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Szanowni Państwo,
Nowy rok przyniósł sporą zmianę. Ministerstwo Rozwoju podzieliło się na dwa resorty:
przedsiębiorczości i technologii oraz inwestycji i rozwoju. Kwestie związane z koordynacją
i wdrażaniem polityki spójności zostały umiejscowione w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Pomimo zmian strukturalnych nadal aktualne pozostają cele odnośnie sprawnego i efektywnego
wykorzystania środków unijnych. Stan zaawansowania poszczególnych regionalnych programów
operacyjnych jest bardzo zróżnicowany – co można prześledzić na wykresach w niniejszym Biuletynie.
Wierzę jednak, że rok 2018 przyniesie istotne przyśpieszenie inwestycji unijnych , a co za tym idzie
płatności. Widzę w tym dużą w tym rolę partnerów społecznych i gospodarczych zasiadających
w komitetach monitorujących. Potrzebne są aktywne działania w środowiskach beneficjentów
i potencjalnych beneficjentów oraz konstruktywne głosy dotyczące barier i uproszczeń we realizacji
programów. Te można zgłaszać także do rzeczników funduszy europejskich, którzy zostali powołani
dla każdego regionalnego programu operacyjnego. Dla programów krajowych powołano jednego
rzecznika, w strukturach resortu inwestycji i rozwoju.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju kontynuuje także działania związane z wdrażaniem Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, szczególnie w obszarze rozwój terytorialnie zrównoważony.
Sztandarowymi projektami są Pakiet dla średnich miast i Program dla Śląska. Trwają prace nad
kolejnymi inicjatywami.
Te i inne kwestie staramy się państwu przybliżyć w kolejnym wydaniu Biuletynu dedykowanego
przede wszystkim członkom komitetów monitorujących RPO. Życzę Państwu miłej lektury.

Jerzy Kwieciński

Adam Hamryszczak

(-) Minister
Inwestycji i Rozwoju

(-) Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
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ZAGADNIENIA STRATEGICZNE
Powstanie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
22 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie zmieniające zakres działania Ministra Inwestycji
i Rozwoju, zgodnie z którym Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje dwoma działami administracji
rządowej. Pierwszy to budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo. Drugi to rozwój regionalny, czyli sprawy związane ze strategiami rozwoju kraju,
polityką regionalną i Funduszami Europejskimi. Ministrowi podlegają też Główny Geodeta Kraju
i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Najważniejszym zadaniem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jest polityka rozwoju kraju, resort ten
realizuje działania przede wszystkim takie jak: tworzenie projektów strategii rozwoju Polski,
opracowywanie i wdrażanie polityki regionalnej, czuwanie nad sprawnym wdrażaniem funduszy UE,
analizowanie i prognozowanie rozwoju gospodarczego kraju, a także opiniowanie czy rządowe
strategie i programy rozwoju są zgodne ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Do kompetencji ministra Jerzego Kwiecińskiego dołączyły również budownictwo, mieszkalnictwo
i zagospodarowanie przestrzenne.
Natomiast głównym zadaniem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, na czele którego stoi
Pani Jadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii, są dalsze prace nad ułatwieniami
dla firm oraz rozwój innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, a także wymiana
handlowa i eksport, własność przemysłowa, polityka kosmiczna oraz działania zmierzające
do poprawy jakości powietrza.
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REALIZACJA PROGRAMÓW
STAN WDRAŻANIA PROGRAMÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020
Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 od początku
uruchomienia programów polityki spójności na lata 2014-2020 do 12 lutego 2018 r. w ramach RPO
ogłoszono 3 226 naborów na kwotę blisko 113,4 mld zł. W tym 2 330 naborów na projekty
konkursowe i 896 naborów na projekty pozakonkursowe.
Wykres 1. Liczba naborów w ramach RPO

We wszystkich RPO złożonych zostało 51,2 tys. wniosków o dofinansowanie o wartości ogólnej
163 mld zł, w tym dofinansowanie UE to ponad 110 mld zł, co stanowi 85% alokacji RPO na lata
2014-2020. Najwięcej naborów ogłoszono w woj. pomorskim, świętokrzyskim i wielkopolskim.
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Wykres 2. Wartość wniosków o dofinansowanie jako % alokacji w ramach RPO

Do 12 lutego 2018 r. w ramach RPO podpisano ponad 22,5 tys. umów o dofinansowanie o wartości
ogólnej blisko 90,5 mld zł. Wartość dofinansowania UE w umowach wynosi blisko 63 mld zł,
co stanowi 49% alokacji RPO na lata 2014-2020. Liderem w zakresie kontraktacji jest woj. pomorskie.
Wykres 3. Wartość umów o dofinansowanie jako % alokacji w ramach RPO

Wśród Celów Tematycznych najwięcej środków zakontraktowano dla CT 4 Wspieranie przejścia
na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, ale biorąc pod uwagę dostępne alokację
na wszystkie Cele Tematyczne w RPO najwięcej środków CT 2 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
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Wykres 4. Wartość umów o dofinansowanie jako % alokacji wg Celów Tematycznych we wszystkich
RPO

Ogólna wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność w ramach
RPO wynosi ponad 16,5 mld zł, w tym wartość dofinansowania UE to ponad 11,8 mld zł, co stanowi
ponad 9% alokacji na lata 2014-2020.
Wykres 5. Wartość wniosków o płatność jako % alokacji w ramach RPO
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OBSZARY WSPARCIA
INWESTYCJE KOLEJOWE
18 stycznia 2018r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie w formule Grupy
Wysokiego Szczebla ds. Inwestycji Kolejowych poświęcone projektom kolejowym dofinansowanym
z RPO. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: 16 Instytucji Zarządzających Regionalnymi
Programami Operacyjnymi, PKP PLK S.A., Komisji Europejskiej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
oraz eksperci Inicjatywy JASPERS.
Inwestycje w infrastrukturę stanowią bazę do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Dostępność
transportowa, w tym kolejowa jest jednym z kluczowych czynników wpływających na atrakcyjność
gospodarczą danego regionu. Na projekty kolejowe w ramach regionalnych programów operacyjnych
w latach 2014-2020 przeznaczonych zostało ponad 6 mld zł. Jednak przedłużające się problemy
z realizacją projektów w tym obszarze stwarzają poważne ryzyko opóźnień inwestycji kolejowych
finansowanych z RPO.
Podczas spotkania przeanalizowano planowane inwestycje kolejowe w każdym regionie pod kątem
możliwości ich sfinansowania w ramach dostępnej alokacji (w większości regionów występuje
niedobór środków co jest konsekwencją m.in. niedoszacowania pierwotnych wartości projektów
oraz wzrostu cen na rynku). PKP PLK oraz przedstawiciele województw wstępnie uzgodnili projekty
priorytetowe na perspektywę 2014-2020. Dla pozostałych projektów, dla których zabrakło alokacji,
zostanie sfinansowane z RPO przygotowanie dokumentacji projektowej. MIiR uzgodnił
z KE możliwość wprowadzenia do zmienianych aktualnie Programów zapisów pozwalających
na realizację projektów polegających wyłącznie na przygotowywaniu dokumentacji przedprojektowej
i projektowej dla inwestycji kolejowych. Pozwoli to z jednej strony na szybkie kontraktowanie
inwestycji w kolejnej perspektywie finansowej, ale także umożliwi ich realizację w momencie
pojawienia się oszczędności w Programie lub innych niż RPO źródeł finansowania.
Podczas dyskusji, jako element przyspieszający realizację projektów kolejowych wskazano także
wymagania stawiane beneficjentom na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Z perspektywy
PKP PLK S.A. problemem w realizacji regionalnych inwestycji kolejowych są różnice w wymaganiach
dotyczących wniosków o dofinansowanie w poszczególnych RPO. Ministerstwo zwróciło się do IZ RPO
z prośbą o analizę wymagań dotyczących wniosków o dofinasowanie dla projektów kolejowych pod
kątem przyśpieszenia i uproszczenia procesów prowadzących do zawarcia umów o dofinansowanie.
Jak pokazują praktyki stosowane w programach krajowych oraz w niektórych programach
regionalnych, możliwe jest pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie i udzielenie
dofinansowania na etapie pozyskania przez PKP PLK S.A. decyzji środowiskowej, przy braku decyzji
lokalizacyjnej / pozwoleń na budowę we wniosku o dofinansowanie.
Pomoc regionom w kontekście inwestycji kolejowych zaproponowała również Inicjatywa JASPERS.
Eksperci oferują nieodpłatnie IZ RPO m.in. ogólne konsultacje i doradztwo w sprawie planowanego
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portfolio projektów, wsparcie w budowaniu kompetencji z zakresu projektów kolejowych np. poprzez
organizację warsztatów / szkoleń poświęconych tematyce przygotowania projektów infrastruktury
kolejowej czy ocenę przygotowywanych projektów w wybranych priorytetowych i trudnych
aspektach (np. analiza wariantów, prognoza i założenia ruchowe, etc.).
Wszyscy uczestnicy spotkania są zgodni, że stanowiło ono ważny etap w kierunku przyśpieszenia
inwestycji kolejowych finansowanych z RPO. Kolejne spotkanie w formule Grupy Wysokiego Szczebla
ds. Inwestycji Kolejowych poświęcone projektom kolejowym dofinansowanym z RPO planowane
jest w II kwartale 2018 roku.
Jak dotąd zainteresowanie wsparciem JASPERS w obszarze inwestycji kolejowych zgłosiło jedynie 5
regionów. Zachęcam pozostałych do skorzystania ze wsparcia, które finansowane jest w całości
przez KE. Zainteresowane województwa, mogą się zgłaszać do Departamentu Regionalnych
Programów Operacyjnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

HORYZONTALNA ZASADA DEINSTYTUCJONALIZACJI W PROJEKTACH INFRASTRUKTURALNYCH
FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Zmieniona Umowa Partnerstwa wprowadziła nową zasadę horyzontalną – zasadę
deinstytucjonalizacji, która musi być respektowana przez wszystkie Instytucje Zarządzające
i Pośredniczące w projektach dotyczących infrastruktury społecznej i zdrowotnej. W wyniku
intensywnych prac KE i MIiR, po odbyciu konsultacji również z IZ RPO uzgodnione zostało wspólne
podejście do stosowania powyższej zasady, zdefiniowanej w ogólny sposób w Umowie Partnerstwa.
W ramach renegocjacji Regionalnych Programów Operacyjnych, do RPO powinien zostać
wprowadzony następujący zapis:
W ramach wszystkich CT wykluczone jest wsparcie inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczopobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 20142020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata
2014-2020) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi
oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej chyba że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia
z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie
rozpoczęty w okresie realizacji projektu. Zasada ta obowiązuje dla naborów ogłoszonych po wejściu
w życie zmienionego programu.

10

INNE
PROGRAM DLA ŚLĄSKA
Program dla Śląska przyjęty przez rząd w grudniu ubiegłego roku jest jednym z projektów
strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę Ministrów
14 lutego 2017 r. Śląsk w SOR uznany jest za jeden z kluczowych obszarów interwencji z poziomu
krajowego, zmagający się z trudnościami adaptacyjnymi i restrukturyzacyjnymi. Jest to jeden
z najsilniejszych gospodarczo regionów w Polsce, jednak ostatnio zaobserwować można osłabienie
tempa rozwoju i obniżenie jakości życia mieszkańców. Program dla Śląska jest zatem odpowiedzią
na ostatnio odnotowane problemy regionu, a jego głównym celem jest zahamowanie negatywnych
trendów i przyśpieszenie wzrostu.
Fundament do wypracowanych celów, działań i identyfikacji najważniejszych przedsięwzięć
rozwojowych we wspomnianym dokumencie stanowi Porozumienie na rzecz Zintegrowanej Polityki
Rozwoju Województwa Śląskiego. Dokument zawiera szereg rekomendacji i projektów rozwojowych
wynikających ze specyfiki regionalnej, w zakresie m.in. rewitalizacji, reindustrializacji czy
metropolizacji. Lista przedsięwzięć w ramach Programu zawiera już ponad 70 przedsięwzięć i wciąż
nie jest zamknięta, a Program może być aktualizowany.
Wartość działań i instrumentów bezpośrednio ukierunkowanych na realizację celów Programu
wyniesie ok. 40 mld zł, z czego ponad połowa środków przewidziana jest na przedsięwzięcia
infrastrukturalne. Jest to szacunkowa łączna suma środków zaangażowanych w Program,
która wzrośnie wraz z dookreśleniem wartości projektów nieposiadających aktualnie wyceny
finansowej, a będzie znana po uruchomieniu dla nich prac analitycznych i w wyniku przechodzenia
z etapu przygotowawczego do realizacyjnego. Ponadto Program oferuje wpisujące się w jego cele
działania realizowane w ramach ogólnokrajowego wsparcia, z których z racji na strukturę wsparcia
i beneficjentów korzystają podmioty z województwa śląskiego. Jest to kwota rzędu ok. 5 mld zł.
Ponadto celem Programu dla Śląska jest doprowadzenie w perspektywie długoterminowej do zmiany
profilu gospodarczego regionu i stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki, takich
jak górnictwo i hutnictwo, nowymi przedsięwzięciami w sektorach bardziej produktywnych,
innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie.
Więcej informacji o Programie oraz wykaz przedsięwzięć znajdą Państwo na stronie
http://www.miir.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/kluczoweprojekty/program-dla-slaska/.
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PAKIET DLA MIAST ŚREDNICH
W poprzednich wydaniach przybliżony został Państwu jeden z projektów strategicznych Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) – Pakiet dla miast średnich, który jest odpowiedzią
na działania rządu, w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju całego kraju w wymiarze
gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym. Intencją jego stworzenia
jest wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi
problemami społeczno-gospodarczymi. Dotyczy 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.
Pakiet dla miast Średnich jest projektem złożonym, składającym się wielu elementów, z których
jednym z ważniejszych jest inicjatywa realizowana wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR)
(Departamentem Inwestycji Samorządowych). W ramach inicjatywy, wszystkie średnie miasta zostały
zaproszone do zgłoszenia jednej lub dwóch inwestycji, które miały zostać poddane eksperckiej
analizie PFR pod kątem możliwych źródeł finansowania i formy instytucjonalno-prawnej dla danej
inwestycji. Wszystkie miasta średnie, które zgłosiły swoje inwestycje (150 miast zgłosiło łącznie
270 inwestycji) mają możliwość odbycia spotkania przedinwestycyjnego z ekspertami PFR.
Eksperci PFR współpracują z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, BGK Nieruchomości, konsultantami
Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz Departamentem Partnerstwa PublicznoPrywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Spotkania przedinwestycyjne rozpoczęły
się we wrześniu 2017 r. i potrwają do sierpnia 2018 roku.
W przypadku gdy analizowane projekty spełniają określone kryteria m.in. efektywności
ekonomicznej, Polski Fundusz Rozwoju może zaangażować się jako inwestor, wykorzystując środki
Funduszu Inwestycji Samorządowych. 11 stycznia 2018 roku podczas konferencji odbywającej
się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach tego instrumentu, zostały
podpisane pierwsze dwie umowy intencyjne z gminami Limanowa oraz Nowy Sącz, Nawojowa,
Stary Sącz, Kamionka Wielka i Korzenna w ramach programu Funduszu Inwestycji Samorządowych
(FIS), zarządzanym przez Polski Fundusz Rozwoju.
PFR (za pośrednictwem FIS) zainwestuje w Sądeckie Wodociągi oraz Miejskie Zakłady Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej, obejmując pakiety mniejszościowe w tych spółkach.
W ten sposób pozyskane środki samorządy wymienionych gmin przeznaczyć będą mogły na realizację
strategicznych inwestycji dla swoich mieszkańców.
Wspomniane przedsięwzięcia, mają charakter pionierski, tym samym otwierają perspektywy innym
samorządom na podjęcie inicjatyw wspólnie z PFR. Współpraca ta pozwala na pozyskanie
dodatkowych środków na realizację przez gminy dodatkowych zadań.
Ponadto samorządy mogą skorzystać także z innych form wsparcia w ramach Pakietu dla średnich
miast. Poniżej znajduje się lista naborów przewidziana na 2018 rok:
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POWER 2014-2020, działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe (dla województw: pomorskiego,
opolskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, mazowieckiego, podkarpackiego,
podlaskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego)



POWER 2014-2020, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (marzec 2018 r.)



POWER 2014-2020, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych
i planowania przestrzennego (listopad 2018 r.)



POWER 2014-2020, działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (listopad 2018 r.)



POWER 2014-2020, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (grudzień 2018 r.)



POIŚ 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne
oraz monitoring środowiska (tryb pozakonkursowy, realizowany w trybie ciągłym)

Szczegółowe informacje na temat terminów i zasad udziału w poszczególnych konkursach
oraz nagrania ze szkoleń znajdą Państwo na stronie Pakietu dla miast średnich
www.miir.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/kluczowe-projekty/pakiet-dlasrednich-miast/.

PARTNERSKA INICJATYWA MIAST
„Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) - Polskie Miast Uczące się” to jeden z projektów Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Założeniem projektu jest wzmacnianie i promocja współpracy
oraz wymiany doświadczeń i wiedzy między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi
w kształtowanie i realizację polityki miejskiej przy wsparciu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W celu
rozpoznania i przeanalizowania wyzwań, dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań, miasta będą
zrzeszone w sieci tematyczne, a ich prace wspierane przez eksperta.
Powołane zostały trzy sieci tematyczne:


Jakość powietrza
Lider: Nowy Sącz
Partnerzy: Toruń, Opalenica , Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, Kudowa-Zdrój,
Rawicz, Pszczyna, Bojanowo, Żmigród, Nowa Ruda, Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru
Funkcjonalnego;



Mobilność miejska
Lider: Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM)
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Partnerzy: Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Jastrzębie-Zdrój, Legnica, Olsztyn, Nowa Sól,
Skawina, Tarnobrzeg, Wadowice, Wałbrzych;


Rewitalizacja
Lider: Katowice
Partnerzy: Gdynia, Stalowa Wola, Hrubieszów, Łosice, Ostróda, Pabianice, Przemyśl,
Tomaszów Lubelski, Gryfino, Świebodzice, Malbork.

Zgodnie z celami SOR do prac w ramach projektu została zakwalifikowana znacząca reprezentacja
miast średnich i mniejszych, jak również podmioty skupiające miasta z ich obszarów funkcjonalnych.
W dniach 15-16 listopada w Jachrance koło Warszawy odbyły się warsztaty inaugurujące prace PIM.
W warsztatach wzięli udział przedstawiciele 32 podmiotów zakwalifikowanych do udziału
w projekcie, w podziale na grupy problemowe, eksperci oraz przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju.
W trakcie warsztatów liderzy poszczególnych sieci wypracowywali wspólnie z przedstawicielami
miast - uczestnikami danej sieci, zakres zagadnień jaki będzie przedmiotem prowadzonych prac
i wymiany doświadczeń nad rozwiązaniem zgłoszonych i zdefiniowanych problemów. Obecnie trwają
prace nad przygotowaniem fiszek ,,sieci’’, czyli opracowaniem jej planu i założeń.
Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.miir.gov.pl/strony/strategia-na-rzeczodpowiedzialnego-rozwoju/kluczowe-projekty/partnerska-inicjatywa-miast/.

INFORMACJA I PROMOCJA
INFORMACJA O UTWORZENIU STRONY INICJATYWY CATCHING-UP REGIONS
Na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl utworzona została strona internetowa poświęcona
Inicjatywie na rzecz regionów rozwijających się - Catching-up Regions Initiative, która w Polsce
wdrażana jest przez Komisję Europejską, Bank Światowy, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz przy
udziale innych resortów i interesariuszy.
W pierwszą edycję Inicjatywy zaangażowane były dwa województwa: świętokrzyskie oraz
podkarpackie, obejmowała ona następujące obszary: kształcenie i szkolenie zawodowe, współpraca
badawczo-rozwojowa między nauką i biznesem – transfer technologii (Podkarpackie Centrum
Innowacji), aktywizacja i wspieranie przedsiębiorczości, popytowy system świadczenia usług dla
małych i średnich przedsiębiorstw oraz ułatwienie rejestracji spółek oraz wojewódzkie instrumenty
finansowe.
Obecnie realizowana jest druga edycja inicjatywy, w której udział biorą także województwa
małopolskie, śląskie i lubelskie, a wspierane płaszczyzny to: transfer technologii (ciąg dalszy prac nad
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Podkarpackim Centrum Innowacji), planowanie przestrzenne, efektywność energetyczna domów
jednorodzinnych oraz inspekcje żywności.
Wszystkie projekty realizowane w ramach inicjatywy mają dwa moduły: analityczny i doradczowdrożeniowy.
Link do strony: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialaniafunduszy/inicjatywa-na-rzecz-regionow-rozwijajacych-sie/.
Znaleźć tam można informacje dotyczące inicjatywy oraz poszczególnych jej komponentów.
Umieszczone zostały również odesłania do kluczowych dokumentów, ważnych wydarzeń, a także
dodatkowych informacji powiązanych z inicjatywą.

INFORMACJE O POSIEDZENIACH KOMITETÓW MONITORUJĄCYCH
KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE
Komitet Monitorujący POWER 2014-2020
W dniach 21-22 listopada w Płocku odbyło się XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), w trakcie którego przyjęto dodatkowe założenia Rocznych Planów
Działania na 2018 r. w ramach poszczególnych osi priorytetowych Programu.
W przyjętych przez Komitet Monitorujący uchwałach określających kryteria wyboru projektów,
znalazły się najważniejsze założenia dla kolejnych kluczowych przedsięwzięć przewidzianych
w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W obszarze wsparcia przedsiębiorstw są to m.in.
założenia umożliwiające realizację Akademii menadżera MŚP.
Celem zaplanowanych działań ma być poprawa wiedzy i kompetencji kadry menadżerskiej
oraz pracowników MMSP w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi.
Na realizację wsparcia przeznaczono 58 mln zł.
Komitet Monitorujący POPW 2014-2020
12 grudnia 2017 roku w Warszawie odbyło się VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program
Operacyjny Polska Wschodnia (POPW). Podczas spotkania przedstawiony został stan realizacji
Programu, poinformowano, że przebiega zgodnie z założeniami - podpisane umowy
o dofinansowanie obejmują już 64% budżetu programu. Odnotowany został zauważalny postęp
w wydatkowaniu środków, dlatego roczne cele finansowe nie są zagrożone. Zadowalający jest
również poziom realizacji wskaźników rzeczowych: wiele wskaźników produktu oraz KEW (Kluczowe
Etapy Wdrażania) już osiągnęło wartości docelowe na rok 2018. Członkowie Komitetu powiadomieni
zostali również o zgodzie Komisji Europejskiej na odblokowanie pozostałej części alokacji
i kontynuację działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.
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Kolejnym punktem spotkania były zmiany kryteriów wyboru projektów dla działań 1.2
Internacjonalizacja MŚP, 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP, 1.4. Wzór na konkurencję, 2.1.
Zrównoważony transport miejski i 2.2. Infrastruktura drogowa. Wynikły one z nowelizacji tzw. ustawy
wdrożeniowej i rozporządzenia 651/2014, a także z dotychczasowych doświadczeń.
Komitet Monitorujący rozpatrzył także zmiany samego Programu Polska Wschodnia. Spotkanie
dopełniły prezentacja stanowiska Polski w sprawie polityki spójności po 2020 roku
oraz podsumowanie działań informacyjno-promocyjnych w 2017 roku.
Komitet Monitorujący POIR 2014-2020
Przedmiotem obrad Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który odbył
się 10 stycznia 2018 r. były głównie zmiany kryteriów wyboru projektów dla poddziałań:


2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP



2.3.2 Bony na innowacje dla MSP



2.3.4 Ochrona własności przemysłowej



2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych



3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand



3.2.1 Badania na rynek



1.1.1 Badanie przemysłowe oraz prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa



1.2 Sektorowe programy B+R,



4.1.1 Strategiczne programy badawcza dla gospodarki



4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze



4.1.4 Projekty aplikacyjne

Ponadto przedstawione
administracyjnych.

zostały

również

wyniki

badania

ewaluacyjnego

dot.

obciążeń
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*****

Departament
Regionalnych Programów Operacyjnych

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
rpo.2020@mr.gov.pl
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