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Szanowni Państwo,
przedstawiam kolejną edycję Biuletynu Informacyjnego dla członków Komitetów
Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne.
W tym wydaniu zgromadziliśmy dla Państwa dokładniejsze informacje dotyczące
uruchomionego niedawno Pakietu dla miast średnich. Pakiet jest jednym z punktów realizacji
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej na początku roku. Ponadto, w tym
numerze znajdą Państwo m.in. wiadomości dotyczące przyszłości Europy, inwestycji
kolejowych czy przedsięwzięć podejmowanych w celu pobudzenia rozwoju społecznogospodarczego najsłabszych regionów w kraju. Biuletyn zawiera także kolejną porcję danych
wdrożeniowych, które obrazują w jakim tempie udaje się ogłaszać nabory konkursowe,
podpisywać umowy o dofinansowanie oraz wnioskować o płatność w ramach wszystkich
Programów Operacyjnych. Dane te są szczególnie istotne z punktu widzenia monitorowania
efektywności wdrażania programów Polityki Spójności na lata 2014-2020, tym bardziej że
właśnie minął drugi kwartał czwartego roku ich wdrażania.
Mam ogromną nadzieję, że wszystkie teksty okażą się dla Pastwa interesujące.
Życzę miłej lektury!

Adam Hamryszczak
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju
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ZAGADNIENIA STRATEGICZNE
PAKIET DLA MIAST ŚREDNICH
12 kwietnia 2017 roku w Przemyślu został oficjalnie ogłoszony przez Premiera Mateusza
Morawieckiego „Pakiet dla miast średnich”. 27 czerwca br. zorganizowana została
konferencja przybliżająca zasady realizacji Pakietu przedsiębiorcom i samorządowcom.
Pakiet jest jednym z projektów realizujących
cele Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju (SOR). Jest adresowany do miast
powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast
powyżej 15 tys. mieszkańców będących
stolicami powiatów, z wyłączeniem miast
wojewódzkich – obecnie jest to 255
miejscowości w całej Polsce. Szczególnego
wsparcia potrzebują 122 ośrodki miejskie
zidentyfikowane w ramach analiz Polskiej
Akademii Nauk sporządzanych na potrzeby
SOR, które najbardziej tracą funkcje
społeczno-gospodarcze. Pakiet obejmuje wiele
różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się
narzędzi, w kolejnych latach planuje się
rozszerzanie Pakietu o kolejne inicjatywy.
Krajowe Programy Operacyjne
W krajowych programach operacyjnych,
którymi
zarządza
Minister
Rozwoju
przewidziano preferencje dla miast średnich, m.in. poprzez dedykowane nabory w
wybranych obszarach lub preferencje punktowe.
Fot. MR

Suma funduszy w krajowych programach operacyjnych w konkursach dedykowanych dla
miast średnich w ramach Pakietu, zaplanowanych na najbliższe lata, to prawie 2,5 mld zł,
w tym: POWER ok 970 mln zł, POIR ok 900 mln zł, POIiŚ ok 520 mln zł, POPW ok 60 mln zł.
Szczegółowe informacje nt. naborów z preferencjami dla średnich miast są dostępne na
stronie www.mr.gov.pl/rozwoj-miast. Zachęcamy także do kontaktu z Punktami
Informacyjnymi Funduszy Europejskich, które udzielają informacji nt. naborów.
Fundusz Inwestycji Samorządowych
Często największym problemem samorządów średnich miast jest zidentyfikowanie
optymalnych źródeł finansowania swoich inwestycji. Odpowiedzią na powyższe jest
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inicjatywa podjęta przez Ministerstwo Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju polegająca na
organizacji spotkań przedinwestycyjnych, podczas których analizowane będą pod kątem
doboru źródeł finansowania propozycje inwestycji zgłoszonych przez miasta średnie.
W pierwszym etapie – pilotażowo - przeanalizowane zostanie do 60 zgłoszonych propozycji
potrzeb inwestycyjnych samorządów.
Niektóre inwestycje – o ile spełnią wszystkie wymogi, w tym wynikające z przepisów prawa,
będą mogły ubiegać się o środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych, zarządzanego przez
Polski Fundusz Rozwoju.
W ramach Funduszu możliwe jest uzyskanie wsparcia na inwestycje finansowane w całości ze
środków krajowych lub zdobycie kapitału na wkład własny do projektów finansowanych ze
środków unijnych. Fundusz oferuje dwa modele inwestycyjne wejść kapitałowych.
W przypadku projektów spółek komunalnych, Fundusz kierować będzie środki do spółek
poprzez obejmowanie akcji spółek, udzielanie pożyczek wspólnika czy udzielanie
podporządkowanego finansowania dłużnego (pożyczki, obligacje). W przypadku projektów,
w których budżet samorządu pozyskuje finansowanie na inwestycje dotyczące jego zadań
statutowych, Fundusz może skierować środki poprzez odpłatne nabycie od samorządu prawa
użytkowania akcji spółek komunalnych bądź poprzez nabycie lub objęcie udziałów
istniejących spółek komunalnych.
Liczymy, że dzięki tym działaniom duża część z 400 mln zł z FIS trafi do średnich miast.
Więcej informacji można uzyskać na stronie
www.pfr.pl/pl/oferta/#samorzady-i-sektor-publiczny
27 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja „Nowe podejście - nowe możliwości"
dotycząca wsparcia rozwoju miast średnich.
Podczas konferencji były poruszane zagadnienia dostępnych źródeł finansowania inwestycji
publicznych w średnich miastach oraz tworzenia w średnich miastach warunków do
przyciągania inwestycji prywatnych. Prelegenci rozmawiali m.in. o naborach dedykowanych
w ramach Krajowych Programów Operacyjnych oraz działaniach podejmowanych wspólnie
z Polskim Funduszem Rozwoju na rzecz samorządów mniejszych miast.
W trakcie wydarzenia dostępna była Strefa Konsultacji, w której szczegółowych informacji
odnośnie wykorzystania dostępnych instrumentów udzielali przedstawiciele Funduszu
Inwestycji Samorządowych, Banku Gospodarstwa Krajowego BGK Nieruchomości, Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju oraz konsultanci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Przedstawiciele
miast średnich otrzymali wsparcie merytoryczne z zakresu poszczególnych programów.
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ZMIANY UMOWY PARTNERSTWA
5 lipca 2017 roku została przyjęta przez Radę Ministrów zmieniona Umowa Partnerstwa.
Zmiany dotyczą w szczególności dostosowania dokumentu do Strategii Odpowiedzialnego
Rozwoju. Zaproponowano także modyfikacje o charakterze wdrożeniowym, które mają na
celu usprawnienie wdrażania programów operacyjnych. Kolejnym etapem są negocjacje
dokumentu z Komisją Europejską, które rozpoczną się w najbliższym czasie. Zmiany
programów operacyjnych muszą być zgodne z zapisami nowej Umowy Partnerstwa.
Obecnie trwają robocze uzgodnienia zmian w programach pomiędzy IZ RPO a MR.
Negocjowany z Komisją Europejską jest program zatwierdzony przez komitet monitorujący.

SCENARIUSZE DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI EUROPY
1 marca 2017 roku Komisja Europejska przedstawiła białą księgę, w której określono
najważniejsze wyzwania i szanse dla Europy na nadchodzące dziesięciolecie. Biała księga
pokazuje, jak Unia może się zmienić w ciągu następnej dekady, m.in. pod wpływem rozwoju
globalizacji i nowych technologii oraz ich przełożenia na społeczeństwo i zatrudnienie.
Ogłoszenie białej księgi jest ważnym wydarzeniem w historii UE, które wyznacza początek
procesu, w ramach którego UE-27 zdecyduje o swoim przyszłym kształcie.
Warto dodać, że Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim i zainteresowanymi
państwami członkowskimi zorganizują w europejskich miastach i regionach serię debat pod
hasłem „Przyszłość Europy”, aby zachęcić przedstawicieli różnych środowisk do udziału
w tym przedsięwzięciu.
Scenariusze zidentyfikowane w białej księdze nie wykluczają się wzajemnie i nie
są wyczerpujące. Przedstawiają się one następująco:
• Scenariusz 1: Kontynuacja – UE-27 skoncentruje się na realizacji pozytywnego
programu reform w duchu opublikowanych w 2014 r. wytycznych Komisji: „Nowy
początek dla Europy” oraz uzgodnionej w 2016 r. przez 27 państw członkowskich
deklaracji z Bratysławy.
• Scenariusz 2: Nic poza jednolitym rynkiem – Unia Europejska stopniowo będzie
się koncentrować na jednolitym rynku, ponieważ państwa członkowskie nie będą
w stanie porozumieć się w coraz liczniejszych dziedzinach polityki.
• Scenariusz 3: Ci, którzy chcą więcej, robią więcej – UE-27 będzie funkcjonować jak
obecnie, ale umożliwi zainteresowanym państwom zacieśnianie współpracy
w określonych obszarach, takich jak obronność, bezpieczeństwo wewnętrzne czy
polityka społeczna. Przewiduje się powstanie „koalicji chętnych”, bądź też kilku
tego typu koalicji.
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• Scenariusz 4: Robić mniej, ale efektywniej – UE-27 skoncentruje się
na skuteczniejszej i sprawniejszej realizacji celów w wybranych dziedzinach
polityki. Natomiast, ograniczy swoje działania tam, gdzie jej wartość dodana jest
mało widoczna.
• Scenariusz 5: Robić wspólnie znacznie więcej – państwa członkowskie zdecydują się
współdzielić więcej uprawnień, zasobów i decyzji we wszystkich dziedzinach.
Decyzje na szczeblu europejskim będą podejmowane sprawniej i szybko
wprowadzane w życie. Oznacza to, że do 2025 r.: Europejczycy, którzy zechcą
złożyć skargi na inwestycje finansowane ze środków unijnych będą je kierować
bezpośrednio do właściwych organów europejskich, a nie władz lokalnych.
Biała księga jest dostępna na stronie
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/whitepaper_en.pdf
REALIZACJA PROGRAMÓW
STAN WDRAŻANIA PROGRAMÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020
Wnioski o dofinansowanie, umowy, wnioski beneficjentów o płatność1
Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 od
początku uruchomienia programów polityki spójności na lata 2014-2020 do 30 czerwca 2017
r. ogłoszono 3 271 naborów o łącznym budżecie wynoszącym 237,4 mld zł, z czego
w ramach RPO było to 2 496 naborów na kwotę 95,5 mld zł, a w ramach KPO – 775 naborów
na kwotę 141,9 mld zł.
W ramach RPO złożonych zostało 37,6 tys. wniosków o dofinansowanie o wartości ogólnej
119,1 mld zł, w tym dofinansowanie UE to blisko 80,8 mld zł, co stanowi 62% alokacji RPO na
lata 2014-2020. Liderami są woj. pomorskie, wielkopolskie i podkarpackie.
W KPO wnioskodawcy złożyli 19,8 tys. wniosków o dofinansowanie na kwotę 234,7 mld zł,
w tym 139,4 mld zł stanowi dofinansowanie UE (73% alokacji KPO na lata 2014-2020).

1

W analizie wniosków o dofinansowanie, umów, wnioski beneficjentów o płatność przyjęto kurs euro na
poziomie 4,176 zł.
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Wykres 1. Wartość wniosków o dofinansowanie jako % alokacji w ramach KPO i RPO

Źródło: Opracowanie własne MR.

Do 30 czerwca br. w ramach RPO podpisano ponad 13 tys. umów o dofinansowanie
o wartości ogólnej 56,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE w umowach wynosi 40,8 mld zł,
co stanowi 31% alokacji RPO na lata 2014-2020. Liderem w zakresie kontraktacji jest woj.
pomorskie.
Z kolei w KPO podpisanych zostało blisko 6 tys. umów o dofinansowanie na łączą kwotę
117,9 mld zł, w tym dofinansowanie UE to 71,2 mld zł (37% alokacji).
Wykres 2. Wartość umów o dofinansowanie jako % alokacji w ramach KPO i RPO

Źródło: Opracowanie własne MR.

Ogólna wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność
w ramach RPO wynosi 7,2 mld zł, w tym wartość dofinansowania UE to ponad 5,4 mld zł,
co stanowi 4,2% alokacji na lata 2014-2020.
W ramach KPO płatności wynoszą blisko 24,8 mld zł, w tym 18,1 mld zł dofinansowania UE,
co stanowi 10% alokacji.

8

Wykres 3. Wartość wniosków o płatność jako % alokacji w ramach KPO i RPO

Źródło: Opracowanie własne MR.

STAN SPEŁNIENIA WARUNKÓW EX ANTE
Ostatnim warunkiem ex-ante oczekującym na potwierdzenie spełnienia przez Komisję
Europejską jest w dalszym ciągu warunek tematyczny 6.2 Gospodarka odpadami.
Od ostatniego wydania Biuletynu z marca br. obserwujemy w tej kwestii dalszy progres.
Ostatnie siedem regionów (kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, świętokrzyskie,
opolskie, śląskie i małopolskie) uzyskało pozytywną opinię Ministerstwa Środowiska
do projektów wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Następnie zostały one przyjęte
przez sejmiki województw oraz przekazane do Komisji Europejskiej.
Obecnie strona polska oczekuje na decyzję KE dot. spełnienia warunku 6.2, który zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa wymaga łącznej akceptacji krajowego planu gospodarki
odpadami oraz wszystkich planów wojewódzkich. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami został
opublikowany 11 sierpnia 2016 r. uchwałą nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r..
Dokument obejmuje zakres działań niezbędnych dla zapewnienia zintegrowanej gospodarki
odpadami w kraju. W KPGO, oprócz kontynuacji dotychczasowych zadań, ujęto nowe cele
i zadania, które dotyczą 6 kolejnych lat, a perspektywicznie okresu do 2030 r.
Obecnie w podkomisjach sejmowych trwają również prace nad Prawem Wodnym.
W najbliższym czasie planowane jest przedstawienie sprawozdania końcowego. Drugie
czytanie projektu ustawy w Sejmie odbędzie się 19, 20, 21 lipca. Według Ministerstwa
Środowiska istnieje szansa na uchwalenie i przekazanie Prawa Wodnego do podpisu
Prezydentowi RP przed wakacyjną przerwą sejmową.
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OBSZARY WSPARCIA
INWESTYCJE KOLEJOWE
19 czerwca 2017 roku odbyło się II posiedzenie Grupy Wysokiego Szczebla ds. inwestycji
kolejowych. Grupa ta została powołana przez Ministra Rozwoju i Finansów z inicjatywy
Komisji Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej,
Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Finansów,
spółek kolejowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Urzędu Zamówień
Publicznych i zarządów województw.
Podczas spotkania, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju zaprezentowali wyniki wdrażania
inwestycji kolejowych (POIS, RPO) oraz planowane działania i rekomendacje. Omówiono
także rozwiązania, które mają zostać wprowadzone w celu przyspieszenia realizacji
projektów kolejowych stanowiących tzw. “łączniki” linii międzywojewódzkich w ramach RPO.
Do tej pory PKP PLK S.A. udało się przyspieszyć realizację 12 projektów kolejowych
finansowanych z RPO, w tym 4 projektów „zagrożonych”, których koniec planowany jest
na lata 2022 lub 2023. Kwestią problematyczną w dalszym ciągu pozostaje realizacja
4 projektów dotyczących rewitalizacji „międzyregionalnych” linii kolejowych na granicach
województw małopolskiego i śląskiego (2 projekty), pomorskiego i kujawsko-pomorskiego
oraz łódzkiego i świętokrzyskiego. W rozwiązywanie wyżej wymienionych problemów
zaangażowało się Ministerstwo Rozwoju.
Termin kolejnego spotkania Grupy Wysokiego Szczebla ds. inwestycji kolejowych
wyznaczono na luty 2018 roku.

Na inwestycje w sektor kolejowy (linie i tabor) w perspektywie 2014-2020 przeznaczono
w 16 RPO ponad 1,45 mld euro. Do połowy czerwca najwięcej w ramach celu 7d (rozwój
transportu kolejowego) wydatkowało województwo wielkopolskie i pomorskie (ok. 78%
alokacji przeznaczonej na ten cel w RPO). Ze wszystkich podpisanych umów
o dofinansowanie, jedynie 4 dotyczyły projektów z zakresu działań na liniach kolejowych
(województwo pomorskie i wielkopolskie), pozostałe odnosiły się do modernizacji/zakupu
taboru kolejowego.
Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, lubelskie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie
i warmińsko-mazurskie nie podpisały jeszcze żadnych umów o dofinansowanie w ramach
PI 7d.
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INNE
DORADZTWO DLA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCYCH EFS, EFRR I FS
Z dniem 30 stycznia 2017 r. rozpoczęto projekt dotyczący doradztwa dla Instytucji
Zarządzających EFS, EFRR i FS oraz bieżącego monitoringu projektów EFS w zakresie
stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Usługi doradcze mają przede wszystkim zapewnić wsparcie merytoryczne i ułatwienie dla
wszystkich Instytucji Zarządzających (lub instytucji im podległych) w poprawnym
i niedyskryminującym wdrażaniu zasady dostępności w funduszach strukturalnych. Działania
doradcze mogą być przede wszystkim realizowane w obszarach:
• formułowania propozycji kryteriów wyboru projektów w zakresie zapewnienia
dostępności produktów/usług projektów zgodnie z zasadą uniwersalnego
projektowania;
• wsparcia w opracowywaniu dokumentacji konkursowej: doradztwo lub opiniowanie
dokumentów pod kątem zapewnienia dostępności wsparcia realizowanego na
podstawie tych dokumentów;
• wsparcia w opracowaniu bądź konsultacji dokumentów programowych i narzędzi
aplikacyjnych w aspekcie zapewnienia ich dostępności;
• doradztwa dla pracowników instytucji, w tym w szczególności członków komisji oceny
projektów, pracowników Punktów Informacyjnych FE;
• doradztwa dla członków Komitetów Monitorujących i grup roboczych – w tym
warsztatów i spotkań;
• innych, zgłoszonych przez instytucję korzystającą z doradztwa – pod warunkiem
zgodności z celami zamówienia i uzyskania zgody Zamawiającego.
Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z usługi, która może pomóc w podniesieniu
świadomości i wiedzy osób zaangażowanych w realizację programów operacyjnych oraz
przyczynić się do lepszej realizacji postanowień Agendy działań na rzecz równości szans
i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami.
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Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tym zakresie znajdą Państwo na stronie
http://doradztwo.spoldzielniafado.pl/ oraz
https://www.power.gov.pl/strony/oprogramie/fundusze-europejskie-bezbarier/realizuje-projekt/.

CATCHING-UP REGIONS – INICJATYWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA RZECZ REGIONÓW
ROZWIJAJĄCYCH SIĘ2
W UE zidentyfikowano dwa typy regionów słabiej rozwiniętych. Pierwsza grupa to takie,
które charakteryzuje niski wzrost (w Grecji, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii), druga grupa
to regiony z niskim dochodem (w Polsce, Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech). Pomimo bardzo
znacznego przyspieszenia i dynamicznego rozwoju, PKB w tych regionach pozostaje
na poziomie poniżej średniej unijnej z 2013 r..
W kwietniu 2016 roku rozpoczęto w Polsce pilotażowe przedsięwzięcie zainicjowane przez
Corinę Crețu, Komisarz ds. Polityki Regionalnej. Wzięły w nim udział dwa regiony z Rumunii
(północno-zachodni i północno-wschodni) i dwa z Polski: (województwa podkarpackie
i świętokrzyskie). Celem inicjatywy było zidentyfikowanie czynników ograniczających wzrost
i określenie, jakie działania należy podjąć, aby odblokować potencjał rozwojowy,
co równocześnie pozwoli na zwiększenie skuteczności instrumentów polityki spójności
w praktyce. W Polsce inicjatywa była realizowana we współpracy z ekspertami Banku
Światowego.
Projekt obejmował następujące działania:
1. Kształcenie i szkolenie zawodowe (woj. świętokrzyskie)
2. Podkarpackie Centrum Innowacji (woj. podkarpackie)
3. Aktywizację przedsiębiorczość w słabej rozwiniętych regionach (woj. świętokrzyskie
i podkarpackie),
4. Ułatwienia rejestracji spółek (woj. świętokrzyskie i podkarpackie),
5. Instrumenty finansowe (woj. podkarpackie).

2

Poprzednio funkcjonująca pod nazwą Lagging Regions initiative
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31 maja 2017 r. w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca polską część realizacji
inicjatywy. Eksperci Banku Światowego i DG Regio podkreślali zaangażowanie władz regionu
i wszystkich interesariuszy – samorządów lokalnych, instytucji edukacyjnych i naukowych,
przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Bez ich udziału nie można byłoby mówić
o sukcesie. Przedstawiciele Komisji Europejskiej wyrażali się z uznaniem zarówno na temat
przebiegu realizacji inicjatywy, jak i jej efektów. Wypracowane rozwiązania będą
upowszechniane w innych regionach Polski oraz UE, posłużą także m.in. do promocji polityki
spójności w Unii Europejskiej po roku 2020.
Już od sierpnia br. na postawie wyników prac pierwszego etapu rozpocznie się realizacja
projektu pilotażowego w ramach działania 4.1 Innowacje społeczne POWER „Innowacyjna
edukacja – nowe możliwości zawodowe” realizowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego. Jego celem jest przetestowanie kilku modeli kształcenia
praktycznego w miejscu pracy i opracowanie rozwiązania, które będzie promowane, jako
rekomendowane do wdrożenia w innych regionach.
W związku z pozytywnymi doświadczeniami płynącymi z wdrażania Inicjatywy, Komisja
Europejska zaproponowała jej przedłużenie. Do obszarów, które będą realizowane w ramach
kontynuacji Inicjatywy należą m.in.: planowanie przestrzenne, Centra Transferu Technologii,
termomodernizacja. Centra Transferu Technologii realizowane będą w województwie
podkarpackim natomiast inicjatywa dotyczącą planowania przestrzennego w województwie
świętokrzyskim i podkarpackim. W ramach termomodernizacji realizowane będą działania w
województwie małopolskim i śląskim, z uwagi na wysokie zanieczyszczenie powietrza w tych
województwach.
29 czerwca br. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego drugiego
etapu inicjatywy Catching-up Regions. W spotkaniu wzięli
udział przedstawiciele Banku Światowego, Komisji
Europejskiej,
Województwa
Podkarpackiego,
Świętokrzyskiego, Małopolskiego oraz Śląskiego jak
również
pracownicy
Ministerstwa
Infrastruktury
i Budownictwa. Podczas obrad Komitetu Sterującego
został omówiony zakres działań, który będzie realizowany
w ramach drugiej edycji inicjatywy. Szczególne
zainteresowanie
wzbudziło
działanie
dotyczące
termomodernizacji. Jako podstawowy problem wskazano
niedostatek systemowych rozwiązań w zakresie
termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W lipcu
województwa śląskie i małopolskie odwiedził zespół
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ekspertów z Banku Światowego. Odbyły się także spotkania się z przedstawicielami
Ministerstwa Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, Europejskiego Banku
Inwestycyjnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do
zadań ekspertów będzie należała analiza sytuacji i zaproponowanie – na podstawie
przeglądu najlepszych praktyk stosowanych w innych krajach i regionach – palety rozwiązań,
która ma największe szanse na powodzenie w istniejących warunkach.
Posiedzenie kolejnego Komitetu sterującego zostało wstępnie zaplanowane na 14 września
2017 r.
Bardziej szczegółowy opis inicjatywy, raporty podsumowujące i szczegółowe w polskich
i angielskich wersjach językowych znajdują się na stronach Banku Światowego:
http://www.worldbank.org/pl/country/poland/publication/catching-up-regions
http://www.worldbank.org/en/country/poland/publication/catching-up-regions

UPROSZCZENIA W POLITYCE SPÓJNOŚCI W RAMACH ROZPORZĄDZENIA OMNIBUS
W ramach przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020, który rozpoczął się we
wrześniu 2016 r. został opublikowany projekt nowelizacji Rozporządzenia Finansowego oraz
15 rozporządzeń sektorowych, w tym rozporządzeń dotyczących wdrażania polityki spójności
(tzw. Omnibus regulation). Prace nad tym dokumentem prowadzone były w ramach grup
roboczych Rady od września 2016 r. do czerwca 2017 r. W dniu 28 czerwca 2017 r COREPER
II udzielił Prezydencji mandatu do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim.
Zgodnie z planem prace mają potrwać do końca 2017 r, a zmienione przepisy powinny wejść
w życie od 1 stycznia 2018 r.
Kompromis uzgodniony w ramach grup roboczych i zaakceptowany na poziomie COREPER II
jest korzystny dla Polski, zarówno dla administracji, jak i beneficjentów polityki spójności.
Korzystne zmiany zawarte w kompromisie Rady dotyczą:
 możliwości stosowania kryteriów pro-rata przy rozliczaniu projektów realizowanych
w różnych kategoriach regionów (w Polsce dotyczy to projektów realizowanych
jednocześnie na Mazowszu i w pozostałych regionach kraju),
 większej możliwości stosowania kosztów uproszczonych przez beneficjentów
projektów, także w projektach realizowanych z udziałem zamówień publicznych,
 ułatwienia wyboru pośredników finansowych realizujących instrumenty finansowe
przez wprowadzenie możliwości bezpośredniego powierzenia wdrażania
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instrumentów finansowych krajowym instytucjom
w rozporządzeniu warunki (w Polsce jest to np. BGK),

spełniającym

określone

 wyłączenia projektów podlegających pomocy publicznej spod zasad dla projektów
generujących dochód,
 uzupełnienia przepisów o terminy, w których KE jest zobowiązana przedstawić raport
z rekomendacjami po zakończeniu misji audytowej.
Kolejnym etapem procedury legislacyjnej będą trilogi pomiędzy Radą reprezentowaną przez
Prezydencję Estońską, Parlamentem Europejskim oraz Komisją Europejską.
Zaplanowane zmiany, po ich wejściu w życie, wpłyną na usprawnienie i zwiększenie
efektywności wdrażania programów bieżącej perspektywy. Dodatkowo, w kontekście
dyskusji nad kolejnym okresem programowania po 2020 r. zmiany wprowadzane obecnie
do rozporządzeń mogą wskazywać kierunek zmian legislacyjnych w przyszłości.

INFORMACJA I PROMOCJA
FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORSTW – SZANSE, MOŻLIWOŚCI, SPOSOBY
POZYSKIWANIA
Konfederacja Lewiatan wraz z Ministerstwem Rozwoju organizuje szkolenia
dla przedsiębiorców pt. „Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw – szanse,
możliwości, sposoby pozyskiwania”. Szkolenia prowadzone są w formie seminariów,
warsztatów i webinariów.
Seminaria obejmują zagadnienia nt. dostępnych Funduszy Unijnych w ramach krajowych
i regionalnych programów operacyjnych oraz instrumentów finansowych. Seminaria mają
charakter ogólny i są dedykowane w szczególności przedsiębiorcom, którzy chcą pozyskać
ogólną, przekrojową wiedzę z zakresu funduszy.
Drugą formą szkoleń są warsztaty skierowane do przedsiębiorców, którzy posiadają już
wiedze na temat funduszy europejskich w obecnej perspektywie i poszukują konkretnych
informacji. Po warsztacie przedsiębiorcy mają możliwość indywidualnych konsultacji swoich
pomysłów z trenerami.
Ostatnią formę szkoleń stanowią webinaria. Planowanych jest 8 webinariów, z których każdy
dotyczyć będzie innego aspektu funduszy europejskich dla przedsiębiorstw.
Więcej informacji na temat szkoleń dla przedsiębiorców znajdą Państwo na stronie:
https://www.eurodlafirm2014-2020.pl/
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SZKOLENIA Z ZAKRESU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO
W celu lepszego wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Ministerstwo
Rozwoju podejmuje szereg działań.
Jednym z nich jest zapewnienie kompleksowego doradztwa dla podmiotów publicznych
w przygotowaniu i realizacji projektów PPP. Ministerstwo Rozwoju prowadzi ciągły nabór projektów,
aby wyłonić kolejne projekty charakteryzujące się dużym prawdopodobieństwem ich realizacji
w formule PPP. W wyniku oceny zgłoszonych projektów wybrane zostaną takie inwestycje, które
zostaną objęte wsparciem doradczym Ministerstwa w procesie przygotowania do realizacji w modelu
PPP. Wsparcie ma charakter kompleksowy (prawne, finansowo-ekonomiczne, techniczne) i obejmuje
okres od etapu sporządzenia analiz przedrealizacyjnych do momentu zawarcia umowy PPP i tzw.
zamknięcia finansowego inwestycji. Co ważne, wsparciem mogą być objęte projekty o wartości
nakładów inwestycyjnych nie mniejszych niż 20 mln zł brutto.

Więcej informacji na temat naboru projektów PPP znajdą Państwo na stronie:
http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Wielosektorowy_nabor_projektow_ppp.aspx
Dokumentacja będąca wynikiem wsparcia Ministerstwa Rozwoju dla wybranych projektów
znajduje się na stronie:
http://www.ppp.gov.pl/Wspierane_projekty/Strony/default.aspx .
Ministerstwo Rozwoju oraz konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich zaprasza
również do udziału w dwudniowych szkoleniach regionalnych realizowanych w ramach projektu
Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Od września do
października odbędzie się po jednym dwudniowym szkoleniu w województwie lubelskim, łódzkim,
lubuskim, podlaskim, zachodniopomorskim, śląskim, małopolskim i mazowieckim. Szkolenia
w pozostałych regionach odbywały się od maja do czerwca br. Celem szkoleń jest przybliżenie
tematyki i procedur partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) osobom, które nie mają w tym zakresie
doświadczenia.

Więcej informacji na temat szkoleń znajdą Państwo na stronie:
http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Strony/szkolenia_regionalne_PPP.aspx
Kolejnymi działaniami będą cykle warsztatów specjalistycznych i krajowe wizyty studyjne. Planowane
są 3 serie po 8 dwudniowych warsztatów specjalistycznych w 8 wybranych miastach wojewódzkich.
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Pierwsza seria warsztatów ruszy w II kwartale 2018 roku, druga seria w IV kwartale 2018 roku, oraz
trzecia seria na przełomie I i II kwartału 2019 r. Natomiast cykl krajowych wizyt studyjnych rozpocznie
się w IV kwartale 2017 r. i będzie trwał do końca III kwartału 2019 roku. Zarówno warsztaty
specjalistyczne jak i krajowe wizyty studyjne skierowane są do pracowników administracji
samorządowej i rządowej, którzy posiadają już wiedzę i doświadczenie w zakresie partnerstwa
publiczno - prywatnego.

Wszelkie informacje dotyczące działań Ministerstwa Rozwoju promujących rozwój PPP w
Polsce znajdują się na stronie www.ppp.gov.pl w zakładce "Rozwój PPP w Polsce".
Strona www.ppp.gov.pl jest jednocześnie Platformą współpracy w zakresie Partnerstwa PublicznoPrywatnego, która stanowi forum wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk między
przedstawicielami sektora publicznego. Członkami Platformy PPP są wyłącznie podmioty publiczne.
Obecnie Platforma liczy przeszło 180 podmiotów, wśród których są: ministerstwa, miasta, samorządy
różnych szczebli, spółki publiczne, BGK, publiczne placówki medyczne i uczelnie wyższe. Jej misją jest
wzmocnienie potencjału instytucji publicznych do dostarczania wysokiej jakości usług publicznych,
a także zwiększenie skuteczności i efektywności samorządów w realizacji projektów
infrastrukturalnych dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu.
Do jej głównych celów należy między innymi utworzenie sieci współpracy między Członkami
Platformy PPP w celu zapewnienia wymiany wiedzy, dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań
dotyczących przygotowania i realizacji przedsięwzięć publiczno-prywatnych, identyfikacji barier przy
ich przygotowaniu oraz tworzenia rozwiązań przyczyniających się do rozwoju partnerstwa publicznoprywatnego, w tym standardów dokumentacji oraz procedur przygotowania takich projektów,
wsparcie merytoryczne dla podmiotów publicznych realizujących projekty partnerstwa publicznoprywatnego oraz zapewnienie podmiotom publicznym szerokiego dostępu do opinii, ekspertyz,
analiz, raportów z audytów, wzorów umów, dokumentacji projektowych oraz innych dokumentów
dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego.
Na stronie www.ppp.gov.pl, znajduje się również Baza zamierzeń inwestycyjnych (planowanych
inwestycji w ramach PPP) oraz baza z podpisanymi umowami PPP. Bazy ułatwią kontakt pomiędzy
stronami publiczną i prywatną, a także doradcami, ośrodkami analitycznymi i instytucjami
finansującymi. W obu bazach przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące między innymi
charakterystyki przedsięwzięcia, wartości inwestycji, procedury prawnej, terminów, lokalizacji.
Są one wiarygodną i na bieżąco aktualizowaną informacją dla wszystkich zainteresowanych udziałem
w projektach PPP w Polsce.
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Każdy zainteresowany podmiot publiczny może dołączyć do Platformy PPP poprzez
podpisanie deklaracji dostępnej na stronie:
http://www.ppp.gov.pl/PlatformaPPP/CzlonkowiePlatformy/Strony/glowna.aspx .
W ramach PPP co do zasady nakłady inwestycyjne ponosi partner prywatny, który może skorzystać
m.in. z finansowania dostarczanego przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach Europejskiego
Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Jest to instrument dedykowany projektom
realizowanym w strukturze Project Finance, w tym również w ramach formuły PPP.

Więcej informacji na temat EFIS znajdą Państwo na stronie:
http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/plan-inwestycyjny-dla-europy

PROJEKT DORADZTWA ENERGETYCZNEGO
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerzy
w 16 regionach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizują projekt
dotyczący ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Celem projektu jest
stworzenie ogólnopolskiej sieci wysoko wykwalifikowanych doradców energetycznych, świadczących
nieodpłatne usługi doradcze w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.
Każda gmina może skorzystać z nieodpłatnej pomocy profesjonalnych doradców energetycznych
w swoim regionie, m.in. w zakresie przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz przy
określaniu potrzebnych inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i OZE.

Szczegółowe informacje na temat projektu realizowanego przez NFOŚiGW znajdą Państwo
na stronie internetowej:
http://www.doradztwo-energetyczne.gov.pl/o-nfosigw/doradztwoenergetyczne/informacje-ogolne/
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