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1.IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA
CCI

2014PL16M2OP011

Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 (RPO WP)

Wersja
Rok sprawozdawczy

2015

Data zatwierdzenia sprawozdania
przez Komitet Monitorujący

2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a)
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
2.1. System realizacji PO
a. Program Operacyjny


Na obecnym etapie wdrażania IZ RPO WP nie planuje zmian Programu.

b. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP (SzOOP RPO WP)


Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) przyjął projekt SzOOP RPO WP Uchwałą z dnia
10.03.2015r.;



Uchwałą z dnia 21.05.2015r. ZWP przyjął SzOOP RPO WP zawierający kryteria wyboru
projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP (KM RPO WP), uwzględniający
zmiany wynikające z analizy uwag zgłoszonych przez Instytucję Koordynującą Umowę
Partnerstwa (IK UP) oraz wniesionych w trakcie konsultacji publicznych;



w 2015r. SzOOP był zmieniany czterokrotnie: 30 czerwca, 24 września, 24 listopada oraz 10
grudnia;



w okresie sprawozdawczym określono kryteria wyboru projektów dla 45 na 60
Działań/Poddziałań;



do zatwierdzenia pozostają kryteria dla Działań/Poddziałań: 2.4.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.6, 7.1.1,
7.1.2, 8.1.1, 8.1.2;



pozostałe Działania/Poddziałania (1.1.2, 2.1, 2.2.2, 8.2, 10.1.2, 10.2.2, 10.3.2) dotyczą
wsparcia pozadotacyjnego - nie przewiduje się kryteriów na poziomie projektów.

c. Opis Funkcji i Procedur RPO WP (OFiP RPO WP)


ZWP przyjął OFiP RPO WP Uchwałą z dnia 21.05.2015r.;



OFiP RPO WP był aktualizowany w dniu: 10.12.2015r.
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d. Instrukcje Wykonawcze


Instrukcja Wykonawcza (IW) IZ RPO WP została zatwierdzona przez Marszałka Województwa
Pomorskiego (WP) Zarządzeniem z dnia 24.09.2015r.;



IW IZ RPO WP była aktualizowana w dniu: 10.12.2015r.;



IW Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WP – Agencji Rozwoju Pomorza S.A. (IP-ARP)
została zatwierdzona przez Marszałka WP Zarządzeniem z dnia 30.11.2015r.;



IW Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WP – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
(IP-WUP) została zatwierdzona przez Marszałka WP Zarządzeniem z dnia 23.11.2015r.;



IW Instytucji Pośredniczącej w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
RPO WP – Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot występującym jako
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (IP-ZIT) została zatwierdzona przez
Marszałka WP Zarządzeniem z dnia 30.11.2015r.

e. Porozumienia/umowy między zaangażowanymi instytucjami
 26.06.2015r. zawarto porozumienie pomiędzy Województwem Pomorskim a Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Gdańsku w sprawie powierzenia realizacji Działania 5.1, w zakresie Osi
Priorytetowej 5 w ramach RPO WP, aneksowane w dniu 27 listopada 2015r.;
 14.09.2015r.
zawarto
porozumienie
pomiędzy
Województwem
Pomorskim
a Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot występującym jako Związek
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w sprawie powierzenia realizacji zadań w ramach
wdrażania mechanizmu ZIT RPO WP;
 3.11.2015r. zawarto porozumienie pomiędzy Województwem Pomorskim a Agencją
Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku na pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej
w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Poddziałania 1.1.1., Działania 1.2. oraz
Poddziałania 2.2.1.
f. Wytyczne programowe


21.05.2015r. ZWP przyjął projekt Zasad wdrażania RPO WP stanowiący wytyczne
programowe;



30.06.2015r. ZWP przyjął dokument Zasady wdrażania RPO WP stanowiący wytyczne
programowe, uwzględniający opinię Ministerstwa Rozwoju co do zgodności dokumentu
z wytycznymi horyzontalnymi;



Zasady wdrażania RPO WP były aktualizowane dwukrotnie:
o w dniu 12.11.2015r. i 22.12.2015r. W wyniku zmiany z dnia 12.11.2015r. zmianie
uległ status Zasad wdrażania RPO WP. Dokument uzyskał charakter poradnika dla
wnioskodawców i beneficjentów RPO WP z wyłączeniem załącznika nr 4 (dot.
kwalifikowalności), 9 (dot. udzielania zamówień publicznych) i 13 (dot.
programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki
finansowe RPO WP) do tego dokumentu, które pozostają wytycznymi
programowymi.
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2.2. Analiza postępu rzeczowego i finansowego


ogłoszono 11 konkursów na kwotę 275 856 317 EUR;



złożono 60 wniosków o dofinansowanie, z czego 13 zatwierdzono po ocenie formalnej;



podpisano 13 umów o dofinansowanie na kwotę 29 832 478,80 EUR dofinansowania UE;



złożono 13 projektów w trybie pozakonkursowym na kwotę 29 832 478,80 EUR dofinansowania
UE;



w okresie sprawozdawczym beneficjenci nie złożyli finansowych wniosków o płatność;



w okresie sprawozdawczym nie składano deklaracji wydatków;



rozkład projektów:

- wg rodzajów beneficjentów
 JST – 13 projektów na kwotę 29 832 478,80 EUR dofinansowania UE;
- rozkład terytorialny udzielonego wsparcia:
 w regionie: projekty, dla których zostały podpisane umowy o dofinansowanie obejmują swym
zasięgiem:
o

4 gminy - 20 549 646,64 EUR dofinansowania UE;

o

9 powiatów – 3 719 997,46 EUR dofinansowania UE;

o

3 projekty są realizowane na terenie całego województwa – 5 562 834,70 EUR
dofinansowania UE;

 w podziale na miasto i wieś:
o

miasto - 3 projekty na kwotę 13 240 214,66 EUR dofinansowania UE;

o

wieś - 1 projekt na kwotę 12 403 405,68 EUR dofinansowania UE;

o

nie dotyczy - 9 projektów na kwotę 4 188 858,46 EUR dofinansowania UE;

 z uwzględnieniem zintegrowanego podejścia terytorialnego:
o

8 projektów realizowanych w ramach terytorialnych mechanizmów (ZIT) na kwotę
3 719 997,46 EUR dofinansowania UE.

2.3. Instrumenty finansowe
W dniu 17 grudnia 2015r. ZWP Uchwałą nr 1285/100/15 przyjął Strategię Inwestycyjną dla
instrumentów finansowych w RPO WP. Tym samym zakończono proces oceny ex-ante, o której
mowa w art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, realizowanej przez IZ RPO WP etapowo –
począwszy od kwietnia 2014r. Przyjęta metoda badania pozwoliła na połączenie doświadczenia IZ
RPO WP z wiedzą ekspercką – z założeniem, że zaproponowane rozwiązania podlegać będą
weryfikacji w procesie cyklicznej aktualizacji oceny ex-ante. Strategia Inwestycyjna stanowi podstawę
do uruchomienia instrumentów finansowych w ramach Programu w regionie. W oparciu o wyniki
badania przyjęto model wdrażania poprzez fundusz funduszy. Instrumenty finansowe wdrażane będą
w OP: 1. Komercjalizacja wiedzy, 2. Przedsiębiorstwa, 8. Konwersja, 10. Energia.
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3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
3.1. Przegląd wdrażania
NR
IDENTYFIKACYJNY

Oś priorytetowa

1. Komercjalizacja
wiedzy

2. Przedsiębiorstwa

Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w
odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i
działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów1
W ramach trybu konkursowego:
 ogłoszono 1 konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 na kwotę
23 716 900 EUR. Planowany termin naboru – II kwartał 2016r.
W ramach trybu konkursowego:
 ogłoszono 1 konkurs w ramach Poddziałania 2.2.1 na kwotę
15 000 000 EUR. W ramach naboru wpłynęło 415 wniosków o
dofinansowanie.
W ramach trybu konkursowego:
 ogłoszono 1 konkurs w ramach Poddziałania 3.2.1 na kwotę
49 000 000 EUR. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu –
29.07.2016r.

3. Edukacja

4. Kształcenie
zawodowe

W ramach trybu pozakonkursowego:
 złożono 2 wnioski o dofinansowanie (w ramach Poddziałania
3.2.2 i 3.3.2.), dla których podpisano
umowy o
dofinansowanie na kwotę 5 093 973, 70 EUR dofinansowania
UE;
 złożono i zatwierdzono 2 wnioski o płatność, w ramach
których nie poniesiono wydatków ani nie osiągnięto
wskaźników;
 w okresie sprawozdawczym beneficjenci nie złożyli
finansowych wniosków o płatność;
 w okresie sprawozdawczym nie składano deklaracji wydatków;
W ramach trybu konkursowego:
 ogłoszono 1 konkurs w ramach Działania 4.2 na kwotę
16 310 930 EUR. Planowany termin naboru – II kwartał 2016r.
W ramach trybu konkursowego:
 ogłoszono 1 konkurs w ramach Poddziałania 5.2.2 na kwotę
20 000 000 EUR. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu –
31.08.2016r.

5. Zatrudnienie

W ramach trybu pozakonkursowego:
 złożono 9 wniosków o dofinansowanie (w ramach
Poddziałania 5.1.2), z czego 9 zatwierdzono po ocenie
formalnej, dla których podpisano 8 umów o dofinansowanie
na kwotę 3 719 997,46 EUR dofinansowania UE;
 w okresie sprawozdawczym beneficjenci nie złożyli
finansowych wniosków o płatność;
 w okresie sprawozdawczym nie składano deklaracji wydatków;

Z uwagi na początkowy etap wdrażania Programu analiza rozkładu projektów w poszczególnych Osiach Priorytetowych
została dokonana na poziomie całego RPO WP.
1
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W ramach trybu konkursowego:
 ogłoszono 2 konkursy w ramach Poddziałania 6.1.2 na łączną
kwotę 45 000 000 EUR. Planowany termin rozstrzygnięcia
konkursów: dla organizacji pozarządowych – 30.06.2016r., dla
jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek
organizacyjnych realizujących zadania z zakresu pomocy i
integracji społecznej - 15.04.2016r.
6. Integracja

7. Zdrowie

8. Konwersja

W ramach trybu pozakonkursowego:
 złożono 1 wniosek o dofinansowanie ( w ramach Poddziałania
6.3.3), z czego 1 zatwierdzono po ocenie formalnej, dla
którego podpisano 1 umowę o dofinansowanie na kwotę
468 861,00 EUR dofinansowania UE;
 w okresie sprawozdawczym beneficjenci nie złożyli
finansowych wniosków o płatność;
 w okresie sprawozdawczym nie składano deklaracji wydatków;
W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto wdrażania.
Planowany najbliższy termin naboru to IV kwartał 2016r. dla
Poddziałania 7.1.2 oraz Działania 7.2.
W ramach trybu konkursowego:
 ogłoszono 1 konkurs w ramach Działania 8.3 na kwotę
21 753 013 EUR. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu –
30.04.2016r.
W ramach trybu konkursowego:
 w okresie sprawozdawczym nie przewidziano naboru
projektów;
 planowany najbliższy termin naboru to I kwartał 2016r. dla
Poddziałania 9.1.2;

9. Mobilność

10. Energia

11. Środowisko

W ramach trybu pozakonkursowego:
 złożono 2 wnioski o dofinansowanie (w ramach Działania 9.3),
z czego 2 zatwierdzono po ocenie formalnej, dla których
podpisano 2 umowy o dofinansowanie na kwotę
20 549 646,64 EUR dofinansowania UE;
 w okresie sprawozdawczym beneficjenci nie złożyli
finansowych wniosków o płatność;
 w okresie sprawozdawczym nie składano deklaracji wydatków;
W ramach trybu konkursowego:
 ogłoszono 1 konkurs w ramach Poddziałania 10.2.1 na kwotę
38 646 439 EUR. Planowany termin naboru – I kwartał 2016r.
W ramach trybu konkursowego:
 ogłoszono 2 konkursy w ramach Działania 11.3 i 11.4 na łączną
kwotę 46 429 035 EUR;
 złożono 47 wniosków o dofinansowanie (w ramach Działania
11.4), z czego żaden nie został jeszcze zatwierdzony po ocenie
formalnej;
 Planowany termin rozstrzygnięcia konkursów: w ramach
Działania 11.3 to 30.09.2016r., w ramach Działania 11.4 to
31.01.2016r.
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12. Pomoc
techniczna

W ramach trybu pozakonkursowego:
 złożono 2 wnioski o dofinansowanie (w ramach Działania
12.1), z czego 2 zatwierdzono po ocenie formalnej, na kwotę
18 323 113,21 EUR dofinansowania UE.

3.2. Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013)
Stopień realizacji wskaźników wspólnych i specyficznych dla Programu został przedstawiony
w Załączniku do niniejszego Sprawozdania (Tabele 1-4B).
3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr
1303/2013) — przedkładane w rocznych sprawozdaniach z wdrażania począwszy od 2017 r.2
Nie dotyczy sprawozdania składanego w 2016r.
3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Dane finansowe zostały przedstawione w Załączniku do niniejszego Sprawozdania (Tabele 6-11).
Dane zamieszczane w tabeli 6 i 7 są tożsame z danymi przesyłanymi do KE do dnia 31 stycznia
w związku z wypełnieniem art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia ogólnego.
4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013)
W II półroczu 2015 r. Jednostka Ewaluacyjna Programu rozpoczęła prace nad Planem Ewaluacji RPO
WP 2014-2020. Projekt dokumentu został skonsultowany z Zespołem Sterującym SRWP 2020
w połowie października 2015 r. i na podstawie zgłoszonych spostrzeżeń powstał projekt Planu
Ewaluacji RPO WP 2014-2020 , który został zaprezentowany Zarządowi Województwa Pomorskiego
29 października 2015 r. Następnie dokument przekazany został do zaopiniowania przez Krajową
Jednostkę Ewaluacji (KJE). 30 grudnia 2015 r. projekt Planu Ewaluacji RPO WP 2014-2020 otrzymał
pozytywną opinię KJE, po przekazanych na koniec listopada 2015 r. przez KJE uwagach oraz po
przeprowadzonych konsultacjach zakresu zmian w projekcie Planu.
Plan ewaluacji RPO WP został zatwierdzony Uchwałą nr 1/V/16 KM RPO WP z dnia 12.02.2016r.
Stanowi on główne narzędzie planowania działań ewaluacyjnych w ramach oceny Programu i zawiera
m.in. opis sposobu organizacji procesu ewaluacji RPO WP, listę badań przewidzianych do realizacji w
latach 2016-2023 oraz informacje na temat niezbędnych zasobów zaangażowanych w jego realizację.
Celem ewaluacji interwencji prowadzonej w ramach RPO WP będzie ocena efektów oraz
wpływu Programu na osiąganie celów określonych w dokumentach strategicznych (np. Strategia
Europa 2020 czy Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020), poprawa jakości, skuteczności
i efektywności wdrażania Programu oraz optymalizacja funkcjonowania instytucji zaangażowanych w
jego realizację.
Istotnym zadaniem, jakie stoi przed
dostarczanie wkładu do rocznych sprawozdań z
jednolitej metodologii – możliwości agregacji
porównywania zebranych informacji pomiędzy

badaniami ewaluacyjnymi RPO WP jest także
wdrażania oraz zapewnienie – poprzez stosowanie
danych do poziomu krajowego i unijnego oraz
poszczególnymi programami (dotyczy to wartości

2

W tabeli 5 podział według płci będzie stosowany w odpowiednich polach tylko, jeżeli został uwzględniony w tabeli 6 PO. W przeciwnym
razie należy uzupełnić kolumny „Ogółem”.
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wskaźników w poszczególnych priorytetach inwestycyjnych EFS, dla których w RPO WP jako źródło
danych wskazana została ewaluacja oraz wspólnych wskaźników rezultatu długoterminowego EFS).
Plan Ewaluacji uwzględnia badania związane z zamknięciem RPO WP 2007-2013 oraz
przygotowaniem regionalnego programu operacyjnego na perspektywę 2021+, a jego zasadniczą
część stanowią badania dedykowane RPO WP 2014-2020.
Plan Ewaluacji RPO WP obejmuje także badania, których realizacja wynika z rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013, wytycznych KE i Ministerstwa Rozwoju, a także zapisów RPO WP. Ponadto zostały
w nim zawarte badania, które wynikają z potrzeb informacyjnych IZ RPO WP. Zaprojektowane
badania realizują zobowiązania zawarte w RPO WP i odpowiadają na potrzeby wynikające z kształtu
Programu – m.in. ocenie poddane zostanie wykorzystanie instrumentów terytorialnych – ZIT, ZPT,
realizacja instrumentów finansowych, a także mechanizm identyfikacji i weryfikacji Inteligentnych
Specjalizacji Pomorza. Wykaz ten nie stanowi listy zamkniętej. Przewiduje się również realizację
badań ad-hoc, w sytuacji, kiedy będą one wynikać z bieżących potrzeb informacyjnych IZ RPO WP.
Ramowy wykaz 30 badań ewaluacyjnych stanowi wstępną listę ewaluacji zaplanowanych do realizacji
na cały okres wdrażania RPO WP i obejmuje m.in. następujące badania:
 Ocena kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WP;
 Ocena wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPO WP;
 Ocena wpływu realizacji RPO WP na wybrane wskaźniki rezultatu;
 Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego realizacji RPO WP.
Plan Ewaluacji będzie podlegać corocznym przeglądom, których efektem może być potrzeba jego
aktualizacji. Aktualizacja Planu Ewaluacji RPO WP jest rozpatrywana i zatwierdzana przez KM RPO
WP.
5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH,
W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)
Punkt ten dotyczy wyłącznie IZ PO WER.
6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust.2
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania
Na obecnym etapie realizacji RPO WP główną kwestią mającą wpływ na realizację Programu ma
poziom spełnienia warunków ex ante.
Warunek ex ante 6.1 Gospodarka wodna
Od spełnienia na poziomie krajowym warunku 6.1 Gospodarka wodna uzależniona jest możliwość
ogłoszenia zaplanowanego na III kwartał 2016r. konkursu w ramach Działania 11.1. Ograniczenie
zagrożeń naturalnych.
Warunek ex ante 6.2 Gospodarka odpadami
W dniu 08.03.2016r. ZWP przyjął projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Pomorskiego 2022. Obecnie projekt dokumentu kierowany jest do konsultacji społecznych
i opiniowania przez organy wykonawcze gmin i związków międzygminnych. Następnie projekt
PGO WP 2022 zostanie przekazany do zaopiniowania i uzgodnienia przez Ministra Środowiska.
Przyjęcie ostatecznego dokumentu uwarunkowane jest uchwaleniem Krajowego Planu Gospodarki
Odpadami, stanowiącego podstawę do zaopiniowania wojewódzkich planów przez Ministra
Środowiska. Od spełnienia ww. warunku uzależnione jest ogłoszenie zaplanowanego na IV kwartał
2016r. konkursu w ramach Działania 11.2. Gospodarka odpadami.
Ponadto w celu uruchomienia konkursu w ramach Działania 7.1. Zasoby ochrony zdrowia konieczne
jest spełnienie na poziomie krajowym warunku ex ante 9.3 Zdrowie w zakresie sporządzenia map
potrzeb zdrowotnych.
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b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich
realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych
przypadkach).
Na obecnym etapie wdrażania Programu IZ RPO WP nie diagnozuje opóźnienia w zakresie wdrażania
RPO WP, które mogłoby zagrażać realizacji celów zawartych w ramie wykonania. W 2015r. ogłoszone
zostały wszystkie zaplanowane konkursy na łączną kwotę alokacji 275 856 317 EUR co stanowi
15,73 % alokacji na Program (bez rezerwy wykonania). Na 2016 rok zaplanowano konkursy w
24 Działaniach/Poddziałaniach RPO WP na łączną kwotę alokacji 523 669 973 EUR co stanowi 29,87 %
alokacji na Program (bez rezerwy wykonania). Obecnie głównym priorytetem IZ RPO WP jest jak
najszybsza kontraktacja środków w uruchomionych i zaplanowanych konkursach.
7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr
1303/2013)
Streszczenie zostanie przekazane w oddzielnym pliku do sprawozdania.
8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 rozporządzenia (UE) nr
1303/2013)
Załącznik dotyczący wdrażania Instrumentów finansowych nie został wypełniony ze względu na stan
zaawansowania wdrażania Instrumentów finansowych (w 2015 r. nie przekazano wkładów do IF).
9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 2 i 4
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy mające zastosowanie warunki wstępne nie
zostały spełnione w momencie przyjmowania PO
KE rekomenduje, aby w bieżącym sprawozdaniu żadna IZ nie wypełniała tego punktu, ponieważ
w kwietniu 2016r. MR prześle do KE informacje nt. stanu spełnienia warunków wstępnych aktualne na
dzień 31.03.2016r.
10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW
DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 )
10.1. Duże projekty
Na obecnym etapie wdrażania RPO WP nie zidentyfikowano dużych projektów.
10.2. Wspólne plany działania
W Polsce IZ nie zdecydowały się na zastosowanie tego instrumentu, wobec czego punkt 10.2 należy
pozostawić niewypełniony.
11. SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI
ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, I ROZWIĄZANIA WDROŻONE, ABY ZAPEWNIĆ WŁĄCZENIE
PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I OPERACJI (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust.
4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz
zapobieganie dyskryminacji, są odzwierciedlone w kryteriach wyboru projektów na 2015 rok
zatwierdzonych przez KM RPO WP:
OP 5, Działanie 5.1, Poddziałanie 5.1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT
oraz Poddziałanie 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych:
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Kryterium specyficzne – Specyficzna grupa docelowa (B.1.): Weryfikacji podlega, czy projekt
skierowany jest m.in. do osób z niepełnosprawnościami (…).
OP 5, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy –
mechanizm ZIT:
Kryterium specyficzne – Specyficzna grupa docelowa (B.3.): Weryfikacji podlega objęcie
wsparciem w ramach projektu m.in. kobiet i osób z niepełnosprawnościami (8%).
OP 5, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy:
Kryterium specyficzne – Specyficzna grupa docelowa (B.3.): Weryfikacji podlega objęcie
wsparciem w ramach projektu m.in. kobiet i osób z niepełnosprawnościami (10%).
OP 6, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa:
Konkurs dedykowany ośrodkom pomocy społecznej (OPS)/powiatowym centrom pomocy rodzinie
(PCPR) oraz konkurs dedykowany NGO:
Kryterium specyficzne – Efektywność zatrudnieniowa (B.2.): Weryfikacji podlega wskaźnik
efektywności zatrudnieniowej: (…) co najmniej 12% - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami
sprzężonymi objętych wsparciem w projekcie (pomiar dotyczy wyłącznie osób pozostających bez
zatrudnienia).
Kryterium specyficzne – Efektywność społeczno-zatrudnieniowa (B.3.): Weryfikacji podlega
wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej: (…) co najmniej 46% - w odniesieniu do osób
o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi objętych wsparciem w projekcie.
Konkurs dedykowany OPS/PCPR:
Kryterium specyficzne – Specyficzna grupa docelowa (B.5.): Weryfikacji podlega, czy projekt
skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami - w proporcji, co najmniej takiej samej, jak
proporcja osób z niepełnosprawnościami będących klientami OPS/ PCPR, które spełniają warunki
grupy docelowej projektu, w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego OPS/ PCPR.
Ponadto IZ RPO WP realizuje zasadę równości szans kobiet i mężczyzn m.in. poprzez:
 stałe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie gender mainstreaming, procedury
przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy;
 umożliwienie wszystkim pracownikom, niezależnie od płci, równego dostępu do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych poprzez system szkoleń merytorycznych, studia podyplomowe,
szkolenia językowe,
 informowanie o zasadzie równości szans płci podczas spotkań informacyjnych organizowanych
dla beneficjentów, wyświetlanie spotów dot. równości szans kobiet i mężczyzn
i niedyskryminacji na rynku pracy,
 promowanie strony urzędu, na której udostępnione są informacje i publikacje na temat zasady
równości szans i niedyskryminacji oraz przekierowania na inne strony poświęcone tej tematyce.
W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano projektów, w których zadeklarowano brak
zastosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
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