu 1
Nowoczesna gospodarka. W związku z powyŜszym nie istniały podstawy do podejmowania
środków zaradczych.
3.2 Priorytet 2 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
Głównym celem priorytetu 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego jest zwiększenie
dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej. W ramach priorytetu 2 będzie
realizowane jedno działanie (II.1) pod nazwą Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej,
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składające się z dwóch komponentów: 1) budowa ponadregionalnej sieci szerokopasmowej
składającej się z 5 regionalnych sieci szkieletowych województw Polski Wschodniej,
2) szkolenie osób zagroŜonych „wykluczeniem cyfrowym”(jako uzupełnienie działania) do
10 % kosztów kwalifikowanych – cross financing.
Działanie będzie realizowane przez przygotowanie, a następnie wdroŜenie kompleksowego
projektu, który swoim zasięgiem obejmował będzie regiony Polski Wschodniej. Projekt
zakłada budowę, na terenach województw Polski Wschodniej, zagroŜonych wykluczeniem
cyfrowym, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, pasywnej infrastruktury
teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, naleŜące do róŜnych operatorów, zasoby
i tworzącej ponadregionalną sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Główni beneficjenci w ramach osi priorytetowej 2:
− jednostki samorządu terytorialnego,
− związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
− przedsiębiorcy,
− organizacje pozarządowe.
Alokacja dla priorytetu 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego wynosi 255 119 659
EUR, co stanowi 11,22% środków programu.
3.2.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów
•

Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Wskaźniki
Wskaźnik II.1:
Liczba
projektów realizowanych z
zakresu
społeczeństwa
informacyjnego
(szt.)
Wskaźnik II.2:
Długość zainsta
lowanej sieci
Internetu
szerokopasmo
wego (km)
Wskaźnik II.3:
Liczba
zainstalowanyc
h węzłów (szt.)
Wskaźnik II.4:
Obszar, na
którym stworzo
no moŜliwość
dostępu do
Internetu
szerokopasmo
wego (%)
Wskaźnik II.5:
Liczba osób,
które
uzyskały
dostęp do
Internetu
szerokopasmo
wego w
wyniku
realizacji
projektów:
w tym na wsi
(osoby)

2007
Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

0
-

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-

-

0

-

-

1

-

2015

0

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

0
-

-

-

3000

-

-

9000

-

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

0
-

-

-

1000

-

-

3000

-

-

-

30

-

-

99

-

-

-

700000
550000

-

-

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

0
0
-

0

Realizacja
Cel

0
-

2200000
1700000

-

Sytuacja
wyjściowa

0
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•

Analiza jakościowa

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników, zarówno
rzeczowych, jak i finansowych określonych w Programie na poziomie poszczególnych
priorytetów. Zatem nie moŜna dokonać oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników,
dokonać porównania z docelowymi wartościami oraz opisać czynników mających wpływ na
ewentualną zmianę zakładanych wcześniej wartości, tym samym nie moŜna równieŜ opisać
działań w zakresie promowania równości szans kobiet i męŜczyzn oraz wskazać wielkości
środków wykorzystanych w zakresie cross-financing.
W listopadzie 2007 r. Komitet Monitorujący zatwierdził listę kryteriów ogólnych wyboru
projektów.
W ramach prac przygotowawczych dla realizacji projektu Sieć szerokopasmowa Polski
Wschodniej Instytucja Zarządzająca doprowadziła do podpisania listu intencyjnego z grupą
operatorów świadczących usługi w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu na
terenie województw Polski Wschodniej. Przedmiotem porozumienia jest podjęcie współpracy
w zakresie przygotowania projektu oraz jego dalszego wdroŜenia, w szczególności w fazie
realizacji prac. Ponadto Instytucja Zarządzająca przeprowadziła dwa postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego zakończone podpisaniem umów z wykonawcami,
dotyczące przeprowadzenia inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej w 5
województwach Polski Wschodniej oraz analizy planów jej rozbudowy przez operatorów
i przedsiębiorców telekomunikacyjnych i wykonania studium wykonalności projektu.
Dane dotyczące postępu w realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych dla powyŜszej
osi zostaną przedstawione w sprawozdaniu z realizacji programu za 2009 rok.
3.2.2 Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze
W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły problemy we wdraŜaniu priorytetu 2
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. W związku z powyŜszym nie istniały podstawy
do podejmowania środków zaradczych.
3.3 Priorytet 3 „Wojewódzkie ośrodki wzrostu”
Głównym celem priorytetu 3 Wojewódzkie ośrodki wzrostu jest rozwój wybranych funkcji
metropolitalnych miast wojewódzkich. W ramach priorytetu wsparcie zostanie przeznaczone
na realizację dwóch działań:
III.1 – Systemy miejskiego transportu zbiorowego
III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej
W działaniu III. 1 preferowane do wsparcia będą projekty łączące ze sobą róŜne formy
transportu (np. tramwaj, trolejbus, autobus, kolej) mające na celu usprawnienie komunikacji
publicznej w mieście oraz ułatwienie dojazdu z obszarów podmiejskich czy gmin ościennych
do centrum. W ramach osi wsparciem na rzecz rozwoju systemów transportu zbiorowego
objęte zostanie pięć miast wojewódzkich, tj. Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn i Rzeszów.
Warunkiem otrzymania wsparcia jest opracowanie zintegrowanego planu miejskiego
transportu publicznego zgodnego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Wsparcie na rzecz infrastruktury kolejowej wykorzystywanej w miejskim
transporcie publicznym będzie zgodne z krajową strategią dla transportu kolejowego.
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W działaniu III.2 będą realizowane projekty z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury
umoŜliwiającej organizacje kongresów, konferencji, wystaw i targów o znaczeniu
ponadregionalnym i międzynarodowym, a więc obiekty towarzyszące biznesowi, a takŜe
słuŜące stymulowaniu innowacji i ducha przedsiębiorczości w małych i średnich
przedsiębiorstwach. Z uwagi na ograniczoną ilość środków program obejmuje wsparciem
tylko te przedsięwzięcia, które mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorczości,
głównie innowacyjnej oraz promocję regionu jako atrakcyjnego gospodarczo.
Główni beneficjenci w ramach osi priorytetowej 3:
−
−
−

gmina, w tym gmina wykonująca zadania powiatu,
związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
podmioty
wykonujące
usługi
publiczne
na
zlecenie
gminy/powiatu
grodzkiego/związku międzygminnego, w których akcje lub udziały posiada gmina,
powiat grodzki, związek międzygminny lub Skarb Państwa - na podstawie aktualnej
umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego, bądź
podmioty wyłonione w drodze przetargu do świadczenia usług z zakresu transportu
publicznego na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego,
inne spółki prawa handlowego, w których akcje lub udziały posiada jednostka
samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa,
organizacje pozarządowe.

−
−

Alokacja dla priorytetu 3 Wojewódzkie ośrodki wzrostu wynosi 452 621 636EUR, co stanowi
19,91% środków programu.
3.3.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów
•

Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Wskaźniki
Wskaźnik III.1:
Liczba projektów
z zakresu
zintegrowanego,
ekologicznego
transportu
miejskiego (szt.)
Wskaźnik III.2:
Liczba
uruchomionych/z
modernizowanych obiektów
wystawienniczych i
konferencyjnych
(szt.)
Wskaźnik III.3:
Powierzchnia
uruchomionych/z
modernizowanyc
h obiektów
wystawienniczyc
hi
konferencyjnych
(m2)
Wskaźnik III.4:
Liczba

2007
Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

0
-

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-

-

2

-

-

7

-

-

-

2

-

-

8

-

-

-

30 000

-

-

90 000

-

-

-

116

-

-

350

-

2015

0

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

0
-

0

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

0
-

0

Realizacja
Cel

0
-
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zakupionego
taboru
komunikacji
miejskiej (szt)
w tym:
autobusy,
tramwaje,
pozostałe
(szt.)
Wskaźnik III.5:
Przyrost
ludności
korzystającej z
transportu
zbiorowego
(szt.)
Wskaźnik III.6:
Liczba
zorganizowany
ch imprez
wystawiennicz
ych (szt.)

•

Sytuacja
wyjściowa5

2107

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa6

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

0
-

-

-

3

-

-

9

-

-

-

330

-

-

1 000

-

404

0
0

Analiza jakościowa

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników, zarówno
rzeczowych, jak i finansowych określonych w Programie na poziomie poszczególnych
priorytetów. Zatem nie moŜna dokonać oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników,
dokonać porównania z docelowymi wartościami oraz opisać czynników mających wpływ na
ewentualną zmianę zakładanych wcześniej wartości, tym samym nie moŜna równieŜ opisać
działań w zakresie promowania równości szans kobiet i męŜczyzn oraz wskazać wielkości
środków wykorzystanych w zakresie cross-financing.
W listopadzie 2007 r. Komitet Monitorujący zatwierdził listę kryteriów ogólnych wyboru
projektów. Ponadto w okresie objętym sprawozdaniem Instytucja Zarządzająca wraz
z Instytucja Pośredniczącą prowadziły prace nad przygotowaniem szczegółowych kryteriów
wyboru projektów dla działań realizowanych w ramach priorytetu 3 Wojewódzkie ośrodki
wzrostu.
W ramach osi będą realizowane 2 działania: III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego
i III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej. Na realizację projektów wybranych
w trybie indywidualnym zarezerwowano blisko 97% całości alokacji EFRR dla obydwu
działań (100% środków w działaniu III.1 i 83,25% środków w działaniu III.2).
Dane dotyczące postępu w realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych dla powyŜszej
osi zostaną przedstawione w sprawozdaniu z realizacji programu za 2008 rok.
3.3.2 Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze
W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły problemy we wdraŜaniu priorytetu 3
Wojewódzkie ośrodki wzrostu. W związku z powyŜszym nie istniały podstawy do
podejmowania środków zaradczych.

5

Wskaźnik kontekstowy – Liczba taboru komunikacji miejskiej /szt/ (Dane za 2005 r.), GUS „Transport
i wyniki działalności w 2005 r.”

6

Wskaźnik kontekstowy - Liczba ludności korzystającej z przewozów komunikacji miejskiej /mln/ (Dane za
2005 r.), GUS.
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3.4 Priorytet 4 „Infrastruktura transportowa”
Celem głównym priorytetu 4 Infrastruktura transportowa jest poprawa dostępności i jakości
powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej.
W ramach priorytetu będzie realizowane jedno działanie IV.1 Infrastruktura drogowa,
w ramach którego wsparciem zostaną objęte projekty z zakresu budowy bądź modernizacji
odcinków dróg krajowych i wojewódzkich Polski Wschodniej, które poprawią dostęp do sieci
dróg krajowych połoŜonych w TEN-T, a ponadto usprawnią połączenia komunikacyjne
pomiędzy województwami, ośrodkami miejskimi i innymi obszarami waŜnymi dla rozwoju
gospodarczego regionów, ułatwiając m.in. dostęp do terenów inwestycyjnych, atrakcji
turystycznych, przejść granicznych. Wsparciem objęte zostaną grupy projektów
w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Rady Europejskiej nr 1083/2006 z 11 lipca 2006,
połoŜone w ciągu drogowym lub węźle dróg aglomeracji miejskich wraz z odcinkami
doprowadzającymi ruch do tych ciągów lub węzłów.
Główni beneficjenci w ramach osi priorytetowej 4:
− jednostki samorządu terytorialnego,
− związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
− Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Alokacja dla priorytetu 4 Infrastruktura transportowa wynosi 660 381 359 EUR, co stanowi
29,04% środków programu.
3.4.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów
•

Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Wskaźniki

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wskaźnik IV.1:
Liczba
projektów
realizowanyc
h z zakresu
infrastruktury
transportowej
(szt.)

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

0
0

-

-

2

-

-

42

-

Wskaźnik IV.2:
Długość
nowych dróg
(km)
Wskaźnik IV.3:
Długość
przebudowan
ych dróg
(km)
Wskaźnik IV.4:
Liczba
zbudowanych
obwodnic
(szt.)
Wskaźnik IV.5:

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa7
Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa8

0
8093

-

-

7,2

-

-

135,8

-

0
8093

-

-

5

-

-

342

-

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

0
0

-

-

1

-

-

24

-

-

-

-

-

-

Oszczędność
czasu w EUR
7
8

Realizacja
Cel
Zostanie
oszacowane9

2015

-

Wskaźnik kontekstowy – Długość dróg wojewódzkich ogółem /km/, (Dane za 2005 r.), GUS.
j.w.
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/na nowych i
zmodernizow
anych
drogach/ w
przewozach
pasaŜerskich i
towarowych
(euro)

•

Sytuacja
wyjściowa

0

Analiza jakościowa

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników, zarówno
rzeczowych, jak i finansowych określonych w Programie na poziomie poszczególnych
priorytetów. Zatem nie moŜna dokonać oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników,
dokonać porównania z docelowymi wartościami oraz opisać czynników mających wpływ na
ewentualną zmianę zakładanych wcześniej wartości, tym samym nie moŜna równieŜ opisać
działań w zakresie promowania równości szans kobiet i męŜczyzn oraz wskazać wielkości
środków wykorzystanych w zakresie cross-financing.
W listopadzie 2007 r. Komitet Monitorujący zatwierdził listę kryteriów ogólnych wyboru
projektów. Ponadto w okresie objętym sprawozdaniem Instytucja Zarządzająca i Instytucja
Pośrednicząca prowadziły wspólnie prace nad przygotowaniem szczegółowych kryteriów
wyboru projektów dla działania realizowanego w ramach priorytetu 4 Infrastruktura
transportowa.
Całość alokacji EFRR w tej osi tj. ponad 660 mln EUR została przeznaczona na realizację
projektów wybranych w trybie indywidualnym. Projekty te są połoŜone w ciągach
komunikacyjnych, które zostały wskazane w programie operacyjnym i były przedmiotem
negocjacji z Komisją Europejską.
Dane dotyczące postępu w realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych dla powyŜszej
osi zostaną przedstawione w sprawozdaniu z realizacji programu za 2008 rok.
3.4.2 Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze
W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły problemy we wdraŜaniu priorytetu 4
Infrastruktura transportowa. W związku z powyŜszym nie istniały podstawy do
podejmowania środków zaradczych.
3.5 Priorytet 5 „ZrównowaŜony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki
naturalne”
Celem głównym priorytetu 5 ZrównowaŜony rozwój potencjału turystycznego opartego
o warunki naturalne jest zwiększenie roli zrównowaŜonej turystyki w gospodarczym rozwoju
makroregionu.
W ramach osi priorytetowej będą realizowane dwa działania:
V.1 Promowanie zrównowaŜonego rozwoju turystyki
V.2 Trasy rowerowe
Celem projektu realizowanego w ramach działania V.1 jest doprowadzenie do wzrostu
zainteresowania ofertą turystyczną Polski Wschodniej. Projekt składa się z dwóch
9

W okresie sprawozdawczym trwały prace nad metodologią obliczania tego wskaźnika. Zakończenie prac
w tym zakresie było planowane na I kwartał 2008 r.
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komponentów: 1) przygotowania studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski
Wschodniej, w tym analizy segmentów turystyki oraz typów turystów odgrywających
kluczową rolę w regionalnych gospodarkach makroregionu, oraz 2) promocji Polski
Wschodniej jako miejsca aktywnego wypoczynku oraz atrakcyjnego miejsca do pracy
i zamieszkania.
W ramach działania V.2 będzie realizowany kompleksowy projekt mający na celu stworzenie
podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego. Projekt obejmujący
swym zasięgiem 5 województw Polski Wschodniej, składać się będzie z dwóch
komponentów: 1) budowa i oznakowanie ścieŜek rowerowych o utwardzonej nawierzchni
(głównie na terenie miast), które umoŜliwią bezpieczne i sprawne przemieszczanie się po
mieście oraz połączą miejsca kluczowe z punktu widzenia ruchu rowerowego (dworce
kolejowe, autobusowe, parkingi, atrakcje turystyczne), a takŜe bezkolizyjnie wyprowadzą
ruch rowerowy poza obszar miejski; 2) wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych na terenie
pozamiejskim gdzie, z uwagi na środowisko naturalne, nie jest wskazane połoŜenie
nawierzchni bitumicznej lub betonowej.
Główni beneficjenci w ramach osi priorytetowej 5:
– jednostki samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia z ich udziałem,
– organizacje pozarządowe,
– instytucje i organizacje waŜne dla regionów z punktu widzenia rozwoju turystyki,
– organy administracji rządowej.
Alokacja dla priorytetu 5 ZrównowaŜony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki
naturalne wynosi 47 500 000 EUR, co stanowi 2,09% środków programu.
3.5.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów
•

Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Wskaźniki

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wskaźnik V.1:
Długość
nowych
utwardzonyc
h ścieŜek
rowerowych
(km)
Wskaźnik V.2:
Długość
nowych
wytyczonyc
hi
oznakowany
ch tras
rowerowych
(km)

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

0
0

-

-

150

-

-

500

-

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

0
0

-

-

600

-

-

2000

-

Wskaźnik V.3:
Liczba
projektów z
zakresu
promocji
turystycznej
Polski
Wschodniej
(szt.)
Wskaźnik V.4:
Liczba

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

0
0

-

-

0

-

-

1

-

Realizacja
Cel

0
-

-

-

60

-

-

200

-

2015
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udostępnion
ych atrakcji
turystycznyc
h (szt.)

•

Sytuacja
wyjściowa

0

Analiza jakościowa

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji wskaźników, zarówno
rzeczowych, jak i finansowych określonych w Programie na poziomie poszczególnych
priorytetów. Zatem nie moŜna dokonać oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników,
dokonać porównania z docelowymi wartościami oraz opisać czynników mających wpływ na
ewentualną zmianę zakładanych wcześniej wartości, tym samym nie moŜna równieŜ opisać
działań w zakresie promowania równości szans kobiet i męŜczyzn oraz wskazać wielkości
środków wykorzystanych w zakresie cross-financing.
W listopadzie 2007 r. Komitet Monitorujący zatwierdził listę kryteriów ogólnych wyboru
projektów.
W ramach osi będą realizowane dwa działania: V.1 Promowanie zrównowaŜonego rozwoju
turystyki i V.2 Trasy rowerowe. Całość alokacji EFRR przeznaczona na powyŜsze działania,
czyli odpowiednio 5 mln EUR oraz 42,5 mln EUR została zarezerwowana na realizację
projektów wybranych w trybie indywidualnym.
W odniesieniu do projektu realizowanego w ramach działania V.1 w okresie objętym
sprawozdaniem trwały prace przygotowawcze w celu wyłonienia podmiotu odpowiedzialnego
za realizację projektu, w tym równieŜ wstępne prace nad koncepcją realizacji całego
przedsięwzięcia
W ramach przygotowania do realizacji projektu realizowanego w działaniu V.2, w okresie
objętym sprawozdaniem IZ PO RPW zleciła Fundacji VeloPoland przygotowanie
opracowania pt. Model realizacji projektów „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”,
w którym zaproponowane zostały propozycje rozwiązań określających zasady wyboru
projektów, a ponadto ramowy harmonogram realizacji działania, kryteria wyboru inwestycji
do dofinansowania i ramowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektów
w podziale na województwa Polski Wschodniej. Do prac przygotowawczych nad strukturą
instytucjonalną i systemem wdraŜania działania V.2 zaangaŜowano przedstawicieli
samorządów województw, gdyŜ zgodnie z przyjętymi załoŜeniami to Urzędy Marszałkowskie
są odpowiedzialne za wskazanie przebiegu oraz realizację budowy i /lub wytyczenia oraz
oznakowanie tras rowerowych, natomiast na poziomie centralnym przy udziale Instytucji
Pośredniczącej zostanie skoordynowany przebieg tras w skali 5 województw Polski
Wschodniej.
Dane dotyczące postępu w realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych dla powyŜszej
osi zostaną przedstawione w sprawozdaniu z realizacji programu za 2009 rok.
3.5.2 Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze
W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły problemy we wdraŜaniu priorytetu 5
„ZrównowaŜony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne”. W związku
z powyŜszym nie istniały podstawy do podejmowania środków zaradczych.
•

3.6 Priorytet 6 „Pomoc techniczna”

Celem głównym priorytetu 6 pomoc techniczna jest optymalizacja procesu realizacji
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W ramach priorytetu będzie realizowane
jedno działanie VI.1 Wsparcie procesu wdraŜania oraz promocja Programu.
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W ramach osi priorytetowej przewiduje się moŜliwość realizacji projektów dotyczących
w szczególności pokrycia kosztów zatrudnienia pracowników niezbędnych do sprawnej
realizacji programu, podnoszenia kwalifikacji personelu zaangaŜowanego w realizację
Programu,
zakupu
i
instalacji
sprzętu
komputerowego,
audiowizualnego,
teleinformatycznego, oraz innego wyposaŜenia biurowego przez jednostki zaangaŜowane
w realizację programu, wsparcia procesu oceny i selekcji projektów, organizacji i obsługi
Komitetu Monitorującego ewentualnie podkomitetów, jak równieŜ realizacji Planu
Komunikacji oraz działań informacyjnych i promocyjnych.
Główni beneficjenci w ramach osi priorytetowej 6:
– Instytucja Zarządzająca,
– Instytucja Pośrednicząca,
– inne instytucje, wyznaczone

do wdraŜania Programu.

Alokacja dla priorytetu 6 Pomoc techniczna wynosi 68 213 812EUR, co stanowi 3% środków
programu.

3.6.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów
•

Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Wskaźniki

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wskaźnik VI.1
Liczba
spotkań,
seminariów,
szkoleń
i konferencji
(szt.)
Wskaźnik VI.2
Liczba
wykonanych
ekspertyz,
analiz,
badań,
studiów i
ocen (szt.)

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

4
0

-

-

100

-

-

300

-

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

21
0

-

-

80

-

-

230

-

Wskaźnik VI.3
Liczba
stanowisk
współfinans
owanych
z pomocy
technicznej
(szt.)
Wskaźnik VI.4
Liczba
publikacji i
materiałów
promocyjnyc
h ze
środków PO
RPW (szt.)
Wskaźnik VI.5
Średni czas
przekazywan
ia środków
na rzecz
beneficjenta
(dni)

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

0
0

-

-

20

-

-

55

-

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

3702
0

-

-

-

-

Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa

0
0

-

-

-

-

170 000

60

500 000

30

2015

-

-
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•

Analiza jakościowa

W okresie sprawozdawczym w ramach priorytetu był realizowany jest jeden projekt Roczny
Plan Działań IZ PO RPW. Odnotowano postęp w realizacji wskaźników, zarówno
rzeczowych, jak i finansowych, osiągając ponad 100% wykonanie w stosunku do załoŜeń
Rocznego Planu Działania. Szczegółowa analiza działań związanych z realizacja priorytetu
znajduje się w pkt. 6 sprawozdania.
3.6.2 Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze
W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły problemy we wdraŜaniu Priorytetu 6
„Pomoc techniczna”. W związku z powyŜszym nie istniały podstawy do podejmowania
środków zaradczych.
4. Programy współfinansowane z EFS – spójność i koncentracja wsparcia10)
Punkt ten nie ma zastosowania w odniesieniu do PO RPW.
5. EFRR/FS – DuŜe projekty11)
W ramach PO RPW przewidziano do realizacji 11 duŜych projektów. Ich wykaz znajduje się
w załączniku nr 1 do programu.
DuŜe projekty zidentyfikowane w ramach PO RPW:
1) Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – wartość projektu: 300,14 mln EUR, wartość
dofinansowania: 255,12 mln EUR,
2) Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie - wartość projektu:
91,98 mln EUR, wartość dofinansowania: 78,18 mln EUR,
3) Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - wartość
projektu: 54,01 mln EUR, wartość dofinansowania: 45,91 mln EUR,
4) Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym wartość projektu: 67,88 mln EUR, wartość dofinansowania: 57,69 mln EUR,
5) Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie wartość projektu: 105,28 mln EUR, wartość dofinansowania: 89,49 mln EUR,
6) Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej nr
764 z otwarciem komunikacyjnym na kierunku Rzeszów – Kielce - wartość projektu:
70,51 mln EUR, wartość dofinansowania: 46,79 mln EUR,
7) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 IłŜa – Konopnica na odcinku Konopnica –
Kamień - wartość projektu: 66,00 mln EUR, wartość dofinansowania:56,10 mln EUR,
8) Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego i Lubawy w ciągu drogi krajowej nr 15 wartość projektu: 93,49 mln EUR, wartość dofinansowania: 79,12 mln EUR,
9) Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77
z drogą krajową nr 28 i z drogą wojewódzką nr 885 poprawiająca dostępność do przejść
10)

Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFS i będzie stosowany jedynie w sprawozdaniach
z tych programów.
11)
Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFRR/FS i będzie stosowany jedynie
w sprawozdaniach z tych programów.
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granicznych z Ukrainą w Medyce i Malhowicach - wartość projektu: 102,06 mln EUR,
wartość dofinansowania:42,56 mln EUR,
10) Przejście przez Starachowice w ciągu drogi krajowej nr 42 - wartość projektu: 56,11 mln
EUR (projekt rezerwowy, nie ustalono wartości dofinansowania),
11) Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42 - wartość projektu: 54,41
mln EUR, wartość dofinansowania: 32,69 mln EUR.
W okresie sprawozdawczym trwały prace nad przygotowaniem poszczególnych inwestycji do
realizacji, w szczególności nad ostatecznym kształtem inwestycji oraz inwentaryzacją zakresu
prac niezbędnych do wykonania w celu skompletowania dokumentacji. W okresie objętym
sprawozdaniem trwały prace przygotowawcze niezbędne do zawarcia pre-umów
z beneficjentami.
6. Pomoc techniczna
W okresie objętym sprawozdaniem ze środków pomocy technicznej w ramach PO RPW
korzystały Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca PO RPW. Działania
realizowano na podstawie:
1. Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013 na rok 2007 dla Instytucji Zarządzającej. Okres realizacji:
1 stycznia 2007 r. – 30 czerwca 2008 r.
2. Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2007 dla Instytucji Pośredniczącej.
Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie Umowy nr 1 zawartej w dniu 10
grudnia 2007 r. pomiędzy IP a IZ. Okres realizacji: 6 czerwca 2007 r. – 31 grudnia
2007 r.
Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na 2007 r. dla
Instytucji Zarządzającej
Całkowita wartość projektu wynosi 733 583,22 EUR, z czego wydatkowano kwotę
144 297,80EUR, co stanowi 19,67% środków.
W ramach kategorii wydatków przeznaczonych na finansowanie działań kontrolnych
i ewaluacyjnych Instytucja Zarządzająca nie zgłosiła na 2007 r. wydatków do finansowania ze
środków projektu.
Wsparcie wdraŜania i zarządzania PO RPW ze środków pomocy technicznej PO RPW
realizowane było poprzez:
1. podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników wykonujących zadania
w ramach PO RPW, na co zarezerwowano środki w wysokości 8 754,68 EUR. Na
dzień 31 grudnia 2007 r. wydatkowano 76,54% środków.
2. pokrycie wydatków na funkcjonowanie Instytucji Zarządzającej, na które
zarezerwowano kwotę w wysokości 10 124,95 EUR. Na dzień 31 grudnia 2007 r.
wydatkowano 70,73% środków.
3. pokrycie kosztów realizacji PO RPW, na które zarezerwowano kwotę w wysokości
699 571 01 EUR. Na dzień 31 grudnia 2007 r. wydatkowano17,58% środków.
4. realizację
działań
informacyjno-promocyjnych
zarezerwowano
kwotę
w wysokości 15 132,58 EUR. Na dzień 31 grudnia 2007 r. wydatkowano 49,03%
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środków wykazanych we wniosku o dofinansowanie (działania informacyjnopromocyjne zostały szczegółowo opisane w pkt.7).

Postęp rzeczowy realizacji Rocznego Planu Działania

Nazwa
wskaźnika

Liczba spotkań,
seminariów,
szkoleń i
konferencji
Liczba
wykonanych
ekspertyz,
analiz, badań,
studiów i ocen
Liczba publikacji i
materiałów
promocyjnych
Delegacje
zagraniczne
Tłumaczenia

Wartość docelowa
wskaźnika

Wartość
wskaźnika
osiągnięta od
początku
realizacji projektu

Stopień realizacji
wskaźnika
(%)

0

3

4

133,33

szt.

0

19

21

110,52

szt.

0

3 702

3 702

100,00

szt.

0

22

10

45,45

szt.

0

4

6

150,00

Jednostka
miary
wskaźnika

Wartość
bazowa mierzona
przed rozpoczęciem
realizacji projektu

szt.

W związku ze zintensyfikowaniem w 2007 r. działań zmierzających do przygotowania
Instytucji Zarządzającej do wdraŜania PO RPW w w/w okresie zrealizowano większą ilość
spotkań/seminariów/szkoleń oraz zlecono wykonanie większej ilości ekspertyz/analiz niŜ
pierwotnie zaplanowano.
Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013 na rok 2007 dla Instytucji Pośredniczącej.
Całkowita wartość projektu 574 400,67 EUR.
W ramach kategorii roczny plan działań ewaluacyjnych i roczny plan kontroli na 2007 r.
Instytucja Pośrednicząca nie zgłosiła wydatków do współfinansowania ze środków projektu.
Wsparcie działań Instytucji Pośredniczącej ze środków pomocy technicznej PO RPW
realizowane było poprzez:
1. podnoszenie kwalifikacji, na co zarezerwowano środki w wysokości 56 448,70
EUR. Zaplanowano, Ŝe środki te zostaną przeznaczone na szkolenia m.in. z zakresu
wykorzystania narzędzi informatycznych informatyczne, zamówień publicznych,
finansów publicznych, pomocy publicznej oraz studia podyplomowe.
2. pokrycie wydatków na funkcjonowanie IP na potrzeby realizacji zadań w ramach
PO RPW zarezerwowano kwotę w wysokości 459 327,61 EUR. Zaplanowano, Ŝe
kwota zostanie przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń brutto i nagród oraz
kosztów delegacji krajowych pracowników zajmujących się działaniami w ramach
PO RPW. Ponadto w ramach powyŜszej kwoty zaplanowano sfinansowanie zakupów
sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych
materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
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Dodatkowo zaplanowano pokrycie kosztu wynajmu pomieszczeń biurowych oraz
kosztu usług telekomunikacyjnych.
3. pokrycie kosztów realizacji PO RPW zarezerwowano kwotę w wysokości
44 741,26 EUR. PowyŜsza kwota zaplanowana została na realizację dwóch ekspertyz.
4. realizację działań informacyjno-promocyjnych, na co zarezerwowano kwotę
w wysokości 13 883,10 EUR W ramach działań informacyjno-promocyjnych
zaplanowano organizację i obsługę konferencji, seminariów i szkoleń dla
beneficjentów oraz koszty doradztwa dla beneficjentów.
Postęp rzeczowy realizacji Rocznego Planu Działania

Nazwa wskaźnika

1
Liczba stanowisk
współfinansowanych
z pomocy technicznej
(etatów)
Liczba spotkań,
seminariów, szkoleń i
konferencji
Liczba wykonanych
ekspertyz, analiz,
badań, studiów i ocen

Wartość docelowa
wskaźnika

Wartość
wskaźnika
osiągnięta od
początku
realizacji
projektu

Stopień realizacji
wskaźnika
(%)

4

6

7=6/4*100

2

Wartość
bazowa
mierzona przed
rozpoczęciem
realizacji
projektu
3

szt.

0

29,6

26,83

90,64 %

szt.

0

5

0

0,00 %

szt.

0

2

2

100,00 %

Jednostk
a miary
wskaźni
ka

W 2007 r. nie został osiągnięty wskaźnik zatrudnienia zaplanowany na poziomie 29,6 etatu.
NiŜsze niŜ planowane zaangaŜowanie etatowe było spowodowane przedłuŜającymi się
procedurami naboru kandydatów do realizacji zadań w ramach PO RPW. Ze względu na
rozpoczęcie realizacji programu w końcu 2007 r., działania informacyjno-promocyjne
zaplanowane na 2007 r. przeniesione zostały do realizacji na rok 2008.
7. Promocja i informacja
W okresie objętym sprawozdaniem Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca
prowadziły prace nad przygotowaniem projektu Planu komunikacji dla PO RPW. Projekt
Planu komunikacji był równieŜ konsultowany z IK NSRO. W związku z tym, Ŝe Plan
komunikacji musi być zgodny z horyzontalną Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich,
jego akceptacja przez IK NSRO jest przewidywana dopiero w chwili, w której KE
zaakceptuje projekt horyzontalnej Strategii sporządzony przez IK NSRO i przesłany do KE za
pomocą systemu informacyjnego SFC 2007 w dniu 5 lutego 2008 r. W projekcie Planu
komunikacji przewidziano system wskaźników w odniesieniu do działań informacyjnopromocyjnych, jednak ze względu na niezatwierdzenie Planu komunikacji w okresie objętym
sprawozdaniem dane dotyczące postępu rzeczowego i osiągniętych wskaźników zostaną
zaprezentowane w formie tabelarycznej w sprawozdaniu z realizacji programu za 2008 r.
Ponadto został opracowany projekt planu działań promocyjno-informacyjnych IZ PO RPW na
lata 2007-2008 oraz procedury realizacji działań promocyjnych w ramach instrukcji
wykonawczych PO RPW. Podjęto równieŜ działania dotyczące opracowania szczegółowego
zakresu merytorycznego (zakres zadań wykonawcy) kampanii promocyjno-informacyjnej dla
działań realizowanych przez IP w ramach PO RPW.
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W 2007 r. Instytucja Zarządzająca zrealizowała następujące zadania w zakresie informacji
i promocji, zgodne z załoŜeniami przyjętymi w projekcie Planu komunikacji:
•

Zorganizowanie pięciu konferencji regionalnych (8.01.07 Rzeszów, 23.01.2007
Olsztyn, 29.01.2007 Kielce, 22.01.2007 Białystok, 9.01.2007 Lublin), dotyczących
projektów dokumentów: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Wschodniej do roku 2020 oraz Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na
lata 2007 – 2013. Na konferencjach konsultacyjnych w regionach byli obecni
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego w województwach,
przedstawiciele organizacji społecznych i gospodarczych działających na terenie
województw, przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, wojewodowie, środowiska
naukowe, agencje rozwoju regionalnego, organizacje pozarządowe, grupy
zainteresowań itp. Uwagi i rekomendacje, zgłoszone w procesie konsultacji, zostały
przedyskutowane i w większości uwzględnione w aktualnej wersji dokumentów.
Łącznie w konferencjach udział wzięło ok. 2000 osób.

•

Zorganizowanie konferencji otwierającej proces realizacji Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (11 października 2007 r., Politechnika
Rzeszowska w Rzeszowie). Celem konferencji było zaprezentowanie ostatecznej
wersji PO RPW, a zwłaszcza zmian, jakie zostały wprowadzone do Programu
w wyniku negocjacji z Komisją Europejską oraz przedstawienie listy projektów
indywidualnych PO RPW. W konferencji wzięli udział wysokiej rangi przedstawiciele
administracji publicznej i samorządowej ,parlamentarzyści oraz beneficjenci
Programu. Łącznie w konferencji udział wzięły 232 osoby.

•

Przygotowanie
broszury informacyjnej oraz materiałów promocyjnych,
rozpowszechnianych wśród beneficjentów, potencjalnych beneficjentów, mediów,
decydentów oraz opinii publicznej podczas konferencji i spotkań poświęconych
Funduszom Europejskim:
o broszura informacyjna „Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej”;
liczba egzemplarzy: 2900,
o materiały promocyjne (długopisy, smycze, notatniki, teczki, ołówki),
zachęcające do zapoznania się z informacjami na temat Programu
i upowszechniające wkład UE w jego realizację. Łączna liczba materiałów
wyniosła: 800 sztuk.

•

Prace nad stworzeniem podstrony internetowej poświęconej PO RPW w ramach
oficjalnej strony poświęconej funduszom strukturalnym w Polsce.

Do głównych działań w zakresie informacji i promocji zrealizowanych w 2007 r. przez
Instytucje Pośredniczącą naleŜało m.in.
•

Prowadzenie infolinii i informatorium PARP,

•

Organizacja wydarzeń własnych (konferencji, spotkań) oraz udział pracowników
PARP w przedsięwzięciach realizowanych przez podmioty zewnętrzne, mające na
celu upowszechnienie informacji o PO RPW,

•

Przygotowanie publikacji medialnych dot. PO RPW, które ukazały się
w opiniotwórczej prasie o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym (łącznie 25 publikacji
medialnych),
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•

Uruchomienie nowej wersji strony internetowej PARP, zaktualizowanej
i uzupełnionej o informacje dotyczące programów operacyjnych 2007-2013.
W okresie objętym sprawozdaniem została uruchomiona podstrona poświęcona PO
RPW.

Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej brali równieŜ udział
w bezpośrednich spotkaniach informacyjnych i konsultacjach z beneficjentami projektów
indywidualnych PO RPW.
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