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Oddajê w Pañstwa rêce kolejne wydanie ma³opolskiego kwartalnika powiêconego polityce regionalnej.
Niniejszy numer ma charakter przejciowy, czego sygna³em jest nowy tytu³ i zmieniona szata graficzna.
Do tej pory systematycznie prezentowane by³y dane dotycz¹ce wykorzystania przez Ma³opolskê
programów wspieraj¹cych rozwój regionalny, a struktura wydawnictwa by³a w wiêkszoci sta³a
i powtarzalna, co pozwala³o Pañstwu przeledziæ postêpy w realizacji projektów w poszczególnych
obszarach.
Od przysz³ego roku statystyczna czêæ wydawnictwa zostanie znacznie ograniczona. Zamiast tego
chcielibymy Pañstwu zaproponowaæ refleksjê nad uwarunkowaniami rozwoju i kierunkami polityki.
W nowej formule kwartalnika znajdzie siê miejsce na autorskie wypowiedzi i opinie zwi¹zane z polityk¹
regionaln¹.
W bie¿¹cym wydaniu  ostatnim w starej formule, znajdziecie Pañstwo m.in. informacje na temat
projektów wspartych przez Fundusz Dotacji Inwestycyjnych, z którego na przedsiêwziêcia
prorozwojowe Ma³opolski przeznaczylimy ok. 20 mln z³otych. Zachêcam równie¿ do zapoznania siê
z kolejnymi nowociami dotycz¹cymi przysz³ego okresu programowania polityki spójnoci (2007-2013).

Marsza³ek
Województwa Ma³opolskiego
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1. FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE
1.1. PROGRAM PHARE
W latach 1990-2003 ca³ociowy bud¿et Phare dla
Polski wyniós³ ok. 3,9 mld euro. Rok 2003 by³ ostatnim rokiem programowania Phare w krajach wstêpuj¹cych do UE. Zgodnie z harmonogramem okrelonym w Memorandach Finansowych, podpisanych
przez Polskê i Komisjê Europejsk¹ w 2003 r., projekty objête alokacj¹ Phare 2003 bêd¹ jednak realizowane do 2006 r.
Do Ma³opolski ³¹cznie trafi³o ponad 35 mln euro
w ramach Programów Spójnoæ Spo³eczno-Gospodarcza i Odbudowa 2001 oraz Programu Wspó³pracy Przygranicznej.

W chwili obecnej realizacja czêci projektów ju¿ siê
zakoñczy³a lub zmierza ku koñcowi. I tak w dniu
9 listopada nast¹pi³o uroczyste oddanie do u¿ytku zachodniej obwodnicy Kêt realizowanej w ramach projektu Rozwój ekonomiczny miasta Kêty finansowanego z edycji 2002 Programu Phare. Kilka dni póniej
w³adze województwa na czele z Marsza³kiem Województwa Ma³opolskiego Januszem Sepio³em odda³y
do u¿ytkowania ca³kowicie przebudowan¹ drogê
wojewódzk¹ nr 958 i 959 na odcinku Zakopane 
Chocho³ów  granica pañstwa. Inwestycja ta by³a
w czêci finansowana z Programu Wspó³pracy Przygranicznej Phare.
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Rys. 1. Projekty infrastrukturalne realizowane na terenie Województwa Ma³opolskiego
w ramach Programów Phare SSG i CBC
ród³o: opracowanie w³asne
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Tab. 1. Tabela finansowa Programów Phare w Województwie Ma³opolskim
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1.1.1. PROGRAM PHARE SPÓJNOÆ
SPO£ECZNA I GOSPODARCZA

na stronach internetowych www.wup-krakow.pl
oraz www.malopolska-phare2002.pl.

UE przyk³ada du¿¹ wagê do spójnoci spo³ecznej
i gospodarczej, oznaczaj¹cej wyrównywanie ró¿nic
miêdzy regionami krajów cz³onkowskich i kandyduj¹cych oraz podwy¿szanie standardów ¿ycia
w tych regionach. rodki w ramach tej czêci programu Phare by³y przeznaczone na:

Natomiast w ramach rozbudowy i modernizacji
infrastruktury warunkuj¹cej prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej, w roku bie¿¹cym zostanie zakoñczona
realizacja 5 du¿ych projektów infrastrukturalnych.

§

wzrost dzia³alnoci sektora produkcyjnego (dzia³ania skierowane na pomoc w ró¿nicowaniu gospodarki, rozwój sektora prywatnego, restrukturyzacjê i modernizacjê przemys³u i us³ug),

§

wzmocnienie potencja³u ludzkiego (wsparcie dla
wzrostu zatrudnienia, rozwoju przedsiêbiorczoci, poprawy zdolnoci adaptacyjnych firm i ich
pracowników oraz wyrównywania szans na rynku pracy),

§

1. Rozwój ekonomiczny miasta Kêty
Wartoæ projektu: 1,9 mln euro, w tym 1,4
mln euro dotacji (72%)
§

Beneficjent: Województwo Ma³opolskie.
Jednostk¹ bezporednio odpowiedzialn¹ za realizacjê projektu jest Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

§

W ramach projektu wybudowana zostanie
infrastruktura techniczna: kanalizacja sanitarna
i deszczowa wraz z regulacj¹ cieku wodnego,
przek³adk¹ wodoci¹gu i gazoci¹gu, modernizacj¹
dróg lokalnych oraz prace przygotowawcze
zwi¹zane z budow¹ ronda. Inwestycja zwiêkszy
dostêpnoæ komunikacyjn¹ terenu przeznaczonego pod inwestycje MSP oraz poprawi bezpieczeñstwo ruchu m.in. poprzez wyeliminowanie
ciê¿kiego ruchu z centrum miasta.

§

Poziom zaawansowania technicznego realizacji
zadania wynosi 88,79%.

poprawê infrastruktury zwi¹zanej z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej: wsparcie projektów infrastrukturalnych sprzyjaj¹cych bezporednio wzrostowi aktywnoci sektora produkcyjnego i poprawie warunków prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej na szczeblu lokalnym.

Projekty realizowane s¹ m.in. przez samorz¹dy lokalne, a tak¿e instytucje odpowiedzialne za infrastrukturê o lokalnym i regionalnym znaczeniu.
Wdra¿aniem komponentu dotycz¹cego wsparcia
przedsiêbiorczoci zajmuje siê Ma³opolska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A. Informacje na temat
aktualnie dostêpnych dotacji mo¿na znaleæ na stronie internetowej: www.marr.pl/phare.shtml.
Za realizacjê projektów wspieraj¹cych rozwój
zasobów ludzkich odpowiada Wojewódzki Urz¹d
Pracy, szczegó³owe informacje odnaleæ mo¿na

2. Rozwój Dobczyckiego Parku Przemys³owego
Wartoæ projektu: 2,8 mln euro, w tym 2 mln
euro dotacji (71%)
§

Beneficjent: Miasto i Gmina Dobczyce.

§

W ramach projektu wykonano ca³¹ kanalizacjê
sanitarn¹ i opadow¹, prace remontowe i budow7
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lane dróg i ulic w obrêbie Dobczyckiego Parku
Przemys³owego oraz rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalniê cieków w obrêbie strefy wraz z budynkiem administracyjno-us³ugowym i zapleczem energetycznym.
§

§

Projekt obejmuje budowê kolektorów sanitarnych, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
remont dróg gminnych, a tak¿e modernizacjê
uk³adu przeróbki osadów oczyszczalni cieków
w Nowym S¹czu wraz z budynkiem maszynowni, instalacjami technologicznymi i elektrycznymi. Wp³ynie to na rozwój rodowiska inwestycyjnego i naturalnego, a tym samym na wzrost
ruchu turystycznego w regionie.

§

Procent technicznego zaawansowania prac w ramach I etapu wynosi 99,73%, II etapu 85,00%.

Poziom zaawansowania technicznego realizacji
I etapu zadania wynosi 100%, II etapu 100%.
Zadania zakoñczono.

3. Gospodarczy rozwój subregionu tarnowskiego
Wartoæ projektu: 4,9 mln euro, w tym 3,5
mln euro dotacji (72%)

W III kwartale br. rozpoczê³y siê prace budowlane przy realizacji kolejnych 2 projektów:

§

Beneficjent: Gmina Wierzchos³awice.

§

Inwestycje w dziedzinie turystyki i rekreacji
zmierzaj¹ce do podniesienia atrakcyjnoci subregionu m.in. przez budowê i modernizacjê dróg
lokalnych, remont odcinka drogi wojewódzkiej
Nr 795, stworzenie miejsc parkingowych i wykonanie kanalizacji sanitarnej.

1. Rozwój przedsiêbiorczoci w strefie przemys³owej Niepo³omic

§

Pozom zaawansowania technicznego realizacji
kontraktu wynosi 94%.

Wartoæ projektu: 5,5 mln euro, w tym 3,4
mln euro dotacji (62%)
§

Beneficjent: Miasto i Gmina Niepo³omice.

§

W ramach projektu nast¹pi rozbudowa komunalnej oczyszczalni cieków sanitarnych wraz
z laboratorium i budow¹ reaktorów biologicznych, kanalizacji, a tak¿e magistrali wodoci¹gowej w strefie przemys³owej Niepo³omic. Projekt drogi w miejscu zlikwidowanej linii PKP do
Niepo³omic, ma na celu alokacjê transportu ciê¿kiego poza miastem i po³¹czenie dzielnicy przemys³owej z drogami ponadlokalnymi. Inwestycja zapewni poprawê po³¹czeñ komunikacyjnych
i warunków inwestycyjnych dla sektora MSP
oraz poprawê stanu rodowiska naturalnego.

§

Procent technicznego zaawansowania prac wynosi 30,00%.

4. Rozwój gospodarczy gminy Brzesko
Wartoæ projektu 9,4 mln euro, w tym 5,9 mln
euro dotacji (62%)
§

Beneficjent: Miasto Brzesko.

§

Projekt przewiduje budowê kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni cieków oraz przebudowê i modernizacjê dróg gminnych w powi¹zaniu z drogami wy¿szego rzêdu. Inwestycja
umo¿liwi stworzenie nowych miejsc pracy dla
mieszkañców okolicznych terenów. Z uwagi na
pojawienie siê oszczêdnoci poprzetargowych
powsta³a mo¿liwoæ znacz¹cego rozszerzenia zakresu zadania przy jednoczesnym zwiêkszeniu
procentu wspó³finansowania przez Gminê.

§

Poziom zaawansowania technicznego realizacji
kontraktu wynosi: dla etapu I 100,00%, dla etapu II 100,00% oraz dla etapu III 75,00%.

5. Rozwój gospodarczy regionu Nowego S¹cza
Wartoæ projektu: 4,7 mln euro, w tym 3,6
mln euro dotacji (75%)
§
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Beneficjent: Miasto Nowy S¹cz.

2. Zintegrowany program rozwoju Miejskiej
Strefy Aktywnoci Gospodarczej Nowe
Dwory w Owiêcimiu
Wartoæ projektu 2,8 mln euro, w tym 2,1 mln
euro dotacji (74%)
§

Beneficjent: Miasto Owiêcim.

§

W ramach realizacji projektu przygotowano zaplecze budowy oraz rozpoczêto prace ziemne
przy budowie kanalizacji, a tak¿e w inwestycjach
liniowych w celu zwiêkszenia atrakcyjnoci inwestycyjnej Miejskiej Strefy Aktywnoci Gospodarczej Nowe Dwory w Owiêcimiu.

Fundusze Przedakcesyjne

§

§

Powstanie inkubatora przedsiêbiorczoci i lokalnego centrum wspierania biznesu, budowa drogi oraz sieci kanalizacyjnej i sanitarnej maj¹ stanowiæ zachêtê dla potencjalnych inwestorów
i zapewniæ rozwój przedsiêbiorczoci.
Poziom zaawansowania technicznego realizacji
kontraktu wynosi 18%.

1.2. ISPA
Program ten pomaga krajom kandyduj¹cym
w osi¹ganiu standardów i norm Unii Europejskiej
w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony
rodowiska. ISPA jest programem stworzonym
na wzór unijnego Funduszu Spójnoci. Ma s³u¿yæ
realizacji celów okrelonych w dokumencie Partnerstwo dla Cz³onkostwa oraz priorytetów, wskazanych w Narodowym Programie Przygotowania
do Cz³onkostwa w UE.
Z dniem wejcia Polski do Unii Europejskiej Fundusz ISPA zakoñczy³ funkcjonowanie. W Polsce
w miejsce funduszu ISPA pojawi³ siê Fundusz Spójnoci, który przej¹³ jej zobowi¹zania p³atnicze.
Pomoc w ramach ISPA obejmuje finansowanie
przedsiêwziêæ w dziedzinie ochrony rodowiska i transportu w nastêpuj¹cych formach:
§

projektów inwestycyjnych,

§

technicznie i finansowo niezale¿nych faz projektów, które posiadaj¹ osobne, niezbêdne do realizacji przedsiêwziêcia studia przygotowawcze,
studia wykonalnoci oraz analizy techniczne,

§

grup projektów,

§

systemów projektów cile ze sob¹ powi¹zanych.

Skala przedsiêwziêæ, realizowanych w ramach
Programu ISPA, musi byæ wystarczaj¹co du¿a,
by realizacja projektu wywar³a znacz¹cy wp³yw
w obszarze ochrony rodowiska i transportu.
Maj¹c to na uwadze przyjêto, ¿e ogólny koszt przedsiêwziêcia nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 5 mln euro.
Od tego warunku odst¹piæ mo¿na w wyj¹tkowych
i nale¿ycie uzasadnionych przypadkach.
Bud¿et ISPA okrela siê na poziomie 1,04 mld
euro rocznie w okresie od roku 2000 do 2006.
Wed³ug wskazañ Komisji Europejskiej wielkoæ
wsparcia dla Polski z tego funduszu jest okrelona w przedziale 30-37% (312,0-384,8 mln
euro rocznie), z przeznaczeniem na sektor ochrony rodowiska i transport w równej wysokoci.

Propozycje finansowania przedsiêwziêæ transportowych z ISPA sk³ada w sektorze drogowym
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
a w sektorze kolejowym  Polskie Koleje Pañstwowe S.A. W dziedzinie ochrony rodowiska projekty bêd¹ przedstawiane przez samorz¹dy lub
zwi¹zki samorz¹dowe.
W Województwie Ma³opolskim realizowanych
b¹d przygotowywanych jest obecnie 5 projektów: 4 z zakresu ochrony rodowiska i 1 z zakresu transportu.

1.2.1. PROJEKTY Z ZAKRESU OCHRONY
RODOWISKA
1. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
w Krakowie (Barycz)  Miasto Kraków,
Miejskie Przedsiêbiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Wartoæ projektu  22,73 mln euro, w tym
dotacja ISPA  14,1 mln euro tj. 62%.
Projekt Kraków: Gospodarka odpadami sta³ymi  etap I ma na celu stworzenie systemu
postêpowania z odpadami komunalnymi, pozwalaj¹cego na kompleksowe rozwi¹zanie problemu
odpadów w Krakowie oraz w gminach ociennych.
Na ca³y Projekt sk³ada siê dziewiêæ kontraktów.
KONTRAKT ROZBUDOWA SK£ADOWISKA
ODPADÓW KOMUNALNYCH BARYCZ
WRAZ Z INWESTYCJAMI TOWARZYSZ¥CYMI

W dniu 27 maja 2003 r. podpisano kontrakt
z Wykonawc¹ : Konsorcjum Budimex Dromex S.A.
i Bud-Eko. Przekazanie placu budowy pod realizacjê nast¹pi³o 17 czerwca 2003 r., a uroczyste wbudowanie kamienia wêgielnego 3 dni póniej.
Kontrakt sk³ada siê z 6 odcinków: budowa III etapu sk³adowiska, odgazowanie i rekultywacja II etapu, prace instalacyjno-budowlane dla potrzeb kompostowni Barycz, modernizacja ulicy Kury³owicza
(drogi dojazdowej do sk³adowiska) oraz budowa
odcinka kolektora sanitarnego Malinówka. W dniu
16 czerwca 2003 r.oby³o siê przekazanie terenu
budowy pod realizacjê Kontraktu I/A. Nastêpnego
dnia rozpoczêto roboty budowlane.
Kontrakt zakoñczono w dniu 31.07.2005 r.

9

Rozwój Regionalny w Ma³opolsce nr 4 (9) 2005

KONTRAKT NA DOSTAWÊ KONTENEROWEJ KOMPOSTOWNI ODPADÓW

W dniu 25 padziernika 2004 r. mia³o miejsce
komisyjne otwarcie ofert na dostawê kontenerowej kompostowni odpadów. Wp³ynê³y dwie oferty. W wyniku przetargu na Wykonawcê Kontraktu
wybrana zosta³a firma HORSTMANN Budowa
Urz¹dzeñ i Technika Ekologiczna  W¹growiec.
Podpisanie umowy na dostawê kontenerowej kompostowni Barycz nast¹pi³o w dniu 22 grudnia 2004 r.
Umowa obejmowa³a dostawê, monta¿, rozruch
i oddanie do eksploatacji.
Kontrakt zakoñczono w dniu 02.08.2005 r.
KONTRAKT NA DOSTAWÊ SAMOCHODÓW
DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

W dniu 23 listopada 2004 r. og³oszenie zamówienia ukaza³o siê w Biuletynie Zamówieñ Publicznych.
Termin sk³adania ofert dla Kontraktu na Dostawê
Samochodów Do Selektywnej Zbiórki Odpadów
wyznaczony zosta³ na dzieñ 10.01.2005 r. W dniu
22 kwietnia 2005 r. podpisano umowê z Wykonawc¹  Firm¹ Eurocomplex Trucks Sp. z o.o.
Kontrakt zakoñczono w dniu 22.07.2005 r.
KONTRAKT NA DOSTAWÊ POJEMNIKÓW
DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

W dniu 18 stycznia 2005 r. (przesuniêcie
z 10.01.2005 r.  og³oszenie zamówienia ukaza³o
siê w Biuletynie Zamówieñ Publicznych).W dniu
14.02.2005 r. nast¹pi³o podpisanie umowy z firm¹
EKOTECH Sp. jawna w Jaros³awiu i MOTOPLAST
Zak³ad Pracy Chronionej w Kronie.
Kontrakt zakoñczony.
KONTRAKT NA BUDOWÊ SORTOWNI

Og³oszenie o przetargu ukaza³o siê w Biuletynie
Zamówieñ Publicznych nr 218 z dnia 07.12.2004 r.
z terminem sk³adania ofert wyznaczonym na dzieñ
20 stycznia 2005 r. W dniu 15.02.2005 r. nast¹pi³o podpisanie umowy z konsorcjum ABM Solid S.A.
w Tarnowie i HORSTMANN Budowa Urz¹dzeñ
i Technika Ekologiczna Spó³ka z o.o w W¹growcu.
Kontrakt w trakcie realizacji.
Planowany termin zakoñczenia: 15 grudzieñ
2005 r.
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KONTRAKT NA EDUKACJÊ EKOLOGICZN¥

W dniu 19.09.2005 r. ukaza³o siê og³oszenie
o konkursie w Biuletynie Zamówieñ Publicznych,
z terminem sk³adania wniosków na opracowanie programu edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki
odpadami w Krakowie do dnia 05.10.2005 r.
Trwa procedura konkursowa.
KONTRAKT NA STUDIUM WYKONALNOCI
DLA II FAZY PROGRAMU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI W KRAKOWIE

Wykonawca : Konsorcjum Prack Consult GmbH
Data podpisania kontraktu : 30.07.2002 r.
Kontrakt zakoñczony w dniu 23.01.2004 r.
2. Oczyszczalnia cieków P³aszów II w Krakowie  Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Krakowie S.A.
Wartoæ po przetargu: 46,94 mln euro, w tym
dotacja ISPA 32,86 mln euro, tj. 70%.
Inwestycja P³aszów II jest najwa¿niejszym i najbardziej kapita³och³onnym projektem, realizowanym
przez MPWiK, w ramach kompleksowego programu uporz¹dkowania gospodarki ciekowej w Krakowie. Ogólnym celem projektu jest wprowadzenie pe³nego mechaniczno-biologicznego
oczyszczania wszystkich cieków, odprowadzanych z centralnych dzielnic Krakowa.
Celem regionalnym jest natomiast stopniowe
przywracanie czystoci wód Wis³y, obni¿enie
op³at i ca³kowita eliminacja kar za odprowadzanie cieków. Na projekt sk³adaj¹ siê 4 kontrakty (podprojekty), z których jeden to kontrakt g³ówny (kontrakt 01) zwi¹zany z realizacj¹ robót i dostaw dla modernizacji i rozbudowy oczyszczalni,
a pozosta³e trzy maj¹ charakter us³ugowy i pomocniczy (finansowane s¹ one w 100% ze rodków ISPA).
Kontrakty konsultingowe.
§

Kontrakt 02: Przygotowanie Materia³ów Przetargowych dla Kontraktu 01 (Roboty). Konsultant
zakoñczy³ pracê w 2002 r. Wartoæ 0,2 mln euro.

§

Kontrakt 03: Nadzór i Zarz¹dzanie budow¹
(In¿ynier Budowy). Kontrakt o wartoci 2,9 mln
euro. Kontrakt w trakcie realizacji.

§

Kontrakt 04: Wsparcie dla Jednostki Wdra¿aj¹cej  PIU (Konsultant). Kontrakt o wartoci
0,9 mln euro  w trakcie realizacji.

Fundusze Przedakcesyjne

Kontrakt 01  wykonawczy (wartoæ 42,96 mln
euro) zosta³ podpisany z wykonawc¹ w kwietniu
2003 r. Termin zakoñczenia  lipiec 2006. Finansowanie kontraktu: ISPA  68,4%, rodki w³asne MPWiK
S.A.  31,6%, przy czym kredyt z EBOR  27,5%:
§

zaawansowanie rzeczowe wg stanu na 30.09.05 r.
wynosi 41,08%,

§

zaawansowanie finansowe na 30.09.05 r. wynosi
12,92 mln euro,

§

zaawansowanie finansowe ca³ego Projektu wynosi
16,39 mln euro.

Wed³ug Memorandum Finansowego  70% rodków finansowanych jest z ISPA, 30% ze rodków
w³asnych MPWiK S.A., przy czym 25% z tego z kredytu EBOR. Koszt projektu, po przetargach wynosi 46,94 mln euro, a ³¹czna oszczêdnoæ kosztów
po przetargach wynios³a 33 mln euro, w tym 23,1
mln euro to oszczêdnoci rodków ISPA. Dlatego
te¿ w lipcu 2003 r. sporz¹dzono wniosek
do Komisji Europejskiej w sprawie przeznaczenia
zaoszczêdzonych rodków ISPA na realizacjê dodatkowych zadañ. W listopadzie 2003 z³o¿ono
w KE aplikacjê w sprawie wykorzystania rodków,
pozosta³ych po przeprowadzeniu przetargów
(33,03 mln euro), na realizacjê 3 dodatkowych zadañ bezporednio zwi¹zanych z aktualnie realizowanym projektem tj.:
§

kolektora miêdzysystemowego  wartoæ projektu to ok. 19,3 mln euro,

§

stacji termicznej utylizacji osadów  wartoæ
projektu to ok. 13,6 mln euro,

§

rekultywacji lagun osadowych  wartoæ ok. 8
mln euro.

Skorygowan¹ wersjê dokumentów aplikacyjnych,
uwzglêdniaj¹c¹ uwagi Komisji Europejskiej przekazano w padzierniku 2004 r.

Sporz¹dzony projekt dokumentów uzupe³niaj¹cych, po przeprowadzonej weryfikacji przez MGiP
zosta³ wstêpnie uzgodniony z wszystkimi instytucjami nadzoruj¹cymi realizacjê projektu, na specjalnie w tym celu zorganizowanej naradzie, która
odby³a siê 13 kwietnia br.
W dniu 12 maja 2005 r. Prezydent Miasta Krakowa wyda³ decyzjê o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji termicznej utylizacji
osadów, która uprawomocni³a siê 27 maja 2005 r.
W dniu 3 czerwca 2005 r. MPWiK S.A. w Krakowie z³o¿y³o do NFOiGW w Warszawie uaktualnion¹ wersjê Wniosku o dokonanie zmian warunków przedsiêwziêcia nr 2000/PL/16/P/PE/012 w ramach Funduszu Spójnoci.
Uaktualniony Wniosek uwzglêdnia przesuniêcie
proponowanego terminu zakoñczenia:
§

przedsiêwziêcia z 31.12.2008 r. na 31.12.2009 r.,

§

zadañ dodatkowych z 2007 r. na 2008 r.

20 czerwca br. Ministerstwo Gospodarki przes³a³o do Komisji Europejskiej Wniosek o dokonanie
zmian warunków przedsiêwziêcia nr 2000/PL/16/P/
PE/012 w ramach Funduszu Spójnoci. Przes³any
wniosek stanowi aktualizacjê wniosku przes³anego
dnia 7 padziernika 2004 r. do Komisji Europejskiej
wraz ze skorygowanym Studium Wykonalnoci.
Koniecznoæ aktualizacji wniosku z 2004 r. spowodowana zosta³a:
§

wymogiem Komisji Europejskiej uzyskania decyzji lokalizacyjnych dla wszystkich przedsiêwziêæ ju¿ na etapie wnioskowania do Funduszu
Spójnoci,

§

koniecznoci¹ sporz¹dzenia dodatkowej Oceny
Oddzia³ywania na rodowisko dla Kolektora
DTW oraz do³¹czenia do Wniosku dodatkowych za³¹czników i dokumentów w tym dotycz¹cych:

Pismami ze stycznia i lutego 2004 r., Komisja Europejska przedstawi³a uwagi do wniosku.
07.10.2004 r. Ministerstwo Gospodarki i Pracy
wys³a³o skorygowane dokumenty aplikacyjne
do Komisji Europejskiej. Aplikacja oprócz zmiany
zakresu Projektu uwzglêdnia³a równie¿ przesuniêcie terminu zakoñczenia poszerzonego zakresowo
Projektu z grudnia 2005 na grudzieñ 2007 r.

§

ocen Oddzia³ywania na rodowisko,

§

wp³ywu przedsiêwziêæ na obszary sieci Natura
2000,

§

przeprowadzonego screeningu,

§

przeprowadzonych konsultacji ze spo³eczeñstwem.

KE pismem z dnia 17.11.2004 r. poprosi³a
o udzielenie dodatkowych informacji i wyjanieñ.
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8 sierpnia 2005 r. Komisja Europejska zwróci³a
siê do MGiP o wyjanienie ró¿nic w stawce grantu,
pomiêdzy aktualnym Memorandum, a aplikacj¹
o rozszerzenie. 31 sierpnia 2005 r. MPWiK S.A.
przes³a³a oficjalnie do NFOiGW rozszerzone wyjanienie do dalszego przekazania do M i MGiP.
Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie z³o¿onego
wniosku MPWiK oczekiwana jest w listopadzie br.
3. Oczyszczanie cieków na Podhalu  Podhalañski Zwi¹zek Gmin  Nowy Targ
Wartoæ projektu  19,39 mln euro, w tym
dotacja ISPA  12,60 mln euro, tj.65%.
Obszar objêty projektem znajduje siê w powiatach tatrzañskim i nowotarskim. Obejmuje tereny
trzynastu gmin, zamieszkiwanych przez oko³o 160
tysiêcy osób.
Przedsiêwziêcie ma na celu dostosowanie siê
do norm prawa, dotycz¹cego ochrony rodowiska
w zakresie gospodarki ciekowej.
W ogólnym planie inwestycyjnym dla wspomnianego obszaru przewiduje siê budowê systemu sieci
kanalizacyjnych o ca³kowitej d³ugoci 818 km i 47
przepompowni. W ramach projektu planuje siê
unowoczenienie trzynastu z osiemnastu istniej¹cych oczyszczalni pod wzglêdem ich przepustowoci i/lub redukcji ³adunku zanieczyszczeñ, budowê
trzech nowych oczyszczalni oraz zamkniêcie jednej.
4. Zaopatrzenie w wodê i oczyszczanie cieków
w Tarnowie  Tarnowskie Wodoci¹gi Sp. z o.o.
Wartoæ projektu  39,46 mln euro, w tym
dotacja ISPA  25,87 mln euro, tj. 68%.
W miesi¹cach czerwiec-wrzesieñ zosta³y og³oszone trzy przetargi na roboty budowlane oraz jeden
na us³ugi. Ostatni przetarg na roboty zostanie og³oszony pod koniec 2005 r. Przetarg na In¿yniera Kontraktu zosta³ rozstrzygniêty. Trzy przetargi na roboty
budowlane zostan¹ rozstrzygniête do koñca 2005 r.
Najpilniejsze zadania inwestycyjne zosta³y ujête
w czterech g³ównych kontraktach:
§

modernizacja stacji uzdatniania wody Zbylitowska Góra (6,25 mln euro),

§

rozbudowa systemów kanalizacyjnych  budowa Systemu Gospodarki Osadami ciekowymi
dla grupowej oczyszczalni cieków (2 mln euro),
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§

§

budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Skrzyszów i Gminy Tarnów oraz kolektorów
wraz z kanalizacj¹ na terenie dzielnicy Klikowa
(22,59 mln) kontrakt zostanie podzielony
na poszczególne zadania,
budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Tarnów w nie posiadaj¹cych infrastruktury dzielnicach.
Ponadto zak³ada siê modernizacjê wodoci¹gowych
ruroci¹gów magistralnych (6,28 mln euro).

1.2.2. PROJEKTY Z ZAKRESU
TRANSPORTU
1. Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej
nr 4 Kraków-Tarnów. Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad Kraków.
Wartoæ projektu wed³ug kosztów kwalifikowanych (nie obejmuj¹ one czêci kosztów wykupu gruntów, odszkodowañ oraz nadzoru autorskiego) 
62,2 mln euro, w tym dotacja ISPA  46,67 mln
euro, tj. 75 %. W roku 2000 r. wniosek ten zosta³
przyjêty przez Uniê Europejsk¹.
Zadanie realizowane bêdzie w dwóch czêciach:
§

I etap Kraków  Targowisko o d³ugoci
21,5 km  roboty zosta³y zakontraktowane
i zakoñczone we wrzeniu 2005 r. Koszt tej czêci inwestycji to ok. 107 mln z³otych.

§

II etap Targowisko  Tarnów wraz z Wêz³em
Lwowska d³ugoci 34,5 km  roboty zosta³y
zakontraktowane. W dniu 9 sierpnia br. podpisana zosta³a umowa na realizacjê zadania z konsorcjum stworzonym przez przedsiêbiorstwa
STRABAG Sp. z o.o. oraz Mota-Engil, Engenharia Construcao S.A. Nak³ady finansowe maj¹
wynieæ ok. 340 mln z³. Zakoñczenie inwestycji
przewidywane jest w 2007 r.

Zakres przebudowy obejmuje: wzmocnienie nawierzchni, wymianê poboczy bitumicznych, dobudowê drugiej jezdni na odcinku Kraków-Wieliczka,
przebudowê skrzy¿owañ, w tym budowê jednego
wêz³a dwupoziomowego, przebudowê lub budowê
nowych obiektów mostowych, budowê obiektów
ochrony rodowiska (takich jak: separatory, ekrany
akustyczne, zbiorniki odwadniaj¹ce i oczyszczaj¹ce).
Koniecznym by³ wykup terenów dla powsta³ych
zbiorników wodnych oraz dodatkowych jezdni.

ród³o: opracowanie w³asne
* z wy³¹czeniem projektu Pomoc Techniczna dla przygotowania projektu modernizacji linii kolejowej E30/CE30 na odcinku Opole-Katowice-Kraków
** odc. I Kraków  Targowisko

Tab. 2. Tabela finansowa programu ISPA*

Fundusze Przedakcesyjne
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1.3. SAPARD W MA£OPOLSCE
We wrzeniu 2004 r. min¹³ ostateczny termin
kontraktowania rodków z programu SAPARD.
We wszystkich dzia³aniach programu wdra¿anych
w Województwie Ma³opolskim podpisano ³¹cznie
1926 umów na ³¹czn¹ kwotê pomocy finansowej
przekraczaj¹c¹ 370 mln z³. Kwota ta to ok. 130%
wartoci rodków, które by³y pierwotnie przyznane na Województwo.

Dzia³anie 2. Inwestycje w gospodarstwach
rolnych

W Dzia³aniach 1., 2. i 4. umowy zosta³y zawarte
ze wszystkimi wnioskodawcami, których wnioski
uzyska³y pozytywn¹ ocenê. Jedynie w zakresie Dzia³ania 3. zabrak³o rodków i z tego powodu zosta³o
niesfinansowane ok. 40 zadañ z zakresu infrastruktury technicznej.
1812 inwestycji zosta³o ju¿ zakoñczonych i rozliczonych (w ca³oci lub pierwszy etap), pozosta³e
mog¹ byæ realizowane, a¿ do koñca lipca 2006 r.
W 1745 wypadkach dokumenty zosta³y ju¿ zweryfikowane i zapad³a decyzja o wyp³acie rodków.
Wiêkszoæ wyp³at zosta³a ju¿ zrealizowana  na
wrzeniow¹ transzê rodków oczekuje jedynie
21 beneficjentów. Dotychczas na konta wszystkich
korzystaj¹cych z programu SAPARD w Ma³opolsce
trafi³o ³¹cznie ponad 305 mln z³.

Dzia³anie 1. Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku³ów rolnych i rybnych

§

§
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Beneficjenci: podmioty zajmuj¹ce siê przetwórstwem: miêsa, mleka, ryb, owoców i warzyw.
Wnioski dotycz¹ g³ównie modernizacji budynków i wyposa¿enia technicznego zak³adów przetwórczych.
Wnioski by³y przyjmowane w siedmiu osobnych
terminach. W trakcie trwania programu wp³ynê³o ³¹cznie 116 wniosków: 23 sporód nich
zosta³y odrzucone, a z 93 przedsiêbiorcami zosta³y podpisane umowy na ³¹czn¹ kwotê pomocy ponad 84 mln z³.
Dotychczas zakoñczono 79 inwestycji i dotycz¹ce ich wnioski o p³atnoæ zosta³y z³o¿one, w 72
przypadkach zaakceptowano ju¿ wyp³atê pomocy w ³¹cznej kwocie 56 mln z³. rodki te trafi³y
ju¿ na konta beneficjentów.

Beneficjenci: rolnicy indywidualni. Wnioski
dotycz¹ g³ównie zakupu maszyn rolniczych,
budowy wyposa¿enia przechowalni owoców
i warzyw.

§

Wnioski by³y przyjmowane od lipca 2002 r. do
20 lutego br. Rolnicy z³o¿yli 1028 wniosków
na ³¹czn¹ kwotê pomocy 43,7 mln z³; z tego
7 wniosków w Schemacie 2.1. Restrukturyzacja
produkcji mleka, 36 w Schemacie 2.2.
Modernizacja gospodarstw specjalizuj¹cych siê w
produkcji zwierz¹t rzenych, a wszystkie pozosta³e w Schemacie 2.3. Zwiêkszenie ró¿norodnoci produkcji gospodarstw rolnych.

§

Podpisano umowy z 863 rolnikami na ³¹czn¹
kwotê pomocy 36,6 mln z³.

§

810 beneficjentów - którzy zakoñczyli realizacjê inwestycji  z³o¿y³o wnioski o p³atnoæ.
W 809 przypadkach zaakceptowano wnioski
do wyp³aty w ³¹cznej kwocie blisko 34 mln z³,
rodki te trafi³y ju¿ na konta beneficjentów.

Dzia³anie 3. Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich

Poni¿ej szczegó³owe informacje nt. poszczególnych dzia³añ programu.

§

§

§

Beneficjenci: gminy i powiaty. Wnioski dotycz¹
budowy i modernizacji infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich.

§

W trakcie trwania programu by³y dwa nabory
wniosków. Gminy, powiaty i zwi¹zki miêdzygminne z³o¿y³y ³¹cznie 557 wniosków. W 428
przypadkach podpisane zosta³y umowy z beneficjentami, na ³¹czn¹ kwotê 201 mln z³.

§

455 inwestycji zosta³o ju¿ zakoñczonych* i rozliczonych: w 432 przypadkach zosta³a zaakceptowana wyp³ata pomocy w ³¹cznej kwocie 182
mln z³. 10 beneficjentów oczekuje na rodki finansowe. Pozosta³e p³atnoci zosta³y ju¿ zrealizowane.

Dzia³anie 4. Ró¿nicowanie dzia³alnoci gospodarczej na obszarach wiejskich
§

Beneficjenci: rolnicy i domownicy, przedsiêbiorcy, gminy i in. Wnioski dotycz¹ inwestycji z za-

informacja dotyczy projektów, które zosta³y zakoñczone
ca³kowicie, lub takich w których zakoñczono 1 (z max.
dwóch etapów)
*

Fundusze Przedakcesyjne

kresu tworzenie pozarolniczych miejsc pracy
oraz z zakresu budowy i modernizacji publicznej infrastruktury turystycznej na obszarach
wiejskich.
§

£¹cznie z³o¿ono 785 wniosków, z czego 217
w Schemacie 4.1. Tworzenie róde³ dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych,
437 w Schemacie 4.2. Tworzenie miejsc pracy na
obszarach wiejskich i 131 w Schemacie 4.3.
Publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach
wiejskich. £¹czna wnioskowana kwota pomocy
przekracza³a 70 mln z³.

§

£¹cznie podpisano 425 umów opiewaj¹ce na ponad 50 mln z³.

§

468 beneficjentów zakoñczy³o* realizacjê przedsiêwziêæ i z³o¿y³o ju¿ wnioski o p³atnoæ. W 432
przypadkach zosta³a zaakceptowana wyp³ata pomocy na ³¹czn¹ kwotê 34 mln z³. Na realizacjê
wyp³at czeka 11 beneficjentów, w pozosta³ych
przypadkach rodki trafi³y ju¿ na konta.

informacja dotyczy projektów, które zosta³y zakoñczone
ca³kowicie, lub takich w których zakoñczono 1 (z max.
dwóch etapów)
*
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2. KONTRAKT DLA WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO
NA LATA 2005-2006
W III kwartale 2005 r. Zarz¹d Województwa
Ma³opolskiego dokona³ ostatecznego wyboru projektów realizowanych w ramach Kontraktu w roku
2005. Wykaz wybranych projektów wraz z kompletn¹ dokumentacj¹ zgromadzon¹ w trakcie trwania naboru i dotycz¹c¹ wszystkich wybranych inwestycji przekazany zosta³ Wojewodzie Ma³opolskiemu. Do koñca wrzenia br. Wojewoda zawar³ 14
z 20 umów o dofinansowanie. Ze wzglêdu na fakt,
¿e beneficjentami Kontraktu zosta³y przede wszystkim wojewódzkie samorz¹dowe jednostki organizacyjne, umowy przewiduj¹ transfer rodków
za porednictwem konta Województwa Ma³opolskiego. Porozumienie z Wojewod¹ Ma³opolskim w tej
sprawie zosta³o podpisane w dniu 5 wrzenia br.
Równie¿ w dniu 5 wrzenia podpisane zosta³o
Owiadczenie Stron w sprawie zmiany Kontraktu
Wojewódzkiego dla Województwa Ma³opolskiego
na lata 2005-2006. Powodem zmian by³a przede
wszystkim koniecznoæ wprowadzenia do Kontraktu dodatkowych rodków finansowych w wysokoci 1 mln z³ z przeznaczeniem na realizacjê
projektu Budowa w³asnych ujêæ oraz przebudowa
systemu wodoci¹gowego na terenie gminy Kalwaria
Zebrzydowska. rodki na przedmiotow¹ inwestycjê zosta³y przyznane Zarz¹dzeniem Nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2005 r.
z ogólnej rezerwy bud¿etowej. Poniewa¿ zgodnie
z rozstrzygniêciami ustawowymi stanowi¹cymi, ¿e jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ otrzymywaæ
dotacje z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie zadañ
w³asnych jedynie w przypadku ujêcia danego projektu w kontrakcie wojewódzkim (art. 42 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach JST), powy¿sze
rodki wprowadzono do Kontraktu Wojewódzkiego
dla Województwa Ma³opolskiego na lata 2005-2006.
Przed³u¿aj¹ce siê negocjacje treci Kontraktu
ze stron¹ rz¹dow¹ (dokument zosta³ podpisany
27 czerwca br.) i w efekcie póne rozpoczêcie procedury podpisywania umów z beneficjentami sprawi³y, ¿e finansowe wykonanie Kontraktu na koniec
III kwarta³u wynios³o 6,9%. W ca³oci rozliczono
1 projekt  inwestycjê wieloletni¹ Ochrona Zlewni
Rzeki Raby i Zbiornika Dobczyckiego.
W dniach 23 oraz 29 wrzenia br. przeprowadzono monitoring realizacji Kontraktu, maj¹cy
16

na celu ustalenie listy zadañ dofinansowywanych
rodkami z bud¿etu pañstwa generuj¹cych oszczêdnoci. Beneficjenci mogli tak¿e zg³aszaæ wszelkie
problemy, na jakie natrafiaj¹ w trakcie realizacji poszczególnych projektów. W wyniku przeprowadzonych analiz pojawi³a siê konkluzja, i¿ w celu jak najefektywniejszego wykorzystania rodków finansowych z bud¿etu pañstwa konieczna jest modyfikacja
monta¿u finansowego projektów zg³aszaj¹cych mo¿liwoæ niewykorzystania rodków i przeznaczenie
uwolnionych w ten sposób kwot na realizacjê projektów znajduj¹cych siê na licie rezerwowej.
Koniecznoæ obni¿enia kwoty dotacji wyst¹pi³a
w przypadku 1 projektu. Oszczêdnoci w wysokoci 1,15 mln z³ powsta³y w wyniku opónieñ w realizacji inwestycji Budowa Zak³adu Radioterapii przy
Szpitalu Wojewódzkim im. w. £ukasza SP ZOZ
w Tarnowie  Etap I. rodki te zosta³y przeznaczone zarówno na realizacjê projektu z listy rezerwowej (Budowa i przebudowa chodników wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ w ci¹gu dróg wojewódzkich),
jak i  poza przyjêt¹ list¹  na projekt Gminy
Andrychów. Województwo Ma³opolskie uzyska³o
zgodê na takie dzia³anie ze wzglêdu na koniecznoæ
szybkiej likwidacji szkód powsta³ych w wyniku sierpniowej powodzi na terenie tej Gminy.
W efekcie proces zmian w Kontrakcie zwi¹zanych
z zagospodarowaniem oszczêdnoci wymaga realokacji rodków w wysokoci 1,15 mln z³ z bud¿etu
pañstwa z Dzia³ania 2. Sprawny i przyjazny pacjentowi system ochrony zdrowia na Dzia³anie 5. Sprawny system transportu wewnêtrznego i przeznaczenie
przedmiotowej kwoty na realizacjê nastêpuj¹cych
projektów:
1. Budowa i przebudowa chodników wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ w ci¹gu dróg wojewódzkich
(II etap, kontynuacja projektu ju¿ realizowanego
w ramach Kontraktu)  kwota 0,98 mln z³.,
2. Usuwanie skutków powodzi w Gminie Andrychów
 mosty na ul. Solakiewicza i Mostowej w Andrychowie (nowy projekt)  kwota 0,17 mln z³.
Obok koniecznoci zagospodarowania powy¿szych oszczêdnoci we wrzeniu br. pojawi³a siê
kolejna przes³anka do zmiany Kontraktu. Ministerstwo Gospodarki i Pracy poinformowa³o o potrzebie wprowadzenia do Kontraktu rodków rezer-

Kontrakt dla Województwa Ma³opolskiego na lata 2005-2006

wy celowej przeznaczonej na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Dzia³ania 1.5.
ZPORR. W treci Kontraktu umieszczone zostan¹
zapisy umo¿liwiaj¹ce samorz¹dowi województwa
dostêp do rodków z kwoty 10 mln z³ na wspó³finansowanie do 10% wk³adu w³asnego jednostek
samorz¹du terytorialnego na realizacjê projektów
w ramach Dzia³ania 1.5. Infrastruktura spo³eczeñstwa informacyjnego ZPORR, ujêtych w rezerwach

celowych bud¿etu pañstwa cz. 83, poz. 53, program
Upowszechnienie szerokopasmowego dostêpu
do Internetu na lata 2004-2006.
Projekt odpowiednich zmian w Kontrakcie
Wojewódzkim zosta³ ju¿ zaakceptowany przez
Radê Ministrów, a w dniu 24 padziernika br. stanowi³ przedmiot obrad Sejmiku Województwa
Ma³opolskiego.
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3. ZPORR W MA£OPOLSCE

3.1. DZIA£ANIA WDRA¯ANE PRZEZ
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
Drugi nabór wniosków do ZPORR w Ma³opolsce
(w obrêbie Priorytetu 1 i 3 z wy³¹czeniem Dzia³añ
1.6. oraz 3.4.)

3.1.1. HARMONOGRAM II NABORU
Pierwszy nabór wniosków do ZPORR prowadzony by³ w okresie od 20 maja do 14 czerwca 2004 r.
Po jego zamkniêciu rozpocz¹³ siê proces selekcji
projektów, który zamykany by³ stopniowo
w okresie padziernik-listopad 2004 r. Etap selekcji zakoñczy³ siê podjêciem przez Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego serii uchwa³ w sprawie zatwierdzenia do realizacji ³¹cznie 63 zadañ w obrêbie poszczególnych dzia³añ i poddzia³añ ZPORR.
Po zamkniêciu I naboru przygotowany zosta³ harmonogram II rundy aplikacyjnej. W dniu 22 listopa-

da 2004 r. Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego
podj¹³ uchwa³ê w sprawie przyjêcia harmonogramu
drugiego naboru wniosków o dofinansowanie
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Drug¹ rundê aplikacyjn¹
otwiera³y nabory na zadania zwi¹zane z ochron¹
zdrowia tj. Dzia³anie 1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia, nastêpnie na Dzia³anie 3.5.2.
Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, Dzia³anie
3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa,
Dzia³anie 1.5. Infrastruktura spo³eczeñstwa informacyjnego, Dzia³anie 3.1. Obszary wiejskie oraz Dzia³anie 1.4. Rozwój turystyki i kultury.
Ostatniej aktualizacji harmonogramu dokonano
w dniu 2 czerwca 2005 r. og³aszaj¹c terminy naborów na II pó³rocze 2005 r. dla Dzia³añ: 1.1., 3.2.
oraz 3.3. ZPORR.
Poni¿ej zestawiono harmonogram II naboru obowi¹zuj¹cy w III kwartale 2005 r. w ujêciu graficznym w podziale na poszczególne miesi¹ce dla Dzia³añ: 3.2., 1.1. oraz 3.3.

Tab. 3. Harmonogram II naboru do ZPORR (III kwarta³ 2005 r.)
U

']LDáDQLH
2EV]DU\SRGOHJDM FH
UHVWUXNWXU\]DFML
0RGHUQL]DFMDLUR]EXGRZD
UHJLRQDOQHJRXNáDGX
WUDQVSRUWRZHJR
=GHJUDGRZDQHREV]DU\
PLHMVNLHSRSU]HP\VáRZH
LSRZRMVNRZH


ród³o:
opracowanie w³asne

/LSLHF

:U]HVLH 

3D G]LHUQLN









































































3.1.2. WYNIKI NABORÓW ZAKOÑCZONYCH W OKRESIE I-VII 2005 R.
II nabór wniosków do ZPORR cieszy siê znacznie
wiêkszym zainteresowaniem wród wnioskodaw-
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ców od przeprowadzonej w ubieg³ym roku pierwszej rundy aplikacyjnej. Poni¿ej zestawiono aktualne dane na temat dotychczasowych wyników II naboru wg stanu na dzieñ 16 wrzenia 2005 r.
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Tab. 4. Poddzia³anie 1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
/LF]ED]áR RQ\FKZQLRVNyZ



&DáNRZLWDZDUWR üSURMHNWyZ

POQ]á

2F]HNLZDQDNZRWD
GRILQDQVRZDQLD

POQ]á

3R]LRPGRILQDQVRZDQLD

0DNV\PDOQLHFDáNRZLWHMNZRW\NRV]WyZ
NZDOLILNRZDQ\FK](XURSHMVNLHJR)XQGXV]X5R]ZRMX
5HJLRQDOQHJR

8ZDUXQNRZDQLDQDERUX

%UDN


ród³o:
opracowanie w³asne

Tab. 5. Sytuacja po poszczególnych etapach oceny (stan na dzieñ 11 padziernika 2005 r.)
(WDSRFHQ\

6WDQSURFHVXRFHQ\
ZQLRVNL]RVWDáRVNLHURZDQHQD3DQHO(NVSHUWyZ
ZQLRVNyZ]RVWDáRRGU]XFRQ\FKá F]QLH
QD,L,,RFHQLHIRUPDOQHM

2FHQDIRUPDOQD


ZQLRVNyZ]RVWDáRVNLHURZDQ\FKSRGREUDG\
5HJLRQDOQHJR.RPLWHWX6WHUXM FHJR
ZQLRVNyZ]RVWDáRRGU]XFRQ\FK]SU]\F]\Q
PHU\WRU\F]QRWHFKQLF]Q\FK
ZQLRVNyZ]RVWDáRVNLHURZDQ\FKSRGREUDG\
=DU] GX:RMHZyG]WZD0DáRSROVNLHJR

2FHQDPHU\WRU\F]QRWHFKQLF]QD

5HJLRQDOQ\.RPLWHW6WHUXM F\


ZQLRVNyZ]XZDJLQDEUDNGRVW SQ\FK URGNyZ
]RVWDáRXPLHV]F]RQ\FKQDOL FLHUH]HUZRZHM 

=DU] G:RMHZyG]WZD0DáRSROVNLHJR


ród³o:
opracowanie w³asne
* W przypadku pojawienia siê oszczêdnoci poprzetargowych Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego wyst¹pi
z wnioskiem do Instytucji Zarz¹dzaj¹cej ZPORR o uwolnienie oszczêdnoci i mo¿liwoæ zakontraktowania kolejnych projektów.

Tab. 6. Dzia³anie 1.5. Infrastruktura spo³eczeñstwa informacyjnego
/LF]ED]áR RQ\FKZQLRVNyZ



&DáNRZLWDZDUWR üSURMHNWyZ

POQ]á

2F]HNLZDQDNZRWD
GRILQDQVRZDQLD

POQ]á

3R]LRPGRILQDQVRZDQLD

0DNVFDáNRZLWHMNZRW\NRV]WyZNZDOLILNRZDQ\FK
](XURSHMVNLHJR)XQGXV]X5R]ZRMX5HJLRQDOQHJR

8ZDUXQNRZDQLDQDERUX

%UDN


ród³o: opracowanie w³asne
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Tab. 7. Sytuacja po poszczególnych etapach oceny (stan na dzieñ 11 padziernika 2005 r.)
(WDSRFHQ\

2FHQDIRUPDOQD

2FHQDPHU\WRU\F]QRWHFKQLF]QD
5HJLRQDOQ\.RPLWHW6WHUXM F\
=DU] G:RMHZyG]WZD0DáRSROVNLHJR

6WDQSURFHVXRFHQ\
ZQLRVNyZ]RVWDáRVNLHURZDQ\FKQD3DQHO
(NVSHUWyZ
ZQLRVNyZ]RVWDáRRGU]XFRQ\FKá F]QLH
QD,L,,RFHQLHIRUPDOQHM
ZQLRVNL]RVWDá\VNLHURZDQHGR0LQLVWHUVWZD
*RVSRGDUNLL3UDF\FHOHPZ\MD QLHQLD
NZDOLILNRZDOQR FLSURMHNWyZNZLHWQLDEUZSá\Q áD
RGSRZLHG ]JRGQLH]NWyU ZQLRVNL]RVWDá\
VNLHURZDQHGRRFHQ\IRUPDOQHMDQDVW SQLHQD3DQHO
(NVSHUWyZ
ZQLRVNyZ]RVWDáRVNLHURZDQ\FKSRGREUDG\
5HJLRQDOQHJR.RPLWHWX6WHUXM FHJR
ZQLRVNyZ]RVWDáRRGU]XFRQ\FK]SU]\F]\Q
PHU\WRU\F]QRWHFKQLF]Q\FK
 ZQLRVNyZ ]RVWDáR UHNRPHQGRZDQ\FK GR UHDOL]DFML
=DU] GRZL:RMHZyG]WZD
ZQLRVNyZ]RVWDáRSU]\M W\FKGRUHDOL]DFML
ZQLRVHN]RVWDáXPLHV]F]RQ\QDOL FLHUH]HUZRZHM


ród³o:
opracowanie w³asne
* W przypadku pojawienia siê oszczêdnoci poprzetargowych Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego wyst¹pi

z wnioskiem do Instytucji Zarz¹dzaj¹cej ZPORR o uwolnienie oszczêdnoci i mo¿liwoæ zakontraktowania kolejnych projektów

Tab. 8. Poddzia³anie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
/LF]ED]áR RQ\FKZQLRVNyZ



&DáNRZLWDZDUWR üSURMHNWyZ
2F]HNLZDQDNZRWDGRILQDQVRZDQLD

POQ]á
POQ]á

3R]LRPGRILQDQVRZDQLD

8ZDUXQNRZDQLDQDERUX


ród³o:
opracowanie w³asne
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0DNV\PDOQLHFDáNRZLWHMNZRW\NRV]WyZNZDOLILNRZDQ\FK
](XURSHMVNLHJR)XQGXV]X5R]ZRMX5HJLRQDOQHJRRUD]
]UH]HUZ\FHORZHMEXG HWXSD VWZD
=H Z]JO GX QD GX H ]DLQWHUHVRZDQLH EHQHILFMHQWyZ
3RG]LDáDQLHPZUDPDFK,QDERUXZQLRVNyZ]QDF]QLH
SU]HNUDF]DM FH PR OLZR FL ]DVSRNRMHQLD ]JáRV]RQ\FK
SRWU]HE =DU] G :RMHZyG]WZD 0DáRSROVNLHJR Z ,, UXQG]LH
DSOLNDF\MQHM ]D ]JRG  0LQLVWHUVWZD *RVSRGDUNL L 3UDF\
REQL \á GRILQDQVRZDQLH Z UDPDFK 3RG]LDáDQLD ]  QD
 ]H URGNyZ (XURSHMVNLHJR )XQGXV]X 5R]ZRMX
5HJLRQDOQHJR

ZPORR w Ma³opolsce

Tab. 9. Sytuacja po poszczególnych etapach oceny (stan na dzieñ 11 padziernika 2005 r.)
(WDSRFHQ\
2FHQDIRUPDOQD
2FHQDPHU\WRU\F]QRWHFKQLF]QD
5HJLRQDOQ\.RPLWHW6WHUXM F\
=DU] G:RMHZyG]WZD0DáRSROVNLHJR

6WDQSURFHVXRFHQ\
 ZQLRVNyZ ]RVWDáR VNLHURZDQ\FK QD 3DQHO
(NVSHUWyZ
 ZQLRVNL ]RVWDá\ RGU]XFRQH á F]QLH QD
,RFHQLHIRUPDOQHML,,RFHQLHIRUPDOQHM

ZQLRVNyZ
]RVWDáR
SRGGDQ\FK
RFHQLH
PHU\WRU\F]QRWHFKQLF]QHM
 ZQLRVNyZ ]RVWDáR VNLHURZDQH SRG REUDG\
5HJLRQDOQHJR.RPLWHWX6WHUXM FHJR
 ZQLRVNyZ ]RVWDáR Z\EUDQ\FK GR GRILQDQVRZDQLD
SU]H]=DU] G:RMHZyG]WZD0DáRSROVNLHJR
 ZQLRVNyZ ] XZDJL QD EUDN GRVW SQ\FK URGNyZ
]RVWDáRXPLHV]F]RQ\FKQDOL FLHUH]HUZRZHM 


ród³o:
opracowanie w³asne
* W przypadku pojawienia siê oszczêdnoci poprzetargowych Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego wyst¹pi
z wnioskiem do Instytucji Zarz¹dzaj¹cej ZPORR o uwolnienie oszczêdnoci i mo¿liwoæ zakontraktowania kolejnych projektów.

Tab. 10. Poddzia³anie 3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
/LF]ED]áR RQ\FKZQLRVNyZ



&DáNRZLWDZDUWR üSURMHNWyZ
2F]HNLZDQDNZRWDGRILQDQVRZDQLD

POQ]á
POQ]á

3R]LRPGRILQDQVRZDQLD
8ZDUXQNRZDQLDQDERUX

0DNV\PDOQLH  FDáNRZLWHM NZRW\ NRV]WyZ NZDOLILNRZDQ\FK
](XURSHMVNLHJR )XQGXV]X 5R]ZRMX 5HJLRQDOQHJR RUD] 
]UH]HUZ\FHORZHMEXG HWXSD VWZD
: GUXJLHM UXQG]LH DSOLNDF\MQHM NDWDORJ SRWHQFMDOQ\FK
ZQLRVNRGDZFyZUR]V]HU]\áVL R1LHSXEOLF]QH=DNáDG\2SLHNL
=GURZRWQHM 1=2= 



ród³o: opracowanie w³asne
Tab. 11. Sytuacja po poszczególnych etapach oceny (stan na dzieñ 11 padziernika 2005 r.)
(WDSRFHQ\
2FHQDIRUPDOQD

2FHQDPHU\WRU\F]QRWHFKQLF]QD
5HJLRQDOQ\.RPLWHW6WHUXM F\
=DU] G:RMHZyG]WZD0DáRSROVNLHJR


ród³o:
opracowanie w³asne

6WDQSURFHVXRFHQ\
 ZQLRVNyZ ]RVWDáR VNLHURZDQ\FK QD 3DQHO
(NVSHUWyZ
ZQLRVNyZ]RVWDáRRGU]XFRQ\FKá F]QLH
QD,RFHQLHIRUPDOQHML,,RFHQLHIRUPDOQHM
 ZQLRVNL ]RVWDá\ VNLHURZDQH SRG REUDG\
5HJLRQDOQHJR.RPLWHWX6WHUXM FHJR
 ZQLRVNyZ ]RVWDáR RGU]XFRQ\FK ] SU]\F]\Q
PHU\WRU\F]QRWHFKQLF]Q\FK
 ZQLRVNL ]RVWDá\ VNLHURZDQH SRG REUDG\ =DU] GX
:RMHZyG]WZD0DáRSROVNLHJR
 ZQLRVNyZ ]RVWDáR Z\EUDQ\FK GR GRILQDQVRZDQLD
SU]H]=DU] G:RMHZyG]WZD0DáRSROVNLHJR
 ZQLRVNyZ ] XZDJL QD EUDN GRVW SQ\FK URGNyZ
]RVWDáRXPLHV]F]RQ\FKQDOL FLHUH]HUZRZHM 

* W przypadku pojawienia siê oszczêdnoci poprzetargowych Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego wyst¹pi
z wnioskiem do Instytucji Zarz¹dzaj¹cej ZPORR o uwolnienie oszczêdnoci i mo¿liwoæ zakontraktowania kolejnych projektów.
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Tab. 12. Dzia³anie 1.4. Rozwój turystyki i kultury
/LF]ED]áR RQ\FKZQLRVNyZ
&DáNRZLWDZDUWR üSURMHNWyZ
2F]HNLZDQDNZRWDGRILQDQVRZDQLD


POQ]á
POQ]á

3R]LRPGRILQDQVRZDQLD

0DNV\PDOQLH  FDáNRZLWHM NZRW\ NRV]WyZ NZDOLILNRZDQ\FK
](XURSHMVNLHJR)XQGXV]X5R]ZRMX5HJLRQDOQHJR

8ZDUXQNRZDQLDQDERUX




ród³o:
opracowanie w³asne
Tab. 13. Sytuacja po poszczególnych etapach oceny (stan na dzieñ 11 padziernika 2005 r.)
(WDSRFHQ\
2FHQDIRUPDOQD
2FHQDPHU\WRU\F]QRWHFKQLF]QD
5HJLRQDOQ\.RPLWHW6WHUXM F\
=DU] G:RMHZyG]WZD0DáRSROVNLHJR

6WDQSURFHVXRFHQ\
 ZQLRVNyZ ]RVWDáR VNLHURZDQ\FK QD 3DQHOH
(NVSHUWyZ
ZQLRVNL±WUZDRFHQDIRUPDOQD
ZQLRVNyZ]RVWDáRRGU]XFRQ\FKá F]QLHQD
,L,,RFHQLHIRUPDOQHM
7UZDRFHQD3DQHOX(NVSHUWyZ




ród³o:
opracowanie w³asne
Tab. 14. Dzia³anie 3.1. Obszary wiejskie
/LF]ED]áR RQ\FKZQLRVNyZ
&DáNRZLWDZDUWR üSURMHNWyZ
2F]HNLZDQDNZRWD
GRILQDQVRZDQLD
3R]LRPGRILQDQVRZDQLD

8ZDUXQNRZDQLDQDERUX




POQ]á
POQ]á
0DNV\PDOQLHFDáNRZLWHMNZRW\NRV]WyZNZDOLILNRZDQ\FK
](XURSHMVNLHJR)XQGXV]X5R]ZRMX5HJLRQDOQHJRRUD]
]UH]HUZ\FHORZHMEXG HWXSD VWZD
=H Z]JO GX QD GX H ]DLQWHUHVRZDQLH EHQHILFMHQWyZ
']LDáDQLHP  Z UDPDFK , QDERUX ZQLRVNyZ ]QDF]QLH
SU]HNUDF]DM FH PR OLZR FL ]DVSRNRMHQLD ]JáRV]RQ\FK
: RMHZyG]WZD
0DáRSROVNLHJR
SRWU]HE
=DU] G
Z,,UXQG]LHDSOLNDF\MQHM]D]JRG 0LQLVWHUVWZD*RVSRGDUNL
L3UDF\REQL \áGRILQDQVRZDQLHZUDPDFK']LDáDQLD]
QD  ]H URGNyZ (XURSHMVNLHJR )XQGXV]X 5R]ZRMX
5HJLRQDOQHJR

ród³o: opracowanie w³asne
Tab. 15. Sytuacja po poszczególnych etapach oceny (stan na dzieñ 11 padziernika 2005 r.)
(WDSRFHQ\
2FHQDIRUPDOQD
2FHQDPHU\WRU\F]QRWHFKQLF]QD
5HJLRQDOQ\.RPLWHW6WHUXM F\
=DU] G:RMHZyG]WZD0DáRSROVNLHJR


ród³o:
opracowanie w³asne
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6WDQSURFHVXRFHQ\
7UZD,,RFHQDIRUPDOQDZQLRVNyZ
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Tab. 16. Dzia³anie 3.2. Obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji (nabór zakoñczy³ siê 31 sierpnia 2005 r.)
/LF]ED]áR RQ\FKZQLRVNyZ
&DáNRZLWDZDUWR üSURMHNWyZ
2F]HNLZDQDNZRWDGRILQDQVRZDQLD
3R]LRPGRILQDQVRZDQLD
8ZDUXQNRZDQLDQDERUX


POQ]á
POQ]á
0DNV\PDOQLHFDáNRZLWHMNZRW\NRV]WyZNZDOLILNRZDQ\FK
](XURSHMVNLHJR)XQGXV]X5R]ZRMX5HJLRQDOQHJRRUD]
]UH]HUZ\FHORZHMEXG HWXSD VWZD



ród³o:
opracowanie w³asne
Tab. 17. Sytuacja po poszczególnych etapach oceny (stan na dzieñ 11 padziernika 2005 r.)
(WDSRFHQ\
2FHQDIRUPDOQD
2FHQDPHU\WRU\F]QRWHFKQLF]QD
5HJLRQDOQ\.RPLWHW6WHUXM F\
=DU] G:RMHZyG]WZD0DáRSROVNLHJR

6WDQSURFHVXRFHQ\
7UZD,RFHQDIRUPDOQDZQLRVNyZ





ród³o:
opracowanie w³asne
Tab. 18. Dzia³anie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego uk³adu transportowego
/LF]ED]áR RQ\FKZQLRVNyZ
&DáNRZLWDZDUWR üSURMHNWyZ
2F]HNLZDQDNZRWDGRILQDQVRZDQLD
3R]LRPGRILQDQVRZDQLD
8ZDUXQNRZDQLDQDERUX


POQ]á
POQ]á
0DNV\PDOQLHFDáNRZLWHMNZRW\NRV]WyZNZDOLILNRZDQ\FK
](XURSHMVNLHJR)XQGXV]X5R]ZRMX5HJLRQDOQHJR



ród³o:
opracowanie w³asne
Tab. 19. Sytuacja po poszczególnych etapach oceny (stan na dzieñ 11 padziernika 2005 r.)
(WDSRFHQ\
2FHQDIRUPDOQD
2FHQDPHU\WRU\F]QRWHFKQLF]QD
5HJLRQDOQ\.RPLWHW6WHUXM F\
=DU] G:RMHZyG]WZD0DáRSROVNLHJR

6WDQSURFHVXRFHQ\
7UZD,RFHQDIRUPDOQDZQLRVNyZ






ród³o: opracowanie w³asne

3.1.3. AKTUALNIE
PROWADZONE
NABORY W WOJEWÓDZTWIE
MA£OPOLSKIM
W dniu 5 wrzenia rozpocz¹³ siê nabór wniosków
do Dzia³ania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemys³owe i powojskowe, który potrwa do 17 padziernika 2005 r. Zasadniczym celem tego Dzia³ania
jest o¿ywienie gospodarcze i spo³eczne, a tak¿e zwiêkszenie potencja³u turystycznego i kulturalnego, w tym
nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych
funkcji spo³eczno gospodarczych poprzez:

§

rewitalizacjê i odnowê zdegradowanych obszarów miast i dzielnic mieszkaniowych w miastach,

§

rewitalizacjê obiektów i terenów poprzemys³owych, przez zmianê dotychczasowej funkcji na
gospodarcze, spo³eczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne,

§

rewitalizacjê obiektów i terenów powojskowych, przez zmianê z przewa¿aj¹cej dotychczasowych funkcji zabudowy powojskowej na us³ugow¹, gospodarcz¹, spo³eczno-edukacyjn¹.
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3.1.4. PRZEWIDYWANE NABORY
W RAMACH ZPORR
Mo¿liwoæ otwarcia kolejnych naborów zwi¹zana jest przede wszystkim z iloci¹ dostêpnych rodków w ramach poszczególnych dzia³añ. W II naborze wniosków Instytucja Zarz¹dzaj¹ca ZPORR zezwoli³a Zarz¹dom Województw na tworzenie list
rezerwowych w ramach poszczególnych dzia³añ.
W przypadku pojawienia siê oszczêdnoci poprzetargowych Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego
wyst¹pi z wnioskiem do Instytucji Zarz¹dzaj¹cej
ZPORR o uwolnienie tych oszczêdnoci i bêdzie
wybiera³ do dofinansowania kolejne projekty z listy
rezerwowej do wyczerpania limitu rodków.
W przypadku dzia³añ, do których lista rezerwowa nie zosta³a utworzona lub nie przeprowadzono
II naboru wniosków, a wyst¹pi¹ znacz¹ce oszczêdnoci poprzetargowe, zostan¹ rozpoczête nabory
uzupe³niaj¹ce. Przewiduje siê otwarcie naboru wniosków w obrêbie Dzia³ania 1.2. Infrastruktura ochrony
rodowiska oraz przeprowadzenie naborów dodatkowych dla tych dzia³añ, w przypadku których nie
by³o mo¿liwe ubieganie siê o pomoc przez okrelone rodzaje podmiotów z uwagi na brak notyfikacji przepisów w zakresie pomocy publicznej. Dotyczy to w szczególnoci Dzia³ania 1.4.

3.1.5. BIE¯¥CE PROBLEMY W ZAKRESIE
WDRA¯ANIA ZPORR W WOJEWÓDZTWIE
MA£OPOLSKIM
ZG£ASZANE DO INSTYTUCJI ZARZ¥DZAJ¥CEJ ZPORR
1. Kwestie o charakterze legislacyjnym
Zasadniczym utrudnieniem zwi¹zanym z wdra¿aniem ZPORR jest d³ugotrwa³y proces legislacyjny, zwi¹zany z przyjmowaniem nowelizacji dokumentów programowych, w tym przede
wszystkim Uzupe³nienia ZPORR w formie Rozporz¹dzeñ. Ka¿dorazowa zmiana Uzupe³nienia
ZPORR i pozosta³ych dokumentów, w oparciu
o które wdra¿any jest ZPORR, takich jak formularz aplikacyjny wniosku, czy wzory umów
o dofinansowanie wymaga obecnie z³o¿onego
procesu legislacyjnego, w tym kilkumiesiêcznego procesu konsultacji. Zdaniem Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego
znacz¹cym uproszczeniem procedury, skutkuj¹cym skróceniem czasu przyjmowania nowelizacji by³oby wprowadzanie zmian przez Krajowy Komitet Monitoruj¹cy ZPORR.
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2. Kwestie o charakterze proceduralnym
Kwesti¹, rodz¹c¹ problemy z wdra¿aniem
ZPORR s¹ czêste zmiany procedury w zakresie
organizacji i realizacji procesu oceny i wyboru
projektów, dokonywane przez Instytucjê Zarz¹dzaj¹c¹ ZPORR. Zmiany te skutkuj¹ wyd³u¿eniem procesu oceny i wyboru projektów do dofinansowania oraz, co wa¿niejsze, nierównym
traktowaniem Beneficjentów. Zdarza siê bowiem, i¿ Instytucja Zarz¹dzaj¹ca zmienia procedurê w trakcie procesu naboru projektów i w zwi¹zku z tym konkurs rozpoczêty na pewnych zasadach nie mo¿e zostaæ zakoñczony na tych
samych warunkach. Odrêbn¹ kwesti¹ jest problem braku terminowoci Ministerstwa Gospodarki i Pracy (Instytucji Zarz¹dzaj¹cej ZPORR)
w zakresie udzielania odpowiedzi i interpretacji
na zapytania, szczególnie dotycz¹ce kwalifikowalnoci Beneficjentów i projektów. Niedotrzymywanie terminów powoduje nie tylko opónienia w wyborze projektów, ale tak¿e czasowe zawieszenie procedury oceny projektów
do czasu uzyskania odpowiedzi.
3. Kwalifikowalnoæ robót dodatkowych
Problem wydatków ponoszonych na roboty
dodatkowe jest bardzo istotny z punktu widzenia beneficjentów, a tak¿e wysokiej absorpcji
rodków z funduszy strukturalnych. Na etapie
opracowywania kosztorysu inwestorskiego
i przygotowywania dokumentacji do wniosku nie
jest mo¿liwe przewidzenie wszystkich kategorii
wydatków, które mog¹ pojawiæ siê na etapie realizacji inwestycji. Brak mo¿liwoci wpisania
do formularza aplikacyjnego robót dodatkowych,
a nastêpnie zakwalifikowania ich do refundacji,
znacz¹co usztywnia warunki kwalifikowania
kosztów do dofinansowania. Wobec tego Jednostka Monitoruj¹co-Kontrolna powinna zaj¹æ
natychmiast stanowisko w kwestii kwalifikowalnoci wydatków zwi¹zanych z robotami dodatkowymi, co uelastyczni proces inwestycyjny i pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie rodków strukturalnych.
4. Kurs euro
Kwesti¹ wymagaj¹c¹ omówienia jest przyjêty
przez Instytucjê Zarz¹dzaj¹c¹ algorytm przeliczania kursu euro, stosowany do przeliczania
euro na z³otówki w ramach przyznanej alokacji
rodków na poszczególne województwa. Stosowany aktualnie kwartalny system przeliczania
euro powoduje znacz¹ce utrudnienia we wdra-
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¿aniu Programu, gdy¿ stale zmienia siê wysokoæ
rodków dostêpnych w ramach danego Dzia³ania, co nie pozwala na skuteczne rozdysponowanie rodków w ramach ZPORR.
5. Kwestia Generatora Wniosków
Generator Wniosków jest aplikacj¹, która
w za³o¿eniu mia³a znacz¹co u³atwiæ wype³nianie
formularzy aplikacyjnych przez Beneficjentów,
ustandaryzowaæ format sk³adanych wniosków
i dziêki temu usprawniæ ocenê z³o¿onych wniosków. Jednak¿e obecna wersja Generatora
Wniosków, bêd¹ca wed³ug informacji Ministerstwa Gospodarki i Pracy wersj¹ ostateczn¹,
wci¹¿ nie jest w pe³ni funkcjonalna i generuje
b³êdy podczas wype³niania wniosków. W zwi¹zku z tym konieczne jest, by Ministerstwo Gospodarki i Pracy kontynuowa³o prace zwi¹zane
z udoskonaleniem tego narzêdzia.
6. Zabezpieczenie wk³adu w³asnego przez Beneficjentów
Kolejnym problemem wymagaj¹cym poruszenia jest zabezpieczenie przez beneficjentów rodków na inwestycje realizowane przez okres d³u¿szy ni¿ jeden rok i wspó³finansowane ze rodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W opinii Instytucji Zarz¹dzaj¹cej ZPORR  opartej o zapisy Instrukcji wype³niania za³¹czników
do wniosku o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR z dnia 10 lutego 2005 r.  jedynymi dokumentami powiadczaj¹cymi posiadanie rodków w³asnych na realizacjê projektu
przez jednostki samorz¹du terytorialnego s¹
Wieloletnie Programy Inwestycyjne (WPI) stanowi¹ce za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej lub,
w przypadku braku WPI, uchwa³y bud¿etowe
okrelaj¹ce limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Stanowisko to zupe³nie
ignoruje zapisy ww. Instrukcji obowi¹zuj¹cej
do dnia 10 lutego 2005 r., zgodnie, z którymi
w przypadku braku WPI dopuszcza siê za³¹czenie uchwa³y intencyjnej w³aciwego
organu zawieraj¹cej nazwê i wysokoæ wk³adu na realizacjê odpowiedniego zadania.
Zapis ten bardzo wyranie wskazywa³ na mo¿liwoæ za³¹czania w dokumentach aplikacyjnych
uchwa³y intencyjnej jako dokumentu potwierdzaj¹cego zabezpieczenie wk³adu w³asnego jednostek samorz¹du terytorialnego. Na takich
m.in. warunkach w Województwie Ma³opolskim
realizowany jest nabór wniosków od pocz¹tku
br. Potencjalni beneficjenci przygotowuj¹c pro-

jekty inwestycyjnie w ramach naborów og³oszonych na prze³omie grudnia i stycznia br. wielokrotnie byli informowani, i¿ uchwa³y intencyjne
s¹ dokumentem wystarczaj¹cym do spe³nienia
kryteriów oceny formalnej. Obecnie du¿a czêæ
jednostek samorz¹du terytorialnego Województwa Ma³opolskiego, nie posiada Wieloletnich Planów Inwestycyjnych, co eliminuje mo¿liwoci uzyskania przez nie dofinansowania
ze ZPORR. W kontekcie stanowiska Instytucji
Zarz¹dzaj¹cej ZPORR, analogiczny problem rysuje siê w przypadku projektów o charakterze
promocyjnym, gdy¿ z uwagi na charakter WPI,
wpisywane s¹ do niego wy³¹cznie projekty
o charakterze inwestycyjnym. Oznacza to, i¿
w wietle ww. wytycznych Instytucji Zarz¹dzaj¹cej ¿aden wieloletni projekt promocyjny nie
spe³nia formalnych wymogów dofinansowania.
W zwi¹zku z tym nale¿y zweryfikowaæ wytyczne dotycz¹ce zabezpieczenia wk³adu w³asnego
w zale¿noci od rodzaju beneficjenta i projektu.
7. Minimalny poziom dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W Uzupe³nieniu do ZPORR zapisano, i¿ maksymalny udzia³ rodków EFRR (%) w wydatkach
kwalifikowanych na poziomie projektu, nie mo¿e
przekraczaæ 75%. Brak jest natomiast zapisów
dotycz¹cych minimalnego poziomu dofinansowania, poza projektami generuj¹cymi znacz¹cy
zysk netto, gdzie minimalny poziom dofinansowania ustalony zosta³ na poziomie 50% kosztów
kwalifikowanych. Jednoczenie w Rozporz¹dzeniu Rady WE nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca
1999 r. ustanawiaj¹cym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, w art. 29, pkt. 3a
zamieszczono zapis, i¿ wk³ad funduszy ograniczony jest nastêpuj¹cymi pu³apkami: maksymalnie 75% ca³kowitych kosztów dopuszczalnych, oraz
co do zasady, co najmniej 50% kwalifikuj¹cych siê
wydatków publicznych, w przypadku rodków podejmowanych w regionach objêtych Celem 1.
Powstaje zatem problem minimalnego dofinansowania projektu z EFRR w ramach ZPORR,
szczególnie w kontekcie zapisów Podrêcznika
procedur wdra¿ania Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z dnia
29.07.2005 r., dotycz¹cych mo¿liwoci obni¿enia poziomu dofinansowania konkretnego projektu. Zgodnie z nimi Zarz¹d Województwa
na etapie wyboru projektów ma prawo podj¹æ
decyzjê (w porozumieniu z wnioskodawc¹)
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o zmniejszeniu poziomu dofinansowania projektu znajduj¹cego siê na ostatnim miejscu na licie,
w przypadku braku wystarczaj¹cych rodków
na dofinansowanie ww. projektu na poziomie
wskazanym we wniosku aplikacyjnym. Brak jest
natomiast jednoznacznej odpowiedzi, czy
Zarz¹d mo¿e obni¿yæ poziom dofinansowania
przedmiotowego projektu poni¿ej 50% kosztów
kwalifikowanych.
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3.1.6. PROJEKTY W£ASNE WOJEWÓDZTWA
REALIZOWANE
W RAMACH ZPORR
Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego zatwierdzi³
do realizacji 12 projektów w³asnych województwa
na wartoæ 218,36 mln z³ i ogóln¹ kwotê dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 157,05 mln z³.

ZPORR w Ma³opolsce

Tab. 20. Projekty w³asne Województwa realizowane w ramach ZPORR
/S

7\WXáSURMHNWX

:QLRVNRGDZFD

:DUWR üSURMHNWX
>POQ]á@

:DUWR ü
GRILQDQVRZDQLD
>POQ]á@

3RGG]LDáDQLH















0RGHUQL]DFMDGURJL
ZRMHZyG]NLHMQU
QDRGFLQNX6áRPQLNL
3URV]RZLFH
0RGHUQL]DFMDGURJL
ZRMHZyG]NLHMQU.UDNyZ
&KHáPHN
3U]HEXGRZDPRVWX
QDSRWRNX0XV]\QND
Z0XV]\QLHZFL JXGURJL
ZRMHZyG]NLHM1U
%XGRZDSDVDZROQHJR
UXFKXQDSU]Há F]\6QR]ND
GURJDZRMHZyG]NDQU
0RGHUQL]DFMDGURJL
ZRMHZyG]NLHMQU
6LHQLF]QR: HVRáD
0RGHUQL]DFMDGURJL
ZRMHZyG]NLHMQU
QDRGFLQNX' EURZD
7DUQRZVND:RMQLF]
0RGHUQL]DFMD
XO.RQRSQLFNLHM
Z2 ZL FLPLXEXGRZD
ZLDGXNWXSRGOLQL NROHMRZ 
2 ZL FLP.UDNyZ
0RGHUQL]DFMDGURJL
ZRMHZyG]NLHMQU
=ERURZLFH.U]\ yZNDZUD]
]EXGRZ ZLDGXNWX
ZP%RERZD

: RMHZyG]WZR
0DáRSROVNLH





: RMHZyG]WZR
0DáRSROVNLH





: RMHZyG]WZR
0DáRSROVNLH





: RMHZyG]WZR
0DáRSROVNLH





: RMHZyG]WZR
0DáRSROVNLH





: RMHZyG]WZR
0DáRSROVNLH





: RMHZyG]WZR
0DáRSROVNLH





: RMHZyG]WZR
0DáRSROVNLH













: RMHZyG]WZR
0DáRSROVNLH





: RMHZyG]WZR
0DáRSROVNLH









']LDáDQLH


3U]HEXGRZDOHZHJRZDáX
U]HNL:LVá\ZNP
ZPLHMVFRZR FL
%REUHNJP&KHáPHN

: RMHZyG]WZR
0DáRSROVNLH
0=0L8: 
']LDáDQLH



3U]HEXGRZDLPRGHUQL]DFMD
2SHU\.UDNRZVNLHMSU]\
XO/XELF]Z.UDNRZLH

2SHUD.UDNRZVND
Z.UDNRZLH
']LDáDQLH

5R]EXGRZDV\VWHPyZ
 HOHNWURQLF]QHMDGPLQLVWUDFML
Z0DáRSROVFH
%XGRZDUHJLRQDOQHJR

V\VWHPXSR]\FMRQRZDQLD
Z:RMHZyG]WZLH0DáRSROVNLP
2JyáHP



ród³o: opracowanie w³asne
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3.2. DZIA£ANIA WDRA¯ANE PRZEZ
WOJEWÓDZKI URZ¥D PRACY
W KRAKOWIE
Wnioski sk³adane w ramach ZPORR w Ma³opolsce
(w obrêbie Priorytetu 2., Dzia³ania 2.1., 2.3. i 2.4.)

3.2.1. HARMONOGRAM KONKURSÓW
W okresie od 1 maja do 10 wrzenia 2005 r.
WUP Kraków og³osi³ 4 konkursy w ramach Priorytetu 2 ZPORR.
W okresie od 14 lipca do 16 sierpnia 2005 r. odby³
siê nabór wniosków w ramach konkursu zamkniêtego nr Z/2.12/II/2.3/I/05 dotycz¹cego Priorytetu
2 ZPORR Dzia³anie 2.3. Reorientacja zawodowa osób
odchodz¹cych z rolnictwa. Nabór wniosków
o dofinansowanie dotyczy³ projektów z zakresu:
§

szkoleñ i kursów maj¹cych na celu nabycie umiejêtnoci i kwalifikacji zawodowych zwi¹zanych
z nowym zawodem,

§

porednictwa pracy na terytorium RP,

§

informacji zawodowej,

§

us³ug doradczych w zakresie wyboru nowego
zawodu i osi¹gniêcia nowych umiejêtnoci
zawodowych, w tym indywidualnych planów
dzia³añ polegaj¹cych na udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia osobom zagro¿onym utrat¹ pracy w sektorze rolnym,

§

subsydiowanego zatrudnienia.

w konkursie zamkniêtym nr Z/2.12/II/2.4/I/05, og³oszonym w ramach wdra¿ania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata
2004-2006; Dzia³anie 2.4. Reorientacja zawodowa
osób zagro¿onych procesami restrukturyzacyjnymi.
Nabór wniosków dotyczy³ projektów z zakresu:

§

szkoleñ i kursów maj¹cych na celu nabycie umiejêtnoci i kwalifikacji zawodowych zwi¹zanych
z nowym zawodem,
porednictwa pracy na terytorium RP,

§

informacji zawodowej,

§

us³ug doradczych w zakresie wyboru nowego
zawodu i osi¹gniêcia nowych umiejêtnoci
zawodowych, w tym indywidualnych planów dzia³añ polegaj¹cych na udzielaniu osobom zagro¿onym utrat¹ zatrudnienia pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,

§

subsydiowanego zatrudnienia w nowym miejscu
pracy.

§

Uczestnikami projektów w ramach Dzia³ania 2.4. mog¹
byæ pracownicy przemys³owi sektorów podlegaj¹cych
procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagro¿one utrat¹
pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych.
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie 6 wrzenia br. og³osi³ kolejne konkursy na projekty z zakresu Dzia³ania 2.3. Reorientacja zawodowa osób
odchodz¹cych z rolnictwa oraz Dzia³ania 2.4.
Reorientacja zawodowa osób zagro¿onych procesami restrukturyzacyjnymi. Ostateczny termin sk³adania wniosków w obydwu konkursach up³yn¹³
2 listopada 2005 r.

Beneficjentami ostatecznymi projektów w ramach
Dzia³ania 2.3. mog¹ byæ rolnicy i domownicy, z wy³¹czeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie,
chc¹ce podj¹æ zatrudnienie w sferze pozarolniczej.

3.2.2. WYNIKI KONKURSÓW ROZSTRZYGNIÊTYCH W OKRESIE
V-IX 2005 R.

W okresie od 14 lipca do 16 sierpnia 2005 r. potencjalni beneficjenci mogli równie¿ sk³adaæ wnioski

Wnioski z³o¿one do ZPORR wg stanu na dzieñ
10 wrzenia 2005 r.

Tab. 21. Dzia³anie 2.1. Rozwój umiejêtnoci powi¹zany z potrzebami regionalnego rynku pracy
i mo¿liwoci kszta³cenia ustawicznego w regionie. Projekty z zakresu szkoleñ i doradztwa. Konkurs
nr Z/2.12/II/2.1/I/05 (termin sk³adania wniosków 28.02. - 29.03.2005 r.)
/LF]ED]áR RQ\FKZQLRVNyZ
&DáNRZLWDZDUWR üSURMHNWyZ
2F]HNLZDQDNZRWDGRILQDQVRZDQLD
3R]LRP GRILQDQVRZDQLD


ród³o:
opracowanie w³asne
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Tab. 22. Sytuacja po poszczególnych etapach oceny (stan na dzieñ 10 wrzenia 2005 r.)
(WDSRFHQ\
:HU\ILNDFMDIRUPDOQD
2FHQDPHU\WRU\F]QD

'\UHNWRU:83Z.UDNRZLH


ród³o:
opracowanie w³asne

6WDQSURFHVXRFHQ\
ZQLRVNL]RVWDá\RGU]XFRQHSRGF]DVZHU\ILNDFMLIRUPDOQHM
ZQLRVNyZ]RVWDáRSU]HND]DQ\FKGR.23
ZQLRVNyZX]\VNDáRSR]\W\ZQ RFHQ .23
ZQLRVNyZX]\VNDáRRFHQ QHJDW\ZQ .23
ZQLRVHN]RVWDáRGU]XFRQ\]SU]\F]\QIRUPDOQ\FKQDHWDSLH
RFHQ\PHU\WRU\F]QHM
3RGSLVDQR  XPyZ R GRILQDQVRZDQLH SURMHNWyZ QD á F]Q 
NZRW ]á
ZQLRVNyZ]QDOD]áRVL QDOL FLHUH]HUZRZHM

Tab. 23. Projekty z zakresu badañ i analiz. Konkurs nr Z/2.12/II/2.1/III/05
(termin sk³adania wniosków 31.03.-29.04.2005 r.)
/LF]ED]áR RQ\FKZQLRVNyZ
&DáNRZLWDZDUWR üSURMHNWyZ
2F]HNLZDQDNZRWDGRILQDQVRZDQLD
3R]LRPGRILQDQVRZDQLD


ród³o:
opracowanie w³asne


POQ]á
POQ]á
0DNV  FDáNRZLWHM NZRW\ NRV]WyZ NZDOLILNRZDQ\FK
]H URGNyZSXEOLF]Q\FKZW\P](XURSHMVNLHJR)XQGXV]X
6SRáHF]QHJR

Tab. 24. Sytuacja po poszczególnych etapach oceny (stan na dzieñ 10 wrzenia 2005 r.)
(WDSRFHQ\
:HU\ILNDFMDIRUPDOQD
2FHQDPHU\WRU\F]QD
'\UHNWRU:83Z.UDNRZLH


ród³o:
opracowanie w³asne

6WDQSURFHVXRFHQ\
ZQLRVHN]RVWDáRGU]XFRQ\SRGF]DVZHU\ILNDFMLIRUPDOQHM
ZQLRVNyZ]RVWDáRSU]HND]DQ\FKGR.23
ZQLRVNyZX]\VNDáRSR]\W\ZQ RFHQ .23
ZQLRVNyZX]\VNDáRRFHQ QHJDW\ZQ .23
3RGSLVDQR  XPRZ\ R GRILQDQVRZDQLH SURMHNWyZ QD á F]Q 
NZRW ]á
ZQLRVNL]QDOD]á\VL QDOL FLHUH]HUZRZHM

Tab. 25. Dzia³anie 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodz¹cych z rolnictwa. Konkurs nr Z/2.12/
II/2.3/I/05 (termin sk³adania wniosków 14.07.-16.08.2005 r.)
/LF]ED]áR RQ\FKZQLRVNyZ
&DáNRZLWDZDUWR üSURMHNWyZ
2F]HNLZDQDNZRWDGRILQDQVRZDQLD

3R]LRPGRILQDQVRZDQLD




POQ]á
POQ]á
0DNVFDáNRZLWHMNZRW\NRV]WyZNZDOLILNRZDQ\FK
]H URGNyZSXEOLF]Q\FK]Z\M WNLHPSURMHNWyZSROHJDM F\FK
QDVXEV\GLRZDQ\P]DWUXGQLHQLXJG]LHSR]LRP
GRILQDQVRZDQLDZ\QRVL
   GOD SURMHNWyZ UHDOL]RZDQ\FK QD WHUHQLH PLDVWD
.UDNRZD
  GOD SURMHNWyZ UHDOL]RZDQ\FK ZSR]RVWDá\FK
SRZLDWDFKZRMHZyG]WZDPDáRSROVNLHJR
0DNVNZRW\GRILQDQVRZDQLDVWDQRZL  URGNL
](XURSHMVNLHJR)XQGXV]X6SRáHF]QHJR

ród³o: opracowanie w³asne
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Tab. 26. Sytuacja po poszczególnych etapach oceny (stan na dzieñ 10 wrzenia 2005 r.)
(WDSRFHQ\
:HU\ILNDFMDIRUPDOQD
2FHQDPHU\WRU\F]QD
'\UHNWRU:83Z.UDNRZLH


ród³o:
opracowanie w³asne

6WDQSURFHVXRFHQ\
 ZQLRVNyZ ]RVWDáR RGU]XFRQ\FK SRGF]DV ZHU\ILNDFML
IRUPDOQHM
ZQLRVNyZ]RVWDáRSU]HND]DQ\FKGR.23
ZQLRVNLRWU]\PDá\SR]\W\ZQ RFHQ .23
ZQLRVNyZX]\VNDáRQHJDW\ZQ RFHQ .23
7UZD HWDS QHJRFMDFML Z\VRNR FL NZRW\ GRILQDQVRZDQLD
]EHQHILFMHQWDPLNWyU]\X]\VNDOLSR]\W\ZQ RFHQ .23

Tab. 27. Dzia³anie 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagro¿onych procesami restrukturyzacyjnymi
Konkurs nr Z/2.12/II/2.4/I/05 (termin sk³adania wniosków 14.07.-16.08.2005 r.)
/LF]ED]áR RQ\FKZQLRVNyZ
&DáNRZLWDZDUWR üSURMHNWyZ
2F]HNLZDQDNZRWDGRILQDQVRZDQLD

3R]LRPGRILQDQVRZDQLD


ród³o:
opracowanie w³asne


POQ]á
POQ]á
0DNVFDáNRZLWHMNZRW\NRV]WyZNZDOLILNRZDQ\FK
]H URGNyZSXEOLF]Q\FK]Z\M WNLHPSURMHNWyZSROHJDM F\FK
QDVXEV\GLRZDQ\P]DWUXGQLHQLXJG]LHSR]LRPGRILQDQVRZDQLD
Z\QRVL
   GOD SURMHNWyZ UHDOL]RZDQ\FK QD WHUHQLH PLDVWD
.UDNRZD
  GOD SURMHNWyZ UHDOL]RZDQ\FK Z SR]RVWDá\FK
SRZLDWDFKZRMHZyG]WZDPDáRSROVNLHJR
0DNVNZRW\GRILQDQVRZDQLDVWDQRZL  URGNL
](XURSHMVNLHJR)XQGXV]X6SRáHF]QHJR

Tab. 28. Sytuacja po poszczególnych etapach oceny (stan na dzieñ 10 wrzenia 2005 r.)
(WDSRFHQ\
:HU\ILNDFMDIRUPDOQD
2FHQDPHU\WRU\F]QD
'\UHNWRU:83Z.UDNRZLH

6WDQSURFHVXRFHQ\
 ZQLRVNyZ ]RVWDáR RGU]XFRQ\FK SRGF]DV ZHU\ILNDFML
IRUPDOQHM
ZQLRVHN]RVWDáSU]HND]DQ\GR.23
ZQLRVHNRWU]\PDáQHJDW\ZQ RFHQ .23
1LHGRW\F]\


ród³o:
opracowanie w³asne
3.2.3. KOLEJNE KONKURSY W RAMACH ZPORR.
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie nie planuje og³aszania kolejnych konkursów w roku bie¿¹cym.

3.2.4. PROBLEMY PRZY WDRA¯ANIU
ZPORR
G³ównym i podstawowym problemem przy wdra¿aniu ZPORR s¹ czêsto zmieniaj¹ce siê dokumenty
programowe, wzory dokumentów oraz instrukcje
ich wype³niania. Instytucja Wdra¿aj¹ca czasem
nie otrzymuje projektów zmian wzorów dokumen30

tów i nie jest odpowiednio wczenie powiadamiana o wejciu w ¿ycie nowych rozporz¹dzeñ, dotycz¹cych tych wzorów. Wymaga to wprowadzania
zmian w trakcie trwania procedur zwi¹zanych
z wdra¿aniem oraz powoduje, i¿ nie ma jednorodnych zasad wdra¿ania projektów.
Czêste zmiany wprowadzaj¹ równie¿ w b³¹d Beneficjentów, którzy maj¹ problemy z wyborem odpowiednich wersji dokumentów, jakimi powinni
siê kierowaæ przy wnioskowaniu o rodki oraz
w trakcie realizacji projektów. Jednoczenie w dokumentach programowych oraz interpretacjach
Instytucji Zarz¹dzaj¹cej pojawia siê wiele sprzecznoci i niedomówieñ. Istnieje wobec tego koniecz-

ZPORR w Ma³opolsce

noæ przeprowadzenia konsultacji konkretnych zapisów z Instytucj¹ Zarz¹dzaj¹c¹. Niestety nie reaguje
ona elastycznie i odpowiednio szybko na zg³aszane
problemy, a Instytucja Wdra¿aj¹ca d³ugo oczekuje
na wyjanienia. Realizacja procedury konkursowej
równie¿ nastrêcza pewne problemy.

jekcie na podstawie umów cywilnoprawnych zgodnie z ustaw¹ Prawo zamówieñ publicznych. Je¿eli
zamówienie publiczne zostanie przeprowadzone
po zatwierdzeniu projektu do realizacji, osoby
te nie mog¹ byæ znane w momencie sk³adania wniosku, zatem nie mo¿na do³¹czyæ ww. za³¹czników.

Spory odsetek wniosków o dofinansowanie projektów sk³adanych do WUP Kraków jako Instytucji
Wdra¿aj¹cej jest odrzucanych na etapie weryfikacji formalnej lub oceny merytorycznej. Wynika
to z niewielkiego dowiadczenia instytucji sk³adaj¹cych wnioski, a co za tym idzie  niskiego poziomu
projektów. Brak dowiadczenia Beneficjentów
w realizacji projektów sprawia, i¿ czêsto s¹ one nieprzemylane lub b³êdnie zaplanowane, co wp³ywa
na czêste z ich strony proby o dokonanie zmian
we wnioskach.

Na etapie realizacji projektu d³ugotrwa³a procedura wnioskowania o rodki krajowe powoduje
opónienia w przekazywaniu rodków z bud¿etu
pañstwa na finansowanie projektów.

Wprowadzone w kwietniu 2005 r. przez Instytucjê Zarz¹dzaj¹c¹ zmiany w procedurze weryfikacji
formalnej, wymagaj¹ce od Instytucji Wdra¿aj¹cej
sprawdzenia zgodnoci wniosku z ustaw¹ Prawo
zamówieñ publicznych, poprawnoci bud¿etu pod
wzglêdem rachunkowym oraz zakwalifikowania
wydatków w bud¿ecie do odpowiednich kategorii,
spowodowa³y znaczne wyd³u¿enie siê tego etapu
weryfikacji wniosku. Istniej¹ powa¿ne obawy, czy
w momencie wp³yniêcia na konkurs ponad stu wniosków Instytucje Wdra¿aj¹ce bêd¹ w stanie dotrzymaæ 14-dniowego terminu przeprowadzenia weryfikacji formalnej.
Stwierdza siê równie¿ sprzecznoæ miêdzy koniecznoci¹ oceny zgodnoci wniosku o dofinansowanie z prawem zamówieñ publicznych, a koniecznoci¹ wskazania we wniosku osób odpowiedzialnych za realizacjê projektu (istnieje obowi¹zek
do³¹czenia do wniosku za³¹czników okrelaj¹cych
przebieg pracy zawodowej osób odpowiedzialnych
za zarz¹dzanie projektem). Ustawodawca obliguje
Beneficjenta do wy³onienia osób pracuj¹cych w pro-

Instytucje Wdra¿aj¹ce nie otrzyma³y równie¿
wytycznych odnonie sytuacji, gdy Beneficjent nie
osi¹ga za³o¿onych we wniosku rezultatów.
Trudnoci wystêpuj¹ tak¿e przy merytorycznej
ocenie wniosków p³atniczych. Wynikaj¹ one z braku jednoznacznych uregulowañ Instytucji Porednicz¹cej w zakresie dokumentowania wydatków
ponoszonych przez Beneficjentów.
Kolejny problem dotyczy realokacji rodków,
w pierwszej kolejnoci za sztywnych kwot na poszczególne lata w Dzia³aniach. Przesuniêcia kwot
miêdzy latami wymagaj¹ zgody Ministerstwa Gospodarki i Pracy, co z kolei wymaga czasu. W opinii
WUP Województwo powinno dysponowaæ ca³ym
limitem na okres programowania 2004-2006. Problemem jest równie¿ przesuwanie rodków miêdzy Dzia³aniami. Wymaga to spe³nienia takich warunków przedstawionych przez Ministerstwo,
¿e w praktyce pozostanie niewiele czasu na efektywne wydatkowanie zagro¿onych rodków.
Opónienia we wdro¿eniu systemu SIMIK tak¿e
generuj¹ wiele problemów i skutkuj¹ koniecznoci¹
stosowania rozwi¹zañ tymczasowych. Istniej¹ te¿
powa¿ne obawy dotycz¹ce koniecznoci szybkiego
wprowadzenia danych do systemu w momencie
jego zastosowania.
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Tab. 29. Iloæ zakontraktowanych rodków a poziom p³atnoci

1XPHU







1D]ZD']LDáDQLD

5R]ZyMXPLHM WQR FL
SRZL ]DQ\
]SRWU]HEDPL
UHJLRQDOQHJRU\QNX
SUDF\LPR OLZR FL
NV]WDáFHQLD
XVWDZLF]QHJR
ZUHJLRQLH
1DEyU
1DEyU
5HRULHQWDFMD
]DZRGRZDRVyE
RGFKRG] F\FK
]UROQLFWZD
5HRULHQWDFMD
]DZRGRZDRVyE
]DJUR RQ\FK
SURFHVDPL
UHVWUXNWXU\]DF\MQ\PL

:LHONR ü
$ORNDFMDQD
]DNRQWUDNWRZDQ\FK
ZRMHZyG]WZR
,OR ü
3R]LRP
URGNyZ
ZJZVND QLND SRGSLVDQ\FK
SáDWQR FL 
]IXQGXV]\
 
XPyZ
>POQ]á@
VWUXNWXUDOQ\FK 
>POQ]á@
>POQ]á@



































ród³o:
opracowanie w³asne

* Wszystkie podane kwoty dotycz¹ rodków pochodz¹cych z EFS.

3.3. DZIA£ANIA WDRA¯ANE PRZEZ
DEPARTAMENT EDUKACJI I KULTURY
Wnioski sk³adane do ZPORR w Ma³opolsce
(w obrêbie Priorytetu 2, Dzia³anie 2.2.)

3.3.1. CEL PROGRAMU
Program stypendialny w ramach Dzia³ania 2.2.
ZPORR ma na celu zwiêkszenie dostêpu do
kszta³cenia na poziomie ponadgimnazjalnym
i wy¿szym uczniom pochodz¹cym z obszarów
wiejskich oraz studentom pochodz¹cym z obszarów zagro¿onych marginalizacj¹. Tym samym ukierunkowany jest na pokonywanie barier edukacyjnych i poprawê sytuacji na rynku pracy m³odzie¿y. Wybór takiej grupy adresatów programu
wi¹¿e siê z faktem, i¿ m³odzie¿ pochodz¹ca z ob-
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szarów wiejskich, a dodatkowo bêd¹ca w trudnej
sytuacji materialnej, ma utrudniony dostêp do
kszta³cenia na wy¿szym etapie, poniewa¿ obszary
wiejskie dysponuj¹ ograniczon¹ liczb¹ szkó³ ponadgimnazjalnych. Ta sama sytuacja odnosi siê do studentów  znaczny koszt kszta³cenia w szko³ach wy¿szych stanowi dla osób ucz¹cych siê, pochodz¹cych z terenów zmarginalizowanych i znajduj¹cych
siê w trudnej sytuacji materialnej barierê, uniemo¿liwiaj¹c¹ kontynuowanie nauki.

3.3.2. RÓD£A I PODZIA£ RODKÓW
£¹czna wysokoæ rodków przeznaczonych
na wdra¿anie programów stypendialnych dla uczniów
i studentów w Ma³opolsce na lata 2004/2005, 2005/
2006 i 2006/2007 w ramach ww. Dzia³ania wynosi
56,61 mln z³ (przy zastosowaniu kursu za 1 euro
4,7894 z³).
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Tab. 30. ród³a i podzia³ rodków na wdra¿anie programów stypendialnych w Ma³opolsce na lata
2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007


5RN

7\S,XF]QLRZLH




5D]HP

(XURSHMVNL
)XQGXV]
6SRáHF]Q\
POQ]á 





7\S,,VWXGHQFL




5D]HP






%XG HW3D VWZD
 POQ]á 

5D]HP
POQ]á 






















ród³o:
opracowanie w³asne
3.3.3. PIERWSZA EDYCJA PROGRAMU

3.3.4. KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU

Pierwsza edycja programu dotyczy³a roku
szkolnego 2004/2005. Instytucja Wdra¿aj¹ca podpisa³a 27 umów na realizacjê projektów stypendialnych dla uczniów oraz 1 umowê na realizacjê
projektu stypendialnego dla studentów (projekt
z³o¿ony w wyniku porozumienia wszystkich powiatów w Ma³opolsce).

Programy stypendialne bêd¹ kontynuowane
w roku szkolnym 2005/2006. Dokumentem wprowadzaj¹cym szczegó³owe zasady, którymi powinni
kierowaæ sie beneficjenci podczas konstruowania
projektów, jest Ramowy Plan Realizacji Dzia³ania
na rok 2005. Dokument ten zosta³ przyjêty przez
Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego w dniu
31 stycznia 2005 r. Ramowy Plan Realizacji Dzia³ania na rok 2005 stanowi³ równie¿ podstawê
do og³oszenia naboru projektów na rok szkolny i akademicki 2005/2006. Konkurs trwa³ od 6 czerwca
do 15 lipca br. W odpowiedzi na konkurs wp³ynê³o
28 projektów stypendialnych dla uczniów
(w tym projekt z³o¿ony przez Ministra Kultury
obejmuj¹cy uczniów szkó³ artystycznych) oraz
1 projekt stypendialny dla studentów (wzorem
roku ubieg³ego projekt z³o¿ony w wyniku porozumienia wszystkich powiatów w Ma³opolsce).

£¹czna wartoæ podpisanych umów wynosi³a
12,81 mln z³. rodki na realizacjê projektów by³y
wyp³acane sukcesywnie w miarê rozliczania siê projektodawców z wczeniej otrzymanych transz dotacji. Na dzieñ 15 wrzenia br. uruchomionych by³o
92,65 % rodków tj. 11,87 mln z³. Pozosta³e rodki zostan¹ wydatkowane na podstawie kolejnych
wniosków o p³atnoæ przekazywanych przez Projektodawców do koñca wrzenia br.
Zasady finansowania Dzia³ania obliguj¹ Instytucjê
Wdra¿aj¹c¹ do dokonywania kolejnych p³atnoci na
rzecz beneficjentów i równoczenie upowa¿niaj¹ j¹
do wystêpowania o refundacjê uruchomionych
wczeniej rodków do Instytucji Porednicz¹cej.
Opracowanie stosownej dokumentacji musi byæ
oparte o rozliczenia sk³adane sukcesywnie przez
projektodawców. W dniu 13 wrzenia z³o¿ony zosta³ w Instytucji Porednicz¹cej pierwszy wniosek
o p³atnoæ na ³¹czn¹ kwotê 4,04 mln z³. Na podstawie z³o¿onego wniosku oczekiwany zwrot rodków
do bud¿etu Województwa Ma³opolskiego powinien
wynosiæ 2,85 mln z³.

Zgodnie z procedur¹ pierwszym etapem wyboru projektów sta³a siê ocena formalna przeprowadzona przez pracowników Instytucji Wdra¿aj¹cej. Kolejnym etapem by³a ocena merytoryczna,
która zosta³a przeprowadzona przez Komisjê
Oceny Projektów na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia br. W sk³ad Komisji weszli m.in. przedstawiciele Sejmiku Województwa Ma³opolskiego, Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego, Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego oraz
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy. Komisja Oceny
Projektów pozytywnie oceni³a wszystkie wnioski,
a nastêpnie przekaza³a listê rankingow¹, przedstawiaj¹c¹ punktow¹ ocenê poszczególnych wniosków do akceptacji Zarz¹du Województwa.
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Zgodnie z zapisami Regulaminu Komisji Oceny
Projektów, Zarz¹d Województwa, akceptuj¹c listê
rankingow¹ moc¹ Uchwa³y Zarz¹du Województwa
Ma³opolskiego z dnia 18 sierpnia 2005 r. (Nr 834/
2005), podj¹³ równoczenie decyzjê o przyjêciu
wniosków do realizacji. Decyzja Zarz¹du Województwa stanowi³a podstawê do podpisania z Pro-

jektodawcami umów finansowania projektów. Proces podpisywania umów zakoñczy³ siê 15 padziernika 2005 r.
£¹czna wartoæ projektów przyjêtych do realizacji na rok szkolny/akademicki 2005/2006 wynosi 16,74 mln z³.

Tab. 31. Zestawienie wniosków zaakceptowanych przez Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego
do realizacji w roku szkolnym 2005/2006
6W\SHQGLDGODXF]QLyZ 
%HQHILFMHQW

7\WXáSURMHNWX

0 LDVWR1RZ \
3URJUDPVW\SHQGLDOQ\GODXF]QLyZV]Nyá
6 F]
SURZDG]RQ\FKLGRWRZDQ\FKSU]H]1RZ\6 F]
3URJUDPVW\SHQGLDOQ\GODXF]QLyZV]Nyá
3RZ LDW
SRQDGJLPQD]MDOQ\FKZ3RZLHFLH*RUOLFNLP
*RUOLFNL
ZURNXV]NROQ\P
3URJUDPVW\SHQGLDOQ\GODXF]QLyZV]Nyá
3RZ LDW
SRQDGJLPQD]MDOQ\FKSURZDG]RQ\FKSU]H]
' EURZ VNL
3RZLDW' EURZVNL
3URJUDPVW\SHQGLDOQ\GODXF]QLyZV]Nyá
*P LQD=DWRU
SRQDGJLPQD]MDOQ\FKSURZDG]RQ\FKSU]H]
*PLQ =DWRU
3URJUDP6W\SHQGLDOQ\GODXF]QLyZV]Nyá
3RZ LDW
SRQDGJLPQD]MDOQ\FKSURZDG]RQ\FKSU]H]
1RZ RV GHFNL
3RZLDW1RZRV GHFNL
3URJUDPVW\SHQGLDOQ\GODXF]QLyZNODV
SLHUZV]\FKLGUXJLFKV]Nyá
*P LQD
SRQDGJLPQD]MDOQ\FKNR F] F\FKVL 
1LHSRáRPLFH
HJ]DP LQHPP DWXUDOQ\PSURZDG]RQ\FKSU]H]
*PLQ 1LHSRáRPLFH
3URJUDPVW\SHQGLDOQ\GODXF]QLyZNODV,L,,
3RZ LDW
V]NyáSRQDGJLPQD]MDOQ\FKSURZDG]RQ\FK
: DGRZ LFNL
SU]H]3RZLDW: DGRZLFNLZURNXV]NROQ\P

*P LQD
3URJUDPVW\SHQGLDOQ\GODXF]QLyZ/LFHXP
/LSQLFD
Z/LSQLF\: LHONLHMZURNXV]NROQHM
: LHOND
0 LDVWR
3URJUDPVW\SHQGLDOQ\GODXF]QLyZV]Nyá
7DUQyZ 
SRQDGJLPQD]MDOQ\FKZPLH FLH7DUQRZLH
3URJUDPVW\SHQGLDOQ\GODXF]QLyZV]Nyá
3RZ LDW
SRQDGJLPQD]MDOQ\FK3RZLDWX2ONXVNLHJRQD
2ONXVNL
URNV]NROQ\
3RZ LDW
3URJUDPVW\SHQGLDOQ\GODXF]QLyZV]Nyá
2 Z L FLP VNL
3RZLDWX2 ZL FLPVNLHJR
3URJUDP6W\SHQGLDOQ\GODXF]QLyZV]Nyá
3RZ LDW
SRQDGJLPQD]MDOQ\FKP DM F\FKVLHG]LE 
.UDNRZ VNL
QDWHUHQLH3RZLDWX.UDNRZVNLHJR
3URJUDPVW\SHQGLDOQ\GODXF]QLyZV]Nyá
3RZ LDW
SRQDGJLPQD]MDOQ\FKSURZDG]RQ\FKSU]H]
: LHOLFNL
3RZLDW: LHOLFNLZURNXV]NROQ\P
3URJUDPVW\SHQGLDOQ\GODXF]QLyZV]Nyá
3RZ LDW6XVNL
SRQDGJLPQD]MDOQ\FK]WHUHQX3RZLDWX6XVNLHJR
3URJUDPVW\SHQGLDOQ\GODXF]QLyZNODV,L,,
3RZ LDW
V]NyáSRQDGJLPQD]MDOQ\FK3RZLDWX
/LP DQRZ VNL
/LP DQRZVNLHJR
*P LQD
3URJUDPVW\SHQGLDOQ\GODXF]QLyZV]Nyá
HJRFLQD
SURZDG]RQ\FKSU]H]* PLQ  HJRFLQD
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Tab. 31. (c. d.) Zestawienie wniosków zaakceptowanych przez Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego do realizacji w roku szkolnym 2005/2006

%HQHILFMHQW

7\WXáSURMHNWX

3RZLDW
3URV]RZLFNL
3RZLDW
7DUQRZVNL
3RZLDW
0LHFKRZVNL

3URJUDPVW\SHQGLDOQ\3RZLDW\3URV]RZLFNLHJR
GODXF]QLyZV]NyáSRQDGJLPQD]MDOQ\FK
3URJUDPVW\SHQGLDOQ\GODXF]QLyZ3RZLDWX
7DUQRZVNLHJRQDURN
:VSDUFLHUR]ZRMXHGXNDF\MQHJRPáRG]LH \
ZLHMVNLHM
3URJUDPVW\SHQGLDOQ\GODXF]QLyZV]Nyá
SRQDGJLPQD]MDOQ\FKSURZDG]RQ\FKSU]H]
3RZLDW%U]HVNL
6W\SHQGLDGODXF]QLyZNUDNRZVNLFKV]Nyá
SRQDGJLPQD]MDOQ\FKURNV]NROQ\
6W\SHQGLDZV]NRáDFKDUW\VW\F]Q\FK
:RMHZyG]WZD0DáRSROVNLHJR
6W\SHQGLDGODXF]QLyZ/LFHXP3URILORZDQHJR
Z0 FLQLH
=PDWXU áDWZLHMSURJUDPVW\SHQGLDOQ\GOD
XF]QLyZV]NyáSRQDGJLPQD]MDOQ\FK3RZLDWX
&KU]DQRZVNLHJR
3URJUDPVW\SHQGLDOQ\GODXF]QLyZNODV,L,,
V]NyáSRQDGJLPQD]MDOQ\FKSURZDG]RQ\FKSU]H]
3RZLDW%RFKH VNL
3URJUDPVW\SHQGLDOQ\GODXF]QLyZV]Nyá
SRQDGJLPQD]MDOQ\FKZ3RZLHFLH7DWU]D VNLP
ZURNXV]NROQ\P
:\UyZQ\ZDQLHV]DQVHGXNDF\MQ\FKSRSU]H]
SURJUDP\VW\SHQGLDOQHGODXF]QLyZV]Nyá
SRQDGJLPQD]MDOQ\FKZURNXV]NROQ\P

3URJUDPVW\SHQGLDOQ\GODXF]QLyZV]Nyá
SRQDGJLPQD]MDOQ\FK]WHUHQX3RZLDWX
0\ OHQLFNLHJR
680$

3RZLDW
%U]HVNL
0LDVWR
.UDNyZ
0LQLVWHUVWZR
.XOWXU\
*PLQD
/LPDQRZD
3RZLDW
&KU]DQRZVNL
3RZLDW
%RFKH VNL
3RZLDW
7DWU]D VNL 
3RZLDW
1RZRWDUVNL 
3RZLDW
0\ OHQLFNL 
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opracowanie w³asne
Tab. 32. Wnioski z³o¿one na podstawie porozumienia z Województwem Ma³opolskim  wymagaj¹
dodatkowej akceptacji instytucji Zarz¹dzaj¹cej
6W\SHQGLDGODVWXGHQWyZ
%HQHILFMHQW

7\WXáSURMHNWX

3RZLDW
.UDNRZVNL
0DáRSROVNLSURJUDPVW\SHQGLDOQ\GODVWXGHQWyZ
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W zwi¹zku ze specyfik¹ Dzia³ania kolejny nabór
projektów stypendialnych przewidziany jest na
czerwiec 2006 r.
Warunki jakie musz¹ spe³niaæ uczniowie
ubiegaj¹cy siê o stypendia w roku szkolnym
2005/2006
Stypendia Wspieranie rozwoju edukacyjnego m³odzie¿y wiejskiej s¹ przeznaczone dla uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹, z wy³¹czeniem szkó³ dla doros³ych. O przyznanie stypendiów mog¹ siê ubiegaæ uczniowie, którzy:
§

w roku szkolnym 2005/2006 s¹ uczniami pierwszej lub drugiej klasy szko³y ponadgimnazjalnej,

§

pochodz¹ z terenów wiejskich, miast do 5 000
mieszkañców lub miast do 20 000 mieszkañców
(je¿eli w tym miecie nie ma publicznej szko³y
ponadgimnazjalnej koñcz¹cej siê matur¹),

§

pochodz¹ z rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej (dochód netto na osobê w rodzinie nieprzekraczaj¹cy 504 z³ lub 583 z³, gdy
cz³onkiem rodziny jest dziecko niepe³nosprawne).

Uczniowie objêci programem otrzymaj¹ pomoc
stypendialn¹ w wysokoci 1000-2500 z³ na rok szkolny (decyzjê o wysokoci stypendium podejmuje Komisja Stypendialna powo³ana przez Beneficjenta).
Stypendia przeznaczone s¹ na pokrycie kosztów
zwi¹zanych z pobieraniem nauki tzn. na ca³kowite lub
czêciowe pokrycie kosztów zakwaterowania
w bursie, internacie lub na stancji, posi³ków, zakupu
podrêczników, transportu do i ze szko³y, czesnego
za naukê, inne koszty obligatoryjnie wymagane przez
szko³ê. Stypendia mog¹ mieæ formê refundacji lub dofinansowania ww. kosztów, albo formê rzeczow¹.

§

w roku akademickim 2005/2006 s¹ studentami
pierwszego lub drugiego roku,

§

pochodz¹ z obszarów zagro¿onych marginalizacj¹,
w tym w szczególnoci z obszarów wiejskich lub
z obszarów restrukturyzacji przemys³ów,

§

pochodz¹ z rodzin znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji materialnej (dochód netto na osobê
w rodzinie nieprzekraczaj¹cy 504 z³ lub 583 z³,
gdy cz³onkiem rodziny jest dziecko niepe³nosprawne),

§

komisje stypendialne bêd¹ bra³y pod uwagê
trudn¹ sytuacjê rodzinn¹ studentów (np. rodzina niepe³na  brak ojca, matki, obojga rodziców,
rodzina wielodzietna, niepe³nosprawnoæ rodziców, wychowywanie siê w domu dziecka, przewlek³a ciê¿ka choroba w rodzinie itp.).

Studenci objêci programem otrzymaj¹ pomoc stypendialn¹ w wysokoci 2500-3500 z³ na rok akademicki (decyzjê o wysokoci stypendium podejmuje Komisja Stypendialna powo³ana przez Beneficjenta). Stypendia bêd¹ wyp³acane w formie
pieniê¿nej (w comiesiêcznych ratach) i bêd¹ przeznaczone na ca³kowite lub czêciowe pokrycie kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki.
Studenci zainteresowani programem powinni sk³adaæ wnioski o przyznanie stypendium w terminie
od 3 do 29 padziernika 2005 r. we w³aciwym dla
miejsca zameldowania starostwie powiatowym.

3.3.5. INFORMACJA I PROMOCJA
Informacje o programie stypendialnym i naborze
wniosków ukaza³y siê:
§

w dodatku do Dziennika Polskiego,

§

w Ma³opolskim Informatorze Europejskim Województwa Ma³opolskiego,

§

w biuletynie Ma³opolskiej Fundacji Stypendialnej
Sapere Auso,

Warunki jakie musz¹ spe³niaæ studenci ubiegaj¹cy siê o stypendia w roku akademickim
2005/2006

§

w kwartalniku Fundusze Pomocowe w Ma³opolsce,

§

w internetowym Ma³opolskim Biuletynie Informacyjnym ZPORR,

Stypendia Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów s¹ przeznaczone dla studentów publicznych i niepublicznych szkó³ wy¿szych (dzia³aj¹cych w oparciu
o Ustawê Prawo o Szkolnictwie Wy¿szym), prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym. O przyznanie stypendiów mog¹ siê ubiegaæ studenci, którzy:

§

na ³amach prasy lokalnej: Dziennika Polskiego
oraz Gazety Wyborczej, w dodatku Gazeta
w Krakowie,

§

w folderze informacyjnym Uniwersytetu Jagielloñskiego skierowanym do wszystkich uczniów
Województwa Ma³opolskiego  w trakcie realizacji.

Dok³adne informacje na temat terminu i miejsca
sk³adania wniosków s¹ przekazywane przez pedagogów szkolnych i dyrektorów w szko³ach objêtych
programem.

36

ZPORR w Ma³opolsce

Akcje promocyjno-szkoleniowe Instytucji Wdra¿aj¹cej Dzia³anie 2.2. ZPORR obejmuj¹:
§

szkolenie informacyjne dla Projektodawców
w zwi¹zku z og³oszonym naborem projektów,

§

przekazanie projektodawcom gad¿etów promocyjnych zaprojektowanych przez Andrzeja
Mleczkê (kubki, segregatory, notesy itp.),

§

§

§

3.3.6. PROBLEMY WYSTÊPUJ¥CE
W TRAKCIE WDRA¯ANIA
DZIA£ANIA 2.2.
Podstawowe problemy we wdra¿aniu Dzia³ania 2.2.
dotycz¹:

przekazanie projektodawcom materia³ów informacyjno-promocyjnych (tj. ulotek i plakatów)
z przeznaczeniem dla wszystkich szkó³ objêtych
programem,
udzia³ przedstawicieli Instytucji Wdra¿aj¹cej
Dzia³anie 2.2. w konferencji zorganizowanej
przez Kuratorium Owiaty w Krakowie dla dyrektorów szkó³ ponadgimnazjalnych z Ma³opolski  przekazanie uczestnikom materia³ów informacyjnych o programie,
regularne aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronach internetowych Województwa
Ma³opolskiego.

Punkt informacyjno-kontaktowy:
§

punkt dzia³a w Instytucji Wdra¿aj¹cej Dzia³anie
2.2. przy Departamencie Edukacji i Kultury
UMWM,

§

punkt udziela informacji o programie wszystkim
zainteresowanym: potencjalnym beneficjentom,
uczniom, studentom.

§

wielokrotnie zmieniaj¹cych siê interpretacji
i wytycznych Instytucji Zarz¹dzaj¹cej w zakresie tych samych zagadnieñ,

§

koniecznoci przedk³adania przez uczniów dokumentów potwierdzaj¹cych poniesienie przez nich
okrelonych wydatków (refundacja kosztów),

§

braku zmiany Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki w sprawie przyjêcia Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, wprowadzaj¹cego czwart¹ formê wyp³aty
stypendiów dla uczniów tzw. formy zaliczkowej,

§

braku regulacji prawnych pozwalaj¹cych samorz¹dowi województwa na przekazywanie rodków finansowych na realizacjê projektów stypendialnych
opracowanych przez Ministerstwo Kultury.

3.4. DZIA£ANIA WDRA¯ANE PRZEZ
DEPARTAMENT GOSPODARKI
I INFRASTRUKTURY
3.4.1. DZIA£ANIE 2.5. PROMOCJA
PRZEDSIÊBIORCZOCI

Tab. 33. Dzia³anie 2.5. Promocja przedsiêbiorczoci
/LF]ED]áR RQ\FKZQLRVNyZ
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Harmonogram naboru wniosków
Na II kwarta³ 2005 r. przypad³o zakoñczenie drugiego naboru wniosków, który zakoñczy³ siê w dniu
1 kwietnia 2005 r. Natomiast zgodnie z zapisami
Ramowego Planu Realizacji Dzia³ania 2.5. ZPORR
(przyjêtego uchwa³¹ ZWM 31 stycznia) w roku
2005 przewidziano organizacjê trzech konkursów.
Jednak¿e z powodu wykorzystania wszystkich rodków dostêpnych na rok 2005 trzeci nabór wniosków zosta³ odwo³any. Do chwili obecnej znane s¹
wyniki dwóch naborów wniosków.
Zgodnie z zapisami Uzupe³nienia ZPORR na realizacjê Dzia³ania na lata 2004-2006 przewidziano
kwotê 3,06 mln euro z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego. Dodatkowe rodki pochodz¹ z bud¿etu pañstwa i rodków prywatnych beneficjentów.
Konkursy  dotychczas odby³y siê 2
1. Konkurs  Edycja 2004  termin: 24 grudnia
2004-13 stycznia 2005 r.
Na konkurs z³o¿ono 39 wniosków
Przewidziana kwota to 4,57 mln z³
Wartoæ ca³kowita z³o¿onych wniosków (39) wynios³a 24,89 mln z³, w tym wnioskowana kwota dotacji ZPORR (EFS+Bud¿et Pañstwa)  22,03 mln z³.
Instytucja Wdra¿aj¹ca podpisa³a umowy o dofinansowanie projektów z 7 beneficjentami,
z których jeden w dniu 19 sierpnia rozwi¹za³ umowê. Kwota wsparcia w ramach ZPORR, na jak¹
podpisano umowy z 6 beneficjentami wynosi
2,50 mln z³.
rodki pozostaj¹ce po rezygnacji z realizacji projektu Jurajskiej Izby Gospodarczej zaproponowano kolejnemu beneficjentowi z listy rankingowej.

Ponadto pozostaj¹ca kwota z I naboru w wysokoci 0,55 mln z³ zosta³a na mocy uchwa³y z dnia
7 wrzenia przeniesiona na II nabór, a realizacja projektu w ramach Dzia³ania 2.5. zostanie zaproponowana kolejnym beneficjentom z listy rankingowej
w ramach II naboru.
2. Konkurs  Edycja 2005  14 marca 20051 kwietnia 2005 r.
Na konkurs z³o¿ono: 36 wniosków
Przewidziana zosta³a kwota w wysokosci 7,08 mln z³
Wartoæ ca³kowita z³o¿onych wniosków (36)
wynios³a 32,79 mln z³, w tym wnioskowana kwota dotacji ZPORR (EFS+Bud¿et Pañstwa)  28,45
mln z³.
W wyniku oceny formalnej i merytorycznej
do realizacji zakwalifikowano 7 projektów. Umowy o dofinansowanie z 7 beneficjentami zosta³y podpisane w sierpniu.
Wartoæ dokonanych p³atnoci (dla 6 beneficjentów I naboru) od pocz¹tku realizacji programu wynosi 0,21 mln z³ (EFS), tym samym wartoæ dokonanych p³atnoci od pocz¹tku realizacji programu
jako procent alokacji 2004-2006 stanowi 2%.
Przewidywane nabory
W br., w zwi¹zku z wyczerpaniem rodków z alokacji na 2005 r. nie przewiduje siê kolejnych naborów. W ramach alokacji 2004-2006 ostatni nabór
planowany jest z pocz¹tkiem 2006 r.

3.4.2. DZIA£ANIA 2.6. REGIONALNE
STRATEGIE
INNOWACYJNE
I TRANSFER WIEDZY

Tab. 34. Dzia³ania 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
/LF]ED]áR RQ\FKZQLRVNyZ
&DáNRZLWDZDUWR üSURMHNWyZ
2F]HNLZDQDNZRWDGRILQDQVRZDQLD
3R]LRPGRILQDQVRZDQLD
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Harmonogram naboru wniosków
Zgodnie z zapisami Ramowego Planu Realizacji
Dzia³ania 2.6. ZPORR (przyjêtym uchwa³¹ ZWM
nr 99/05 z dnia 31 stycznia br.) w roku 2005 przewidziano organizacjê dwóch konkursów na nabór
wniosków w terminie:
§

§

od 7 lutego 2005 do 11 marca 2005 r., który dotyczy³ wniosków w ramach tworzenia
i rozwoju sieci wspó³pracy w zakresie innowacji
pomiêdzy sektorem badawczo-rozwojowym,
przedsiêbiorstwami i innymi podmiotami
(na poziomie regionalnym i lokalnym); tworzenia i rozwoju systemu komunikacji i wymiany
informacji; sta¿y dla absolwentów szkó³ wy¿szych nie zarejestrowanych jako bezrobotni
i pracowników sektora badawczo-rozwojowego, s³u¿¹ce transferowi wiedzy i innowacji pomiêdzy sektorem badawczo-rozwojowym,
a przedsiêbiorstwami dla obopólnych korzyci,
od 1 kwietnia 2005 do 25 kwietnia 2005 r.,
który obejmowa³ pozosta³e typy projektów
tj. tworzenie lub rozwój RSI oraz stypendia dla
najlepszych absolwentów szkó³ wy¿szych kontynuuj¹cych naukê na studiach doktoranckich
z zakresu nauk cis³ych, technicznych i innych dziedzin naukowych, przyczyniaj¹cych siê do rozwoju strategicznych obszarów regionu.

Wyniki naborów przeprowadzonych
do koñca III kwarta³u 2005 (styczeñ-wrzesieñ)
W odpowiedzi na I konkurs zosta³o z³o¿onych 25
wniosków na ³¹czn¹ kwotê dofinansowania 12,57
mln z³ z³otych, podczas gdy wartoæ rodków przeznaczonych na zakontraktowanie w ramach I konkursu zgodnie z RPRD wynosi³a 3,00 mln z³.

Komisjê Oceny Projektów. Komisja Oceny Projektów oceni³a 17 wniosków, z których 8 zosta³o zarekomendowanych do dofinansowania. Uchwa³¹ nr
623/05 z dnia 27 czerwca br. ZWM zaakceptowa³
listê rankingow¹ projektów przyjêtych do dofinansowania zgodnie z protoko³em Komisji. £¹czna kwota dotacji wynios³a 3,15 mln z³, z czego 0,15 mln z³
pochodzi³o ze rodków zaoszczêdzonych w ramach
konkursu z 2004 r.
W odpowiedzi na II konkurs zosta³o z³o¿onych
10 wniosków na ³¹czn¹ kwotê dofinansowania 5,31
mln z³, podczas gdy wartoæ rodków przeznaczonych na zakontraktowanie w ramach I konkursu
zgodnie z RPRD wynosi³a 3,00 mln z³.
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji formalnej ustalono:
1 wniosek zosta³ odrzucony (nie spe³ni³ wymagañ
rejestracyjnych),
9 wniosków zosta³o zwróconych celem dokonania uzupe³nieñ lub dopuszczalnych poprawek.
W wyniku przeprowadzonej powtórnej oceny
formalnej 9 wniosków zosta³o przekazanych
do oceny merytorycznej, dokonywanej przez
Komisjê Oceny Projektów. 5 wniosków sporód
przekazanych do Komisji zosta³o zaakceptowanych
do dofinansowania, 3 wnioski zosta³y umieszczone
na tzw. licie rezerwowej, ze wzglêdu na wyczerpanie rodków dostêpnych w ramach alokacji.
Uchwa³¹ nr 941/05 z dnia 5 wrzenia br. ZWM zaakceptowa³ listê rankingow¹ projektów przyjêtych
do dofinansowania zgodnie z protoko³em Komisji.
£¹czna kwota dofinansowania wynios³a 3,27 mln
z³, z czego 0,27 mln z³ pochodzi³o ze rodków zaoszczêdzonych w ramach konkursu z 2004 r.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji formalnej ustalono, i¿:
1 wniosek wp³yn¹³ po terminie i nie by³ rozpatrywany,
7 wniosków zosta³o odrzuconych po przeprowadzonej weryfikacji formalnej (wnioski nie spe³nia³y
wymogów rejestracyjnych lub nie stanowi³y odpowiedzi na konkurs, tzn. nie odpowiada³y celom Dzia³ania 2.6. ZPORR),
17 wniosków zosta³o zwróconych w celu dokonania uzupe³nieñ lub dopuszczalnych poprawek.

Do chwili obecnej w ramach konkursu z 2005 r.
podpisano 11 umów.

W wyniku przeprowadzonej powtórnej oceny
formalnej 17 wniosków zosta³o przekazanych
do oceny merytorycznej, dokonywanej przez

Warunkiem koniecznym do og³oszenia konkursów jest podpisanie umowy finansowania Dzia³ania,
co mia³o miejsce 13 padziernika 2004 r. oraz

Zasady i uwarunkowania przeprowadzanych
naborów
Bior¹c pod uwagê specyfikê projektów wspó³finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz
system wydatkowania rodków zgodnie z zasad¹ n+2,
konkursy na nabór wniosków organizowane s¹
w I kwartale danego roku wdra¿ania Dzia³ania.
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przyjêcie Ramowego Planu Realizacji Dzia³ania
na dany rok (uchwa³a ZWM nr 99/2005 z dnia
31 stycznia 2005 r.).
Koniecznoæ zorganizowania konkursu dla projektów bezporednio nawi¹zuj¹cych do Regionalnej
Strategii Innowacji w terminie póniejszym, wynika³a z faktu przyjêcia powy¿szego dokumentu przez
Sejmik WM w dniu 21 lutego 2005 r. Poza procedur¹ konkursow¹ przewidywane jest równie¿ z³o¿enie projektu w³asnego (Instytucji Wdra¿aj¹cej),
powiêconego promocji Regionalnej Strategii Inno-

wacji, na którego realizacjê zarezerwowano w Ramowym Planie Realizacji Dzia³ania 0,81 mln z³. Z³o¿enie projektu przewidywane jest na III dekadê
wrzenia br.
Przewidywane nabory
W br. nie przewiduje siê kolejnych naborów wniosków. Najbli¿szy konkurs planowany jest na pocz¹tek 2006 r. Harmonogram organizacji konkursów
zostanie zamieszczony w Ramowym Planie Realizacji Dzia³ania na rok 2006.

Tab. 35. Wnioski i analizy finansowe
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2.4.3. DZIA£ANIE 3.4.
MIKROPRZEDSIÊBIORSTWA
Tab. 36. Dzia³anie 3.4. Mikroprzedsiêbiorstwa
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Harmonogram naboru wniosków
Na III kwarta³ 2005 r. przypad³o zakoñczenie trzeciego naboru wniosków. Dat¹ finaln¹ jest dzieñ
16 wrzenia 2005 r. Do chwili obecnej znane s¹ wyniki dwóch naborów wniosków, które dotyczy³y dofinansowania dwóch typów projektów, zarówno spe40

cjalistycznych us³ug doradczych, jak i dotacji inwestycyjnych. W ramach trzeciego naboru (29 sierpnia
2005 do 16 wrzenia 2005 r.) wp³ynê³o 171 wniosków. Obecnie trwa proces oceny formalnej.
W Ramowym Planie Realizacji Dzia³ania dla Dzia³ania
3.4., w tym konkursie nie przewidywano wsparcia dla projektów doradczych.

ZPORR w Ma³opolsce

Zgodnie z zapisami Uzupe³nienia ZPORR na realizacjê Dzia³ania na lata 2004-2006 przewidziano kwotê
3,91 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Dodatkowe rodki pochodz¹ z bud¿etu pañstwa i rodków prywatnych beneficjentów.
Konkurs  Edycja 2005  21 marca 20058 kwietnia 2005 r.1
Na konkurs z³o¿ono: 280 wniosków.
§

Typ I: Specjalistyczne us³ugi doradcze: 17 wniosków,

§

Typ II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiêbiorstwa: 263 wnioski.

Na konkurs przewidziana zosta³a kwota 16,06
mln z³, w tym:
§ Typ I  Specjalistyczne us³ugi doradcze: 1,07 mln z³,
§ Typ II  Dotacje inwestycyjne: 14,97 mln z³.
Wartoæ ca³kowita z³o¿onych wniosków (280) wynios³a 62,48 mln z³, w tym wnioskowana kwota dotacji ZPORR (EFRR+Bud¿et Pañstwa)  31,27 mln z³.
W wyniku oceny formalnej i merytorycznej
do realizacji zakwalifikowano 75 projektów:
§

projekty doradcze  2 (Kraków),

§

projekty inwestycyjne  73 (Kraków: 29, Ma³opolska: 44).

Zapotrzebowanie na 75 wniosków z listy rankingowej wynosi 8,35 mln z³, a wiêc zostanie wydanych ok. 51% przewidzianych rodków.
Konkurs  Edycja 2005  29 sierpnia 2005 16 wrzenia 2005 r.
W ramach trzeciego naboru og³oszonego przez
Województwo Ma³opolskie zosta³y przeznaczone
nastêpuj¹ce rodki:
§

projekty inwestycyjne realizowane na terenie
miasta Krakowa  4,28 mln z³,

§

projekty inwestycyjne realizowane na terenie
Województwa Ma³opolskiego z wy³¹czeniem
miasta Krakowa  3,84 mln z³.

Na konkurs z³o¿ono 171 wniosków. Zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Dzia³ania dla Dzia³ania 3.4.
wszystkie z³o¿one projekty dotycz¹ dotacji inwestycyjnych dla mikroprzedsiebiorstw.
W porozumieniu z Instytucj¹ Zarz¹dzaj¹c¹  MGiP termin naboru zosta³ wyd³u¿ony do dnia 11 kwietnia br. (pogrzeb Papie¿a)
1

Przewidywane nabory
W br. kolejny nabór wniosków jest uzale¿niony bezporednio od wyników oceny formalnej wniosków
z³o¿onych w naborze trwaj¹cym od dnia 29 sierpnia
do 16 wrzenia 2005 r. Ewentualny termin kolejnego
naboru to 7 listopada 2005 r.

3.5. REALIZACJA REGIONALNEGO
PLANU DZIA£AÑ PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH
Regionalny Plan Dzia³añ Promocyjnych i Informacyjnych ZPORR opisuje cele, zasady i metody prowadzenia dzia³añ informacyjno-promocyjnych, które bêd¹ podejmowane w odniesieniu do wszystkich
przedsiêwziêæ realizowanych przy wspó³finansowaniu ze rodków Unii Europejskiej w ramach regionalnego komponentu Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Ma³opolskim w latach 2004-2006.
Zespó³ Promocji i Informacji w Departamencie
Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urzêdu Marsza³kowskiego odpowiada za koordynacjê
i realizacjê Regionalnego Planu Dzia³añ Promocyjnych
i Informacyjnych w Ma³opolsce.
Szkolenia
W III kwartale 2005 r. zorganizowano seriê szkoleñ, skierowanych zarówno do beneficjentów programu, jak i osób zaanga¿owanych we wdra¿anie
ZPORR w Województwie Ma³opolskim.
Kontynuowano rozpoczêty w czerwcu cykl
3-dniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu
zarz¹dzania projektem pt. Od pomys³u do rozliczenia projektu w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Realizacja
regionalnego komponentu ZPORR w Ma³opolsce
wesz³a w fazê zawierania przez beneficjentów
umów oraz zarz¹dzania projektami, na które przyznane zosta³o dofinansowanie. Spotkania mia³y s³u¿yæ przygotowaniu beneficjentów do prawid³owego aplikowania o rodki oraz prowadzenia projektów realizowanych w ramach ZPORR. Autorski,
zindywidualizowany program warsztatów dostosowany zosta³ do specyficznych wymagañ ZPORR.
Tym razem warsztaty odby³y siê w Krakowie,
obejmowa³y ca³oæ zagadnienia jakim jest przygotowanie dobrego projektu. Od mylenia projekto41
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wego i tworzenia matrycy logicznej, przez
skonstruowanie bud¿etu, pisanie wniosków o refundacje, a¿ do kontroli i monitoringu realizacji projektów. Wziê³o w nich udzia³ oko³o 130 Ma³opolan, potencjalnych beneficjentów ZPORR.
Przeprowadzono równie¿ dwudniowe wewnêtrzne szkolenie dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych UMWM
pt. Zasady oceny i kontroli projektów w ramach
ZPORR. Szkolenie odby³o siê 11-12 lipca br.
i dotyczy³o kryteriów oceny merytoryczno-technicznej wniosków z³o¿onych do ZPORR w wietle
Rozporz¹dzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy
z dnia 18.05.2005 r., analizy finansowej studiów
wykonalnoci projektów przygotowywanych w ramach ZPORR oraz kontroli i audytu wewnêtrznego funduszy strukturalnych.
W zwi¹zku z og³oszeniem naborów wniosków
w ramach Dzia³añ 3.2., 1.1. i 3.3. ZPORR zorganizowano spotkania robocze dla beneficjentów powy¿szych Dzia³añ. Podczas spotkañ zosta³y przekazane informacje o zmianach uwarunkowañ formalno-prawnych naboru oraz wynikaj¹cych z tych
zmian konsekwencjach dla beneficjentów. Ze wzglêdu na instrukta¿owy charakter spotkañ, wziê³y
w nich udzia³ osoby bezporednio zaanga¿owane
w przygotowywanie wniosków.
W sierpniu i wrzeniu odby³y siê jednodniowe szkolenie dla wszystkich ekspertów oceniaj¹cych wnioski do ZPORR. Szkolenia obejmowa³y analizê finansow¹ i ekonomiczn¹ projektów inwestycyjnych.
Dzia³ania promocyjne
W III kwartale 2005 r. Zespó³ Promocji i Informacji Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych kontynuowa³ redagowanie
comiesiêcznego Ma³opolskiego Biuletynu Informacyjnego ZPORR. Biuletyn ten przygotowywany jest
we wspó³pracy z Departamentem Gospodarki i Infrastruktury UMWM, Departamentem Edukacji
i Kultury UMWM, Wojewódzkim Urzêdem Pracy
oraz Ma³opolskim Urzêdem Wojewódzkim. Zawiera on aktualne informacje o dzia³aniach realizowanych przez instytucje zaanga¿owane we wdra¿anie
ZPORR i dostêpny jest na stronie internetowej
Urzêdu Marsza³kowskiego w formacie PDF.
Kontynuowano tak¿e rozsy³anie poprzez e-mail
bie¿¹cych aktualnoci do cz³onków Ma³opolskiej
Sieci Koordynatorów ds. Funduszy Strukturalnych
42

(MSK) w formie elektronicznego newslettera pt.
ZPORRo NOWOCI.
Na pocz¹tku lipca zosta³ wydany w formie ulotki
katalog wystawy Ma³opolskie Inwestycje. W katalogu znalaz³y siê wszystkie inwestycje prezentowane
na wystawie.
W zwi¹zku z promocj¹ trwaj¹cych naborów projektów w ramach ZPORR wydano ulotki informacyjne na temat Dzia³añ 3.2. Obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji i 3.3. Zdegradowane obszary miejskie,
poprzemys³owe i powojskowe.
We wrzeniu rozpoczêto emisjê nowej serii audycji pt. ZPORRe Pieni¹dze w Radiu Kraków. Tematyka audycji obejmuje szerokie spektrum zagadnieñ
dotycz¹cych realizacji ZPORR w Ma³opolsce.
Na zakoñczenie I kwarta³u 2005 r. Zespó³
ds. Promocji i Informacji Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urzêdu Marsza³kowskiego opracowa³ koncepcjê akcji promuj¹cej
ZPORR w Ma³opolsce z wykorzystaniem rysunków
znanego artysty krakowskiego Andrzeja Mleczki.
W kwietniu zosta³y wydrukowane 4 wzory plakatów z wykorzystaniem prac artysty. Oprawione plakaty wrêczono cz³onkom MSK podczas konferencji 6 czerwca 2005 r. Wród nich znalaz³y siê kubki
ceramiczne, podk³adki pod kubek, notesy, segregatory, podk³adki pod myszkê, d³ugopisy, teczki kartonowe, reklamówki i clip-boardy. Materia³y promocyjne przeznaczone s¹ dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów, uczestników szkoleñ oraz
osób zaanga¿owanych we wdra¿anie ZPORR.
W Departamencie Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych UMWM dzia³a Punkt Informacyjny dla Beneficjentów. Aktualnoci dotycz¹ce Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego w Ma³opolsce dostêpne s¹ na stronie internetowej Województwa Ma³opolskiego
www.wrotamalopolski.pl w dziale ZPORR w Ma³opolsce.

3.6. TABELA FINANSOWA
PROGRAMU
Po zastosowaniu wprowadzonego w lutym 2005 r.
algorytmu przeliczania rodków w ramach ZPORR,
we wszystkich województwach nast¹pi³ spadek
wielkoci rodków dostêpnych w obrêbie programu. Ró¿nice kursowe stanowi¹ powa¿ne zagro-
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¿enie w procesie wdra¿ania programu, g³ównie
z uwagi na ich destabilizuj¹cy wp³yw na mo¿liwoci kontraktowania rodków. Szczególnego znaczenia problem ró¿nic kursowych nabierze
w ostatnich etapach realizacji ZPORR, zarówno
pod koniec kontraktowania rodków, jak i w okre-

sie póniejszym, zwi¹zanym wy³¹cznie z dokonywaniem p³atnoci.
Poni¿sza tabela obejmuje zestawienie rodków
dostêpnych w ramach ZPORR przeliczonych
wed³ug kursu obowi¹zuj¹cego w III kwartale 2005 r.
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* umowy dla projektów wybranych w ramach II naboru w trakcie podpisywania
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Tab. 37. Tabela finansowa programu
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Tab. 38. Szczegó³owa lista projektów wybranych przez Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego
do dofinansowania w ramach Dzia³ania 1.5.
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Tab. 39. Szczegó³owa lista projektów wybranych przez Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego
do dofinansowania w ramach Poddzia³ania 3.5.1.
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Tab. 40. Szczegó³owa lista projektów wybranych przez Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego
do dofinansowania w ramach Poddzia³ania 3.5.2.
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Tab. 40. (c.d.) Szczegó³owa lista projektów wybranych przez Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego
do dofinansowania w ramach Poddzia³ania 3.5.2.
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ZPORR w Ma³opolsce

3.7. STAN WDRA¯ANIA ZPORR
(PORÓWNANIE WOJEWÓDZTW)
W Województwie Ma³opolskim do dnia 31 lipca
z³o¿ono 1 776 wniosków, co daje regionowi I miejsce w Polsce pod wzglêdem iloci z³o¿onych aplikacji 2 . Drugie miejsce zajmuje Województwo
Lubelskie  1 769 z³o¿onych wniosków, za ostatnie 
Województwo Opolskie  707 z³o¿onych wniosków.
W Ma³opolsce najwy¿sza sporód wszystkich regionów jest równie¿ wartoæ refundacji dokona-

nych na rzecz beneficjentów. Wynosi³a ona na koniec lipca 23 989 487 z³. Drugie miejsce zajmuje
Województwo Kujawsko-Pomorskie  16 666 869 z³,
za ostatnie Województwo Wielkopolskie 
1 670 781 z³.
Poziom p³atnoci stawia Ma³opolskê na II miejscu
wród wszystkich województw pod wzglêdem procentowej wartoci rodków objêtych dokonanymi
refundacjami z EFRR i EFS w stosunku do ca³ej alokacji na lata 2004-2006.

Dane dotycz¹ce iloci z³o¿onych wniosków oraz dokonanych p³atnoci nie obejmuj¹ Dzia³ania 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach oraz Priorytetu 4
Pomoc techniczna.

2
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4. PROGRAMY SEKTOROWE
4.1. SPO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ¯YWNOCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ
OBSZARÓW WIEJSKICH 2004-2006
DZIA£ANIE 2.3. ODNOWA WSI ORAZ
OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Dnia 8 sierpnia 2005 r. rozpoczê³o siê podpisywanie umów z beneficjentami o dofinansowanie
projektów z³o¿onych w ramach Dzia³ania 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego. Do koñca wrzenia zosta³o podpisane 91 umów o wartoci 42,51 mln z³, w tym
wnioskowana kwota dofinansowania 25,90 mln z³.
Od wrzenia trwa podpisywanie aneksów do zawartych umów. Aneksy dotycz¹ g³ównie zmian harmonogramu realizacji projektów.
Dnia 15 wrzenia br. Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego podj¹³ decyzjê o przyjêciu terminu rozpoczêcia naboru wniosków do Dzia³ania 2.3. Odnowa wsi... Og³oszenie o naborze ukaza³o siê dnia
22 wrzenia w Gazecie Krakowskiej. Nabór wniosków trwa³ w dniach od 1 do 31 padziernika br.
Szczegó³owe informacje na stronie internetowej
www.wrotamalopolski.pl w dziale rodowisko i obszary wiejskie  Dotacje.
DZIA£ANIE 2.5. GOSPODAROWANIE
ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI
W trzecim kwartale 2005 r. trwa³a ocena formalna i merytoryczna wniosków z³o¿onych w ramach
Dzia³ania 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami
wodnymi. Nabór wniosków trwa³ w dniach od 8
czerwca do 8 lipca br. W ramach naboru zosta³o
z³o¿onych 18 wniosków na ³¹czn¹ kwotê dofinansowania 59,55 mln z³.
Projekty dotycz¹ g³ównie:
§

kszta³towania koryta rzeki (9 wniosków)  stabilizowanie koryta poprzez umocnienia brzegów i dna,

§

przebudowy i modernizacji wa³ów (7 wniosków) 
rozbudowa korpusu i uszczelnianie wa³ów, modernizacja luz wa³owych i dróg powodziowych,

§
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modernizacja przepompowni (2 wnioski).

Ma³opolska ma na Dzia³anie 2.5. Gospodarowanie
rolniczymi zasobami wodnymi do dyspozycji ³¹cznie
8,85 mln euro (6,85 mln euro  UE i 1,9 mln euro
 bud¿et pañstwa), czyli 33,91 mln z³ (80% rodki
UE + 20 % rodki krajowe, przy przeliczniku
3,9009 euro/z³).
DZIA£ANIE 2.2. SCALANIE GRUNTÓW
Dnia 15 wrzenia br. Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego podj¹³ decyzjê o przyjêciu terminu rozpoczêcia naboru wniosków do Dzia³ania 2.2. Scalanie gruntów. Nabór wniosków trwa³ od 1 padziernika do 9 listopada br. Og³oszenie o naborze
ukaza³o siê dnia 22 wrzenia w Gazecie Krakowskiej. Szczegó³owe informacje na stronie internetowej www.wrotamalopolski.pl w dziale rodowisko i obszary wiejskie  Dotacje.

4.2. SPO ROZWÓJ ZASOBÓW
LUDZKICH
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów
Ludzkich (SPO RZL) odzwierciedla za³o¿enia polityki spo³ecznej i edukacyjnej przyjêtej w ramach
strategii Narodowego Planu Rozwoju.
Zgodnie z zapisami dokumentów programowych
zwi¹zanych z SPO RZL Wojewódzki Urz¹d Pracy
w Krakowie jest Beneficjentem Koñcowym (instytucj¹ wdra¿aj¹c¹) dla nastêpuj¹cych Dzia³añ:
§

Dzia³anie 1.2. Perspektywy dla m³odzie¿y,

§

Dzia³anie 1.3. Przeciwdzia³anie i zwalczanie d³ugotrwa³ego bezrobocia.

Pozosta³e Dzia³ania wdra¿ane bêd¹ przez Urz¹d
S³u¿by Cywilnej  Departament Szkoleñ i Rozwoju
S³u¿by Cywilnej, Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoci, Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu, Biuro Wdra¿ania EFS, Ministerstwo Gospodarki i Pracy  Departament Wdra¿ania oraz
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
DZIA£ANIE 1.2. PERSPEKTYWY DLA
M£ODZIE¯Y
Zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Dzia³ania
na rok 2005 przyjêtym przez Zarz¹d Wojewódz-

Programy sektorowe

twa Ma³opolskiego oraz Uzupe³nienieniem SPO
RZL, w ramach Dzia³ania 1.2. Perspektywy dla m³odzie¿y w schemacie a) dofinansowywane mog¹ byæ
nastêpuj¹ce typy projektów:
§

subsydiowane zatrudnienie, zw³aszcza w sektorze MSP oraz w trzecim sektorze,

§

sta¿e i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz szkolenia, maj¹ce dostosowaæ kwalifikacje do potrzeb rynku pracy,

§

Ze wzglêdu na brak podstawy prawnej nie przewidziano uruchomienia schematu b) w ramach Dzia³ania 1.2. w roku 2005.
W ramach schematu a) w III kwartale 2005 r.
realizowanych by³o 20 projektów powiatowych
urzêdów pracy. Projekty skierowane s¹ do:
§

m³odzie¿y poni¿ej 25 roku ¿ycia, bezrobotnej
przez okres do 6 miesiêcy,

doradztwo, szkolenia oraz przyznanie jednorazowych rodków na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej,

§

m³odzie¿y poni¿ej 25 roku ¿ycia, bezrobotnej
przez okres od 6 do 24 miesiêcy,

§

poradnictwo zawodowe i porednictwo pracy,

§

bezrobotnych absolwentów wszystkich typów szkó³,

§

wspieranie realizacji programów innowacyjnych,
w szczególnoci zawieraj¹cych nowatorskie podejcie do problematyki zwalczania bezrobocia wród
m³odzie¿y i wykorzystuj¹cych nowe technologie,

§

osób poni¿ej 25 roku ¿ycia, zarejestrowanych
jako bezrobotne przez okres do 24 miesiêcy,
chc¹cych rozpocz¹æ dzia³alnoæ gospodarcz¹.

§

wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowawczego do podjêcia zatrudnienia poprzez
organizowanie i dofinansowanie stanowisk pracy dla wolontariuszy w instytucjach administracji publicznej i organizacjach pozarz¹dowych.

Planuje siê, ¿e ze wsparcia w ramach Dzia³ania 1.2.
skorzysta 6563 mieszkañców województwa ma³opolskiego. Szczegó³owe Informacje nt. planowanej
liczby osób oraz form wsparcia, z jakiego skorzystaj¹ zawiera tabela 43.

Tab. 41. Rodzaje wsparcia oraz liczba osób, które z nich skorzystaj¹ w ramach projektów realizowanych przez Powiatowe Urzêdy Pracy w ramach Dzia³ania 1.2. SPO RZL
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ród³o:
opracowanie w³asne
DZIA£ANIE 1.3. PRZECIWDZIA£ANIE
I ZWALCZANIE D£UGOTRWA£EGO BEZROBOCIA
Zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Dzia³ania
na rok 2005 przyjêtym przez Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego oraz Uzupe³nienieniem SPO
RZL, w ramach Dzia³ania 1.3. Przeciwdzia³anie
i zwalczanie d³ugotrwa³ego bezrobocia w schemacie a) dofinansowywane mog¹ byæ nastêpuj¹ce typy
projektów:
§

subsydiowane zatrudnienie,

§
§

§
§

doradztwo i szkolenia oraz udzielanie jednorazowych
rodków na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej,
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz
szkolenia zawodowe, w tym wykorzystuj¹ce najnowsze osi¹gniêcia techniczne, maj¹ce na celu
dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy,
us³ugi poradnictwa zawodowego i porednictwa pracy z uwzglêdnieniem indywidualnych planów dzia³añ,
wsparcie realizacji programów innowacyjnych,
w szczególnoci zawieraj¹ce nowatorskie podejcie
do problematyki zwalczania d³ugotrwa³ego
bezrobocia.
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W ramach schematu a) w III kwartale 2005 r.
realizowanych by³o 19 projektów powiatowych
urzêdów pracy. Projekty skierowane s¹ do:
§

osób powy¿ej 25 roku ¿ycia, bezrobotnych
przez okres do 12 miesiêcy, z wy³¹czeniem bezrobotnych absolwentów,

§

osób powy¿ej 25 roku ¿ycia, d³ugotrwale bezrobotnych przez okres od 12 do 24 miesiêcy,
z wy³¹czeniem bezrobotnych absolwentów.

Planuje siê, ¿e ze wsparcia w ramach Dzia³ania 1.3.
skorzysta 3377 mieszkañców Województwa Ma³opolskiego. Szczegó³owe Informacje nt. planowanej liczby osób oraz form wsparcia, z jakiego skorzystaj¹ zawiera tabela 42. £¹czna wartoæ projektów wynosi 9,81 mln z³.

Tab. 42. Rodzaje wsparcia oraz liczba osób, które z nich skorzystaj¹ w ramach projektów realizowanych przez Powiatowe Urzêdy Pracy w ramach Dzia³ania 1.3. SPO RZL
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ród³o:
opracowanie w³asne
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5. INICJATYWY WSPÓLNOTOWE INTERREG
5.1. INTERREG III A POLSKA  REPUBLIKA S£OWACKA
Programy w ramach IW INTERREG III A polegaj¹ na wspó³pracy przygranicznej w³adz publicznych
s¹siaduj¹cych ze sob¹ obszarów w celu rozwijania
przygranicznych orodków gospodarczych i spo³ecznych poprzez wdra¿anie zarówno projektów
infrastrukturalnych, jak i tzw. miêkkich. Dowiadczenie w tego typu wspó³pracy regiony zdoby³y
poprzez realizacjê Programu Wspó³pracy Przygranicznej Phare w okresie przedakcesyjnym. W Województwie Ma³opolskim w ramach komponentu A
realizowany jest Program Polska  Republika S³owacka 2004-2006.
Obszar wsparcia
Strona polska:
Województwo Ma³opolskie (subregion nowos¹decki),
Podkarpackie (subregion nowos¹decki),
l¹skie (subregion bielsko-bialski).
Strona s³owacka:
Region Preszowa,
Region ¯yliny.
Bud¿et
Ca³kowity bud¿et Programu wynosi 26,7 mln
euro, z tego wk³ad Wspólnotowy wynosi 20 mln
euro na ca³y okres programowania, tj. na lata 20042006. Alokacja na polsk¹ stronê Programu wynosi
10,5 mln euro.
ród³o finansowania
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(w wysokoci do 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych).
Priorytety i dzia³ania
Priorytet 1  Rozwój infrastruktury
Dzia³anie 1.1.  Infrastruktura techniczna i komunikacyjna
Dzia³anie 1.2.  Infrastruktura ochrony rodowiska
Priorytet 2  Rozwój spo³eczno-ekonomiczny

Dzia³anie 2.1.  Rozwój zasobów ludzkich i promocja przedsiêbiorczoci
Dzia³anie 2.2.  Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Dzia³anie 2.3.  Wspieranie inicjatyw lokalnych
(Mikroprojekty)
Priorytet 3  Pomoc techniczna
Struktura Instytucjonalna Programu
Cech¹ charakterystyczn¹ programów wdra¿anych
w ramach Inicjatywy INTERREG s¹ wspólne instytucje dla partnerów bior¹cych udzia³ w programach.
W Programie Polska-S³owacja instytucje te ulokowane s¹ po polskiej stronie.
§ Instytucja Zarz¹dzaj¹ca  Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
§ Instytucja P³atnicza  Ministerstwo Finansów.
§ Wspólny Sekretariat Techniczny  W³adza
Wdra¿aj¹ca Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare.
§ Instytucja Porednicz¹ca (odrêbna dla ka¿dej
ze stron)  Urzêdy Wojewódzkie.
Beneficjenci Programu
§ Jednostki Samorz¹du Terytorialnego  Zwi¹zki
i stowarzyszenia miêdzygminne.
§ Urzêdy pracy.
§ Szko³y wy¿sze, gimnazja, szko³y podstawowe.
§ Instytucje kultury  Kocio³y, zwi¹zki religijne.
§ Jednostki ratownicze.
§ Instytucje naukowe, orodki badawcze, organizacje pozarz¹dowe.
Stan realizacji
Pierwszy nabór wniosków trwa³ od 21 stycznia
do 24 marca 2005 r. Wnioskodawcy z Województwa Ma³opolskiego z³o¿yli 58 wniosków. W dniach
6-7 lipca 2005 r.odby³o siê posiedzenie Wspólnego Komitetu Steruj¹cego w Senecu k. Bratys³awy
w ramach Programu IW INTERREG III A Polska 
Republika S³owacka, na którym zatwierdzone zosta³y projekty do dofinansowania.

53

Rozwój Regionalny w Ma³opolsce nr 4 (9) 2005

Tab. 43. Pierwsza runda aplikacyjna: liczba z³o¿onych i dofinansowanych wniosków wg regionów
:RMHZyG]WZR5HJLRQ
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ród³o:
opracowanie w³asne
W Województwie Ma³opolskim dofinansowanie
otrzyma³o 9 projektów. Wielkoæ dofinansowania z EFRR dla projektów z Ma³opolski w stosunku do pozosta³ych polskich województw bior¹cych

udzia³ w programie wynios³a 11,29 mln z³
(2,8 mln euro), co stanowi³o 48% ³¹cznej kwoty
alokowanej w pierwszej rundzie aplikacyjnej
na stronê polsk¹.

Rys. 2. Wielkoæ dofinansowania dla projektów z Ma³opolski w stosunku do pozosta³ych polskich
województw bior¹cych udzia³ w programie
ród³o: opracowanie w³asne
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Tab. 44. Wyniki pierwszej rundy aplikacyjnej  projekty z Województwa Ma³opolskiego dofinansowane w ramach EFRR
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ród³o:
opracowanie w³asne
Drugi nabór wniosków zosta³ og³oszony 26 sierpnia br. i zakoñczy³ siê 17 padziernika 2005 r. Alo-

kacja rodków na stronê polsk¹ programu na rok
2006 wynosi 2,93 mln euro.
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Tab. 45. Alokacja rodków dla Dzia³ania: 1.1., 1.2., 2.1., 2.2. na rok 2006
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ród³o:
opracowanie w³asne
Realizacja projektów musi zakoñczyæ siê do 31
grudnia 2007 r. Ostatni wniosek o p³atnoæ powinien zostaæ z³o¿ony do koñca I kwarta³u 2008 r.
DZIA£ANIE 2.3. WSPIERANIE INICJATYW
LOKALNYCH (MIKROPROJEKTY)

W dniu 11 lipca 2005 r. zakoñczy³a siê pierwsza
runda aplikacyjna dla Dzia³ania 2.3. Wspieranie inicjatyw lokalnych. W Województwie Ma³opolskim
za wdra¿anie Mikroprojektów odpowiedzialny jest
Zwi¹zek Euroregionu Tatry (dla powiatów: gorlickiego, limanowskiego, mylenickiego, nowos¹deckiego, nowotarskiego, tatrzañskiego, m. Nowy
S¹cz) oraz Zwi¹zek Euroregionu Beskidy (dla powiatów: suskiego, wadowickiego).
Wartoæ wsparcia z EFRR dla mikroprojektów
wynosi od 2 do 20 tys. euro, czas trwania projektu
wynosi maksymalnie 12 miesiêcy.
W siedzibie Euroregionu Tatry z³o¿ono 57
wniosków, a w siedzibie Euroregionu Beskidy
3 projekty.
Na posiedzeniu w dniach 21-22 wrzenia 2005 r.
Podkomitet Steruj¹cy zatwierdzi³ do dofinansowania 31 wniosków z³o¿onych do Euroregionu Tatry
 w przypadku 8 projektów bud¿et zosta³ zatwierdzony we wnioskowanej wysokoci, pozosta³ym
23 projektom przyznano dofinansowanie
na poziomie ni¿szym ni¿ wnioskowano. Z przyczyn
formalnych odrzucono 11 wniosków, a w wyniku
oceny merytorycznej 15 wniosków.
Kwota dofinansowania z EFRR dla 31 projektów
wynosi 1,03 mln z³ (tj. 0,25 mln euro  wg przyjêtego dla ca³ej edycji kursu euro wynosz¹cego 1  =
14,1118 PLN).
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Trzy wnioski z³o¿one do Euroregionu Beskidy
otrzyma³y dofinansowanie na ³¹czn¹ kwotê 0,12 mln z³
(0,03 mln euro  wg przyjêtego dla ca³ej edycji kursu euro wynosz¹cego 1 = 4,1118 PLN).
Druga runda aplikacyjna zostanie og³oszona
w listopadzie br. z terminem sk³adania projektów
do 15 stycznia 2006 r.

5.2. INTERREG III B I C
EDGATE
Education Gate  Brama Edukacji
1. Wartoæ projektu
§

rodki ERDF  0,80 mln euro.

§

rodki z narodowych funduszy Pañstw Cz³onkowskich 0,61 mln euro.

§

Bud¿et projektu w ramach INTERREG III C 
1,41 mln euro.

rodki z narodowych funduszy pañstw trzecich
0,09 mln euro.
RAZEM: 1,51 mln euro.
Partner nr 6  Akademia Pedagogiczna im. KEN
w Krakowie.
§

§

rodki ERDF (75%) 0,09 mln euro.

rodki w³asne (25%) 0,03 mln euro.
RAZEM 0,13 mln euro.
§

2. Opis projektu
Celem projektu jest stworzenie strategii wspieraj¹cej powstanie opartego na wiedzy spo³eczeñstwa oraz systemu ekonomicznego  na poziomie regionu. Ró¿norodnoæ oraz wieloæ partnerów

Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG

bior¹cych udzia³ w projekcie pozwala na wymianê szerokiej gamy dowiadczeñ, informacji, jak te¿ przyk³adów dobrej praktyki, które w konsekwencji mog³yby
byæ wdro¿one lub zaadaptowane w innym regionie.
Partnerzy zobowi¹zani s¹ do cis³ej wspó³pracy z w³adzami rozwoju regionalnego oraz jednostkami samorz¹dowymi, a wszystkie strategie wypracowane w ramach projektu musz¹ byæ cile zwi¹zane z regionem.
Na spotkaniu przygotowawczym nastêpuj¹ce
dziedziny zosta³y zdefiniowane jako priorytetowe:
§

równoæ w edukacji:
zaanga¿owanie spo³eczne,
§ równowaga p³ci,
jakoæ w edukacji:
§ akredytacja,
§ kszta³cenie nauczycieli,
Europa w edukacji:
§ europejski wymiar w szkolnictwie,
§ nauczanie jêzyków obcych,
edukacja zawodowa:
§ kszta³cenie zawodowe,
§ ICT (wykorzystanie techniki elektronicznej w procesie kszta³cenia).
§

§

§

§

§

stworzenie pilota¿owego projektu  Europejska
Szko³a Regionalna (European Regional College),

§

rozpowszechniane i propagowanie wiedzy oraz
dowiadczeñ zdobytych w trakcie prac nad projektem w licznych regionach Europy.

Uczestnicy projektu:
European Office, Vienna Board of Education 
partner wiod¹cy.
School of Education, University of Edinburgh.
Akademia Pedagogiczna w Krakowie.
Federal Ministry of Education and Science,
Bosnia Hercegovina.
Office for Education and Sport, City of Zagreb
Department of Education, City Assembly
of Belgrade.
School Inspectorate of the County of Calarasi.
Open & Distance Learning Centre, Calarasi.
Main Education and Science Board, Kiev City
State Administration.
Ministry of Education, Science and Cultural
Affairs, Mecklenburg-West Pomerania.
Institute for School and Further Education, Macklenburg-West Pomerania.
State Institute for Schools, Nordrhein-Westfalen.
The University of Saint Cyril and Metodius, Trnava.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

3. Stan realizacji
Do tej pory odby³y siê:
§

dwa spotkania typu SC Meeting,

§

dwa spotkania typu SC/RI Meeting,

§

warsztaty (Priority areas) z udzia³em ekspertów
zewnêtrznych,

§

pierwsza konferencja powiêcona sprawom
zwi¹zanym z utworzeniem Europejskiej Szko³y
Regionalnej  ERC Conference 1.

Tab. 46. Wydatki w programie EdGATE
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SOUSTENERGY

§
§

New Social and Educational Strategies for CostEffective and Efficient Use of Energy in Europe  Nowe
Strategie Akcji Spo³ecznych i Owiatowych dla Uzyskania Oszczêdnoci i Skutecznoci Wykorzystania
Energii w Europie
1. Wartoæ projektu
1,38 mln euro, w tym Ma³opolska 0,19 mln euro.
2. Opis projektu:
Celem projektu SOUSTENENERGY jest podejmowanie dzia³añ edukacyjnych i spo³ecznych, które zapewni¹ oszczêdne i efektywne wykorzystanie róde³ energii w Europie.
Partnerami Ma³opolskiej Agencji Energii i rodowiska, która jest koordynatorem projektu
w Ma³opolsce, s¹: CRAN (Agencja Energii i rodowiska Regionu Nawarry w Hiszpanii), Le Centre Urbain (Agencja Energetyczna Brukseli
w Belgii), ISI (Instytut Systemów Przemys³owych
w Patrai w Grecji), AESS (Agencja Energetyczna
Regionu Modeny we W³oszech) oraz ISQ (Instytut Spawania i Jakoci z Portugalii).
G³ówne dzia³ania w ramach projektu to:
wymiana najlepszych rozwi¹zañ innowacyjnych
i oszczêdnociowych, dotycz¹cych sposobów
wykorzystywania róde³ energii na poziomie
regionalnym; stworzenie bazy danych najlepszych
praktyk we wszystkich krajach partnerskich i udostêpnienie ich na witrynie projektu; rozwój strategii regionalnych powiêconych sposobom oraz
metodom oszczêdnego i wydajnego wykorzystywania dostêpnych róde³ energii; publikacja podrêcznika dobrego projektu; realizacja dwóch projektów
pilota¿owych w gminach oraz objazdowej wystawy
energetycznej Soustenergy; stworzenie sieci wspó³pracy pomiêdzy regionami zainteresowanymi zrównowa¿on¹ polityk¹ energetyczn¹ (powstanie europejskiej sieci regionów SOUSTENERGY); organizacja warsztatów tematycznych w poszczególnych
regionach w ramach tego projektu, a tak¿e planowanie dzia³añ bêd¹cych jego kontynuacj¹.
3. Stan realizacji
Projekt sk³ada siê z piêciu komponentów:
§ koordynacja,
§ baza najlepszych projektów,
§ akcje pilota¿owe,
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budowa Sieci Soustenergy,
rozpowszechnianie efektów.

Komponent drugi (baza) zosta³ niemal ukoñczony,
gdy¿ partnerzy zebrali ponad 40 projektów najlepszych praktyk, na których podstawie powstaje teraz
Przewodnik Efektywnych Projektów. Mimo to, dobre
praktyki s¹ wci¹¿ zbierane. MAE zaprasza do przesy³ania informacji na temat dobrych praktyk w nastêpuj¹cych kategoriach: samorz¹dy lokalne, szko³y, zrównowa¿ony transport, przemys³, edukacja. Musz¹ to byæ
projekty zwi¹zane z oszczêdnoci¹ energii.
Komponent trzeci: planowane s¹ akcje pilota¿owe (audyty, szkolenia, wystawy, konkursy edukacyjne) w Bukownie, Miechowie, Ustrzykach, Su³oszowej i Krakowie.
Komponent czwarty: powstaje Sieæ Soustenergy,
budowana w oparciu o tematyczne bazy danych
(w sektorach edukacji, przemys³u, transportu, samorz¹dów lokalnych, ekologii, budownictwa i innych zwi¹zanych z rozwojem zrównowa¿onym). MAE zaprasza samorz¹dy, firmy produkcyjne, edukacyjne, konsultingowe do zg³aszania swoich danych i akcesu do Sieci
Soustenergy  wspó³pracy 6 regionów partnerskich.
Komponent pi¹ty: zorganizowano wystawê energetyczn¹ w Dobczycach (Muzeum PTTK na Zamku) oraz szkolenie w zakresie monitoringu energii
w budynkach publicznych, które odby³o siê w sierpniu w Kroczycach.
4. Plan na najbli¿szy kwarta³
Kontynuacja budowy bazy dobrych praktyk, spotkanie partnerów projektu w Brukseli, wystawy
energetyczne w Ma³opolsce, budowa Sieci Soustenergy, organizacja szkoleñ w zakresie monitoringu
dla administratorów budynków publicznych w Bukownie, Miechowie i Krakowie, wydanie ulotki
na temat projektu.

SMART
Sustainable Managment and Action to Promote
Regional transition  Zrównowa¿one Wspieranie Procesów Transformacji Regionalnej
1. Wartoæ projektu i ród³o rodków
SMART finansowany jest ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C

Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG

Po³udnie. Bud¿et ca³ego projektu (wszystkich partnerów) zosta³ oszacowany na 4,5 mln euro, w tym
dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3,06 mln euro. Bud¿et Województwa
Ma³opolskiego to ok. 10% powy¿szej kwoty, czyli
0,45 mln euro, w tym 0,30 mln euro przeznaczone
jest na dofinansowanie podprojektów.
2. Opis projektu
Celem projektu jest przygotowanie programu wspó³pracy pomiêdzy regionami partnerskimi w zakresie zrównowa¿onego wspierania procesów transformacji regionalnej, a tak¿e analiza zmian strukturalnych w kontekcie
nowych wyzwañ wynikaj¹cych z rozszerzenia
Unii Europejskiej i reformy polityki strukturalnej po roku 2006.
Punktem wyjciowym wspó³pracy jest wspólna
strategia wypracowana przez uczestnicz¹ce
w przedsiêwziêciu regiony. Prace nad strategi¹ prowadzone bêd¹ przez trzy grupy robocze zajmuj¹ce siê nastêpuj¹c¹ tematyk¹:
§ Zmiany gospodarcze zorientowane na przysz³oæ,
§ £agodzenie spo³ecznych i ekologicznych skutków
transformacji,
§ Fundusze strukturalne.
Pierwsze dwie grupy, sk³adaj¹ce siê z ekspertów
z ka¿dego regionu, bêd¹ opracowywa³y nowe podejcie do transformacji ekonomicznej i zrównowa¿onego rozwoju w regionach. Poruszany bêdzie
temat gospodarki opartej o wiedzê, a ponadto problematyka negatywnych konsekwencji transformacji spo³ecznej. Ostatnia grupa podejmie tematykê
zmian w polityce strukturalnej Unii Europejskiej
w kolejnym okresie programowania.
Praca w grupach roboczych pozwoli na wymianê
pogl¹dów i dowiadczeñ, a na podstawie wypracowanej bazy teoretycznej realizowane bêd¹ podprojekty o tematyce jak najcilej odpowiadaj¹cej potrzebom poszczególnych regionów. Projekt stwarza zajmuj¹cym siê wy¿ej wymienion¹ problematyk¹
podmiotom z ka¿dego regionu szansê zrealizowania wspólnie z partnerami zagranicznymi w³asnych
podprojektów w ramach projektu SMART. Wspó³praca ta musi obejmowaæ przynajmniej dwa regiony partnerskie. Podprojekty z pierwszego
naboru realizowane bêd¹ w 2006 r., przetestowane zostan¹ wtedy innowacyjne rozwi¹zania zapro-

ponowane przez podmioty regionalne. Druga tura
podprojektów planowana jest na 2007 r.
SMART (Zrównowa¿one wspieranie procesów
transformacji regionalnej) to mini-program, realizowany przez cztery regiony (Aragonia/Hiszpania,
Ma³opolska/Polska, Saksonia/Niemcy i Zachodnia
Macedonia/Grecja), które zdecydowa³y siê wspólnie wypracowaæ nowe instrumenty rozwoju regionalnego mog¹ce efektywnie wspieraæ procesy transformacji.
Projekt realizowany jest przez 3 lata, w okresie
od kwietnia 2005 r. do marca 2008 r.
3. Stan realizacji
Nabór wniosków projektowych w ramach RFO
SMART.
Pierwsz¹ faz¹ naboru wniosków by³o zg³oszenie
koncepcji podprojektów (18 lipca-15 wrzenia
br.), w których podmioty z regionów partnerskich
SMART zaprezentowa³y swoje propozycje. £¹cznie
ze wszystkich regionów wp³ynê³o 131 koncepcji,
w tym 28 z Ma³opolski, 9 z Zachodniej Macedonii,
53 z Saksonii i 41 z Aragonii. Na stronie internetowej projektu: www.smart-rfo.org znajduje siê pomocna w poszukiwaniu partnerów baza wszystkich
nades³anych propozycji.
Miêdzyregionalny Komitet Steruj¹cy, którego
obrady odby³y siê w dn. 17-18 padziernika w Krakowie, przeanalizowa³ rezultaty naboru i okreli³
harmonogram realizacji projektu na najbli¿sze miesi¹ce, a tak¿e priorytety do naboru podprojektów, który trwa³ od 31 padziernika do 30 listopada br. Podmioty, które zg³osi³y wczeniej koncepcje mog³y, przy wsparciu koordynatorów
regionalnych, poszukiwaæ partnerów i wspólnie
z nimi z³o¿yæ fiszkê projektow¹. Istnia³a mo¿liwoæ
w³¹czenia siê w realizacjê ju¿ zg³oszonej koncepcji.
Podprojekty SMART powinny byæ innowacyjne,
charakteryzowaæ siê dodatkowoci¹ i mieæ na celu
wymianê dobrych praktyk. Maksymalny bud¿et
partnera z Ma³opolski to ok. 50 000 euro.
W oparciu o zg³oszone wnioski, Miêdzyregionalny Komitet Steruj¹cy SMART na kolejnym posiedzeniu w Lipsku (Saksonia) w dn. 19-20 grudnia br.
dokona wyboru podprojektów, które bêd¹ realizowane w 2006 r.
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FINESSE
Facilitating Incubator Networking and Exchanges
of Services for Small Enterprises  Wspieranie Sieci
Inkubatorów i Wymiany Us³ug dla Ma³ych Przedsiêbiorstw
1. Wartoæ projektu i ród³o rodków
2,01 mln euro, Program Interreg III C.
2. Opis projektu
Celem projektu jest wzmocnienie uczestnicz¹cych w projekcie firm z regionów objêtych
FINESSE w rodowisku miêdzyregionalnego
i miêdzynarodowego biznesu, a co za tym idzie
tworzenie nowych miejsc pracy i pobudzenie
rozwoju regionu.
Projekt przewiduje stworzenie sieci ma³ych i rednich przedsiêbiorstw z danego regionu, zainteresowanych ekspansj¹ za granicê. Ka¿dy z partnerów zobowi¹zany jest do prowadzenia bazy danych, obejmuj¹cej co najmniej 200 firm ze swojego regionu, które
s¹ zainteresowane udzia³em w projekcie. Z tej bazy
wybranych zostanie co najmniej 20 uczestników  firm
z regionu, zainteresowanych poszerzeniem swojej
dzia³alnoci na rynkach zagranicznych.
Wybrani uczestnicy wezm¹ udzia³ w trzydniowym
szkoleniu organizowanym w ka¿dym z krajów
uczestnicz¹cych w zakresie tworzenia biznes planów, ukierunkowanych na ekspansjê za granicê.
Szkolenie, oparte o formu³ê warsztatów, zawieraæ
bêdzie równie¿ indywidualne spotkania firm z prowadz¹cymi. Efektem bêd¹ wypracowane biznes plany ekspansji na rynki zagraniczne.
Kolejnym etapem projektu s¹ miêdzynarodowe
spotkania z potencjalnymi kandydatami do wspó³pracy (matchmaking) z krajów rejonu Morza Ba³tyckiego uczestnicz¹cych w projekcie. Wa¿nym instrumentem jest tu strona internetowa  www.finesse-baltic.net, umo¿liwiaj¹ca rejestrowanie profili
przedsiêbiorstw z wszystkich krajów objêtych
FINESSE i wyszukiwanie potencjalnych partnerów.
Ka¿dy z partnerów projektu organizuje jedno spotkanie typu matchmaking, w którym oprócz firm
rodzimych obecne bêd¹ zainteresowane wspó³prac¹ firmy z pozosta³ych krajów uczestnicz¹cych.
Równie¿ chêtne firmy polskie bêd¹ mog³y wzi¹æ
udzia³ w analogicznych spotkaniach organizowanych
w pozosta³ych krajach w ramach projektu. W doborze partnerów, w którym podstawow¹ rolê od60

grywa strona sieciowa, firmy wspomagane bêd¹
przez organizatorów.
Uczestnikami spotkañ bêd¹ m.in. przedsiêbiorstwa,
które odby³y omówione wczeniej szkolenie i s¹ zainteresowane ekspansj¹ na dany rynek, a tak¿e przedsiêbiorstwa zainteresowane oferowanymi towarami i us³ugami. Ka¿de spotkanie bêdzie obejmowaæ prezentacjê
przedsiêbiorstw oraz wyk³ady lokalnych ekspertów.
Cel projektu osi¹gniêty bêdzie poprzez takie dzia³ania jak:
§ stworzenie sieci ma³ych i rednich przedsiêbiorstw z danego regionu zainteresowanych ekspansj¹ za granicê,
§ przeszkolenie firm zainteresowanych ekspansj¹ za granicê,
§ umo¿liwienie im udzia³u w miêdzynarodowych
spotkaniach z potencjalnymi kandydatami
do wspó³pracy (matchmaking) z rejonu Morza
Ba³tyckiego. Wa¿nym instrumentem bêdzie
tu strona internetowa  www.finesse-baltic.net.
3. Stan realizacji
Strona internetowa projektu zosta³a uruchomiona. W ka¿dym z 10 partnerskich regionów co najmniej 18 firm zosta³o przeszkolonych z zakresu International Business Planing.
Najbli¿sze pó³rocze powiêcone jest organizacji
dwudniowych spotkañ typu matchmaking miêdzy
uczestnicz¹cymi w projekcie przedsiêbiorstwami
z ka¿dego regionu. Profile uczestników rejestrowane bêd¹ na stronie internetowej projektu. Ka¿de
spotkanie bêdzie obejmowaæ prezentacjê przedsiêbiorstw oraz wyk³ady lokalnych ekspertów na temat
kwestii dotycz¹cych regionu.

RUSE
Redirecting Urban development towards Sustainable Energy  Rozwój Obszarów Zurbanizowanych
w Kierunku Zrównowa¿onego Wykorzystania Energii
1. Wartoæ projektu i ród³o rodków
Ca³kowita wartoæ projektu: 1,25 mln euro.
ród³o rodków: INTERREG III C 1,25 mln euro.
2. Opis projektu
Projekt RUSE realizuje nastêpuj¹ce cztery g³ówne cele:
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§

pe³niejsze uwiadamianie gmin, zwi¹zków i organizacji w nowych krajach cz³onkowskich i krajach trzecich o ju¿ istniej¹cym w krajach europejskich dowiadczeniu dotycz¹cym Funduszy
Strukturalnych poprzez rozpowszechnianie informacji, dobrych praktyk i wymianê dowiadczeñ,

§

usprawnienie organizacji przedsiêwziêæ zwi¹zanych z energi¹ w strukturach z³o¿onych (sieciach
miast, agencjach) i indywidualnych (gminach
i miastach),

§

przygotowanie gmin do tworzenia projektów
z wykorzystaniem w sposób zrównowa¿ony ich
mo¿liwoci i odpowiedzialnoci oraz umo¿liwienie im sk³adania do programów ERDF (INTERREG III A, URBAN itp.) wniosków, które zostan¹ przyjête. Innymi s³owy pomaganie gminom
we w³¹czaniu pojêcia zrównowa¿onej energii
do planów urbanistycznych oraz w ich realizacji,

§

oddzia³ywanie na w³adze pañstwowe w zakresie w³¹czania zagadnieñ zwi¹zanych z energi¹
w ich programy, z punktu widzenia zapotrzebowania na energiê i promocji energii odnawialnej, które s¹ dobrymi rodkami wsparcia lokalnego rozwoju.

Projekt realizowany jest w terminie od maja 2004
do kwietnia 2007 r.
Dzia³ania podjête w ramach projektu powinny
wywrzeæ wp³yw na:
§

§

§

po³¹czenie rozwoju obszarów zurbanizowanych
ze zrównowa¿onym zarz¹dzaniem energi¹ poprzez pe³niejsze ukazanie pozytywnych skutków
realizowania przedsiêwziêæ zwi¹zanych z energi¹,
lepsze wykorzystanie Funduszy Strukturalnych
na poziomach: narodowym, regionalnym i lokalnym,
dziêki promowaniu dzia³añ s³u¿¹cych zrównowa¿onemu rozwojowi, zw³aszcza w dziedzinie energii,
aktywizowanie organizacji oraz samorz¹dów
miast i gmin w celu uwzglêdnienia  w mo¿liwie
jak najszerszym zakresie  zagadnieñ zwi¹zanych
z wykorzystaniem energii w planowaniu rozwoju
obszarów zurbanizowanych.

W celu zrealizowania powy¿szych za³o¿eñ w okresie 3 lat, konsorcjum 20 partnerów podejmie nastêpuj¹ce dzia³ania:

§

wymianê dowiadczeñ i informacji oraz transfer wiedzy know-how przez organizowanie
warsztatów, wyjazdów studyjnych oraz przyjmowanie i kszta³cenie personelu,

§

stworzenie sieci ekspertów, bazuj¹cej na wysoce dowiadczonych gminach i agencjach,

§

przygotowanie i rozpowszechnienie opisów
dobrych praktyk (good practice case studies) oraz
poradników,

§

zapewnienie informacji i porady gminom oraz
zainteresowanym organizacjom w ka¿dym
z nowych krajów cz³onkowskich.

Projekt RUSE jest realizowany przez konsorcjum
20 partnerów z 14 krajów.
Koordynator
Energie-Cités, stowarzyszenie europejskich w³adz
lokalnych promuj¹ce lokaln¹ zrównowa¿on¹ politykê energetyczn¹.
Najwa¿niejsze rezultaty:
§

rozpowszechnienie dobrych praktyk i metod
dzia³ania pañstw europejskich (w tym nowych
pañstw cz³onkowskich) i krajów trzecich,

§

udoskonalenie dzia³ania organizacji porednicz¹cych, a wiêc powszechne i specjalistyczne sieci,
stowarzyszenia gmin, regionów czy agencji energetycznych,

§

intensyfikacja dzia³añ partnerów na rzecz obszarów miejskich i zurbanizowanych,

§

praktyczne w³¹czenie obszarów miejskich i zurbanizowanych do projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych.

3. Plan na najbli¿szy kwarta³
Od 1 stycznia 2006 r. zostanie zorganizowany
punkt konsultacyjny help desk w biurze Stowarzyszenia w Krakowie.
Tworzona jest tak¿e baza danych opisanych
ju¿ dobrych praktyk oraz wzorcowych przedsiêwziêæ, które dopiero maj¹ zostaæ opracowane
(w jêzyku angielskim i 4 wersjach jêzykowych Partnerów). Planowane jest tak¿e aktualizowanie i udoskonalanie kontaktowej bazy danych.
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InnoRegioMa³opolska
Enhancing Regional Innovation Strategy in Malopolaska  Wzmocnienie Regionalnej Strategii Innowacji w Ma³opolsce
1. Wartoæ projektu i ród³o rodków
Ogólna wartoæ projektu wynosi: 375 tys. euro,
w tym dofinansowanie Komisji Europejskiej wynosi 312 tys. euro. Grant zosta³ przyznany w ramach
ukierunkowanych dzia³añ wspomagaj¹cych 6 Program Ramowy Badañ i Rozwoju Technicznego.
2. Opis projektu (cele, partnerzy, beneficjenci,
przewidywane rezultaty)
Cele
Strategicznym celem projektu jest wzmocnienie
Regionalnej Strategii Innowacji. Nadrzêdnym celem
niniejszego procesu bêdzie utworzenie sprzyjaj¹cego rodowiska dla rozwoju regionalnej struktury
wspieraj¹cej transfer technologii i innowacji.
Partnerzy
Urz¹d Marsza³kowski  koordynator.
THATI  Turyngijska Agencja Technologii i Innowacji.
TEK  Technology Enterprise Kent.
META Group, Umbria, W³ochy.
Centrum Informacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Beneficjenci
§

Ma³e i rednie Przedsiêbiorstwa.

§

Osoby rozpoczynaj¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹.

§

Instytucje naukowo-badawcze.

Przewidywane rezultaty projektu InnoRegio
§

Wyznaczy g³ówne kierunki rozwoju polityki dotycz¹cej innowacji w nadchodz¹cych latach.

§

Dostarczy rekomendacji wspieraj¹cych najlepsze metody wykorzystania infrastruktury
dla rozwoju innowacji.

§

Przyczyni siê do wiêkszego otwarcia Ma³opolski na wspó³pracê europejsk¹ w dziedzinie transferu technologii i innowacji.

3. Stan realizacji
Odby³ siê Kick-Off Meeting uruchamiaj¹cy projekt. Rozpoczêto przygotowanie analizy poda¿y innowacji i diagnozê zapotrzebowania na innowacje
przez ma³e i rednie przedsiêbiorstwa. Przygotowano i poddano dyskusji za³o¿enia strategii promocji. Odby³y siê warsztaty prezentuj¹ce proponowane narzêdzia badawcze.
4. Plan na najbli¿szy kwarta³
Zakoñczenie analizy poda¿y innowacji i diagnozy
zapotrzebowania na innowacje przez ma³e i rednie przedsiêbiorstwa. Organizacja warsztatów dla
dziennikarzy mediów regionalnych. Przygotowanie
koncepcji i realizacja imprezy roboczo zatytu³owanej Dzieñ Innowacji.

Health ClusterNET
Health Cluster Network: engaging the health sector
more effectively in regional economic and social policy
and development  Sieæ Klasterów Medycznych
1. Wartoæ (bud¿et) projektu i ród³o rodków
Bud¿et ca³ego projektu to 1,5 mln euro. Bud¿et
projektu dla Ma³opolski to 183 tys. euro, w tym
75% dofinansowania ze strony ERDF. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy INTERREG III C.
Szczegó³owe informacje dostêpne na stronie internetowej:
http://um.wrotamalopolski.pl/Zdrowie/HealthClusterNET/
2. Opis projektu
Koordynatorem projektu jest Departament Polityki Spo³ecznej Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego, Anna Hajduk, tel. (012)
63-03-511, e-mail: ahaj@malopolskie.mw.gov.pl
Cele projektu
Cel g³ówny projektu
Projekt powiêcony jest badaniu wp³ywu sektora
opieki zdrowotnej na rozwój ekonomiczny i spójnoæ
spo³eczn¹ regionów Europy. Celem g³ównym sieci jest
dzielenie siê dowiadczeniami oraz wykreowanie nowej wiedzy, aby zaanga¿owaæ sektor zdrowia w kreowanie polityki regionalnej, w ramach rozwoju i spójnoci spo³ecznej, w nastêpuj¹cych obszarach:
§
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globalne zatrudnienie (inclusive employment),
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§

zaopatrzenie i dostawy (zamówienia), pobudzaj¹ce rozwój ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
(procurement that encourages SME development),

§

inwestycje (nak³ady) kapita³owe (affordable capital investment),

§

oraz zarz¹dzanie rozwojem technologicznym
(managing technological development).

Cele szczegó³owe projektu
1. Dzielenie siê przyk³adami rozwoju politycznego i dobrej praktyki w odniesieniu do ww.
4 tematów.
2. Identyfikowanie i zrównowa¿one odkrywanie
potencja³u regionów, wzrastaj¹ce zaanga¿owanie regionalnych systemów zdrowotnych,
wzmacnianie regionalnej polityki oraz planowania w ww. 4 obszarach.
3. Zapewnienie ci¹g³oci operacji poprzez osi¹ganie rozpoznawalnych rezultatów oraz propagowanie ich publicznie.
4. Wzmacnianie wydajnoci regionalnej administracji w celu maksymalizowania wartoci regionalnych korzyci.
5. Wp³ywanie na okrelone polityki i inne instrumenty na poziomie regionalnym, lokalnym i UE, bazuj¹c na spostrze¿eniach wypracowanych w sieci.
6. Popieranie has³a zrównowa¿onego rozwoju przez
promowanie bli¿szej wspó³pracy z dowiadczonymi organizacjami takimi jak: European Health
Property Network, European Health Management
Organisation, European SME Observatory.
Partnerzy projektu
Partnerami projektu, oprócz Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego, jest 13 organizacji partnerskich z ró¿nych krajów.
Office of the Styrian State Government, Graz,
Austria.
Provincial State Office of Southern Finland, Helsinki, Finlandia.
Brandenburg Econimic Development Board,
Potsdam, Niemcy.
Baranya County Local Government, Pecs,
Wêgry.
Basilicata Region  Social Security & Solidarity,
Basilicata, W³ochy.
University of Evora, Alantejo, Portugal.
Harghita County Council, Miercurea Ciuc, Rumunia.
Ragional Public Health Institute Maribor, Maribor,
S³owenia.

Deusto University & Basque Dapartment of Health, Pais Vasco, Hiszpania.
West Sweden AB, Goteborg, Szwecja.
Bebington & West Wirral PCT representing Cheshire & Merseyside Public Health Network, Bromborough, Wielka Brytania.
Rezultaty
Innowacyjny obszar badawczy dla Ma³opolski to obraz sektora opieki zdrowotnej jako si³y napêdowej dla:
§ sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw poprzez regionalne zaopatrywanie sektora w towary i us³ugi,
§ partnerstwa publiczno-prywatnego, poprzez
realizacjê inwestycji infrastrukturalnych,
§ przemys³u nowoczesnych technologii,
§ lokalnych rynków pracy.
3. Stan realizacji
Podjêto uchwa³ê w sprawie podpisania umowy
o wspó³pracy z One North East (ONE)  partnerem wiod¹cym projektu (Uchwa³a ZWM 1020/05
z 29 wrzenia 2005r.). Udzia³ w I posiedzeniu
Komitetu Steruj¹cego w Newcastle. Prezentacja
przes³ana na warsztaty w Maribor. Udzia³ w II posiedzeniu Komitetu Steruj¹cego oraz forum politycznym w Bilbao.

BEPART
Baltic Entrepreneurship Partners  Partnerzy Przedsiêbiorczoci z Regionu Morza Ba³tyckiego
1. Wartoæ projektu i ród³o rodków
Bud¿et projektu to 65 tys. euro.
Finansowanie: 75% ERDF, 25% rodki w³asne UJ.
2. Opis projektu
Cele projektu
§ Kszta³cenie w zakresie nauczania przedsiêbiorczoci  w celu poszerzenia oferty edukacyjnej
i podniesienia jakoci kszta³cenia w regionach
partnerskich.
§ Rozwój regionalny  zapewnienie zrównowa¿onego rozwoju regionalnego z uwzglêdnieniem
narzêdzi wspierania przedsiêbiorczoci.
Projekt przewiduje:
§ wymianê dowiadczeñ w zakresie roli promocji
przedsiêbiorczoci w strategiach rozwoju regio63
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nalnego, rodzajów dzia³añ promocyjnych i specyficznych metod stosowanych w szkoleniu
w zakresie przedsiêbiorczoci na uniwersytetach
i poza nimi,
§

§

§

§

dyskusjê nad aktualnym stanem rzeczy i problemami z przedstawicielami wiata polityki, biznesu i prowadz¹cymi szkolenia,
stworzenie grup roboczych celem opracowania
nowych sposobów nauczania przedsiêbiorczoci
i wykonanie pilota¿owych testów tych metod,
pobudzenie wspó³pracy miêdzynarodowej
w zakresie promocji przedsiêbiorczoci, zwiêkszenia jej efektywnoci i selekcji najbardziej efektywnych metod kszta³cenia (w tym kszta³cenia
nauczycieli przedsiêbiorczoci),
wzmocnienie kompetencji nauczycieli przedsiêbiorczoci.

Partnerzy
Niemcy (koordynator), Dania, Szwecja, Finlandia,
Litwa, Estonia, Holandia, Polska.
Beneficjenci
Nauczyciele przedsiêbiorczoci, studenci, przedstawiciele w³adz regionalnych.
3. Stan realizacji
§

Opracowanie regionalnych raportów nt. narzêdzi promocji przedsiêbiorczoci w poszczególnych regionach partnerskich  raporty
te zostan¹ omówione podczas konferencji
w Aarhus i zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej.

§

Spotkanie obydwu grup Action-learning and
Reflection Group (ARG) w Hamenlinna w Finlandii-opracowanie planu dzia³ania na najbli¿sze
kilka miesiêcy, projekt pilota¿owego programu
nauczania przedsiêbiorczoci.

§

Spotkanie Komitetu Steruj¹cego w Tallinie
w Estonii  omówienie bie¿¹cych kwestii organizacyjnych.

§

Konferencja w Aarhus  Towards Entrepreneurial Regions. A perspective on learning, knowledge & innovation, 3-4 listopada br.

4. Plan na najbli¿szy kwarta³ (pó³rocze)
§

Opracowanie publikacji pokonferencyjnej.

§

Spotkanie grup ARG.

§

Opracowanie i zebranie metod i narzêdzi kszta³cenia przedsiêbiorczoci w partnerskich uczelniach.
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§

Przygotowanie sympozjum nt. nauczania przedsiêbiorczoci w Rostocku.

§

Opracowanie pilota¿owego programu nauczania przedsiêbiorczoci dla nauczycieli przedsiêbiorczoci.

§

Opracowywanie koncepcji innowacyjnych
przedsiêwziêæ w zakresie wymiany informacji
nt. stosowanych narzêdzi.

§

Uruchomienie open market  forum wymiany
dowiadczeñ nt. promocji i wspierania przedsiêbiorczoci.

REPUS
Strategy for a Regional Polycentric Urban System in
Central-Eastern Europe Economic Integrating Zone
 Strategia Policentrycznego Regionalnego Systemu
Miejskiego w Integruj¹cej siê Strefie Ekonomicznej
Europy rodkowo-Wschodniej.
1. Wartoæ projektu i ród³o rodków
Ogó³em bud¿et projektu w latach 2005-2007
wynosi 808 tys. z³  100 %:
§

w tym udzia³ ERDF: 606 tys. z³  75 %,

§

wk³ad krajowy: 202 tys. z³  25 % (wk³ad w³asny
Instytutu: 121 tys. z³ - 15 %, wnioskowane dofinansowanie z Rezerwy Celowej: 80 tys. z³  10 %).

2. Opis projektu
Projekt w ramach programu INTERREG III B
CADSES, w Priorytecie 1: Wspieranie rozwoju przestrzennego i dzia³añ podejmowanych dla osi¹gniêcia
spójnoci spo³eczno-gospodarczej, Dzia³aniu 1.2.
Kszta³towanie rozwoju miast, wpieranie sieci miejskich i wspó³pracy miast. Projekt koncentruje siê
na zrównowa¿onym planowaniu przestrzennym
miast w nowych krajach cz³onkowskich UE. Celem
jest stworzenie Policentrycznego Regionalnego Systemu Miejskiego (REPUS), co mo¿e przyczyniæ siê
do rozwoju ekonomicznego w ma³ych i rednich
miastach Europy rodkowo-Wschodniej. Celem
projektu jest zidentyfikowanie potencjalnych mo¿liwoci rozwoju regionalnych systemów miejskich,
opis dynamiki rozwoju ma³ych i rednich miast, propagowanie powi¹zañ pomiêdzy obszarami miejskimi i wiejskimi, propagowanie efektywnej polityki
przestrzennej w miastach.
W projekcie uczestnicz¹ partnerzy z W³och (partner wiod¹cy) oraz Czech, S³owenii, Austrii i Wêgier. Projekt rozpocz¹³ siê w czerwcu 2005 r.
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Knowledge Networks
Knowledge Networks on Urban Governance  Sieci
Wymiany Wiedzy w Zakresie Zarz¹dzania Miastami
1. Wartoæ projektu i ród³o rodków
Ogólny bud¿et projektu na lata 2005-2007:
174 tys. z³  100%:
§ w tym udzia³ ERDF:130 tys. z³  75%,
§ wk³ad krajowy: 43 tys. z³ 25 % (wk³ad w³asny
Instytutu 26 tys. z³ 15 %, wnioskowane dofinansowanie z Rezerwy Celowej 17 tys. z³  10%).
2. Opis projektu
Projekt w ramach programu INTERREG III C WEST
ZONE. Celem ogólnym jest wzmocnienie narzêdzi
i dzia³añ w lokalnym wspó³dzia³aniu poprzez tworzenie aktywnej sieci wymiany wiedzy dotycz¹cej samorz¹dnoci miast. Poszczególne etapy polegaj¹ na zbieraniu informacji dotycz¹cej mieszkañców oraz opracowaniu ich tak, aby sta³y siê funkcjonalne i dostêpne.
Ostatecznym celem jest zbli¿enie miasta i mieszkañców poprzez organizowanie lokalnego wspó³uczestnictwa w miêdzynarodowej skali, wymiana informacji, narzêdzi oraz sformu³owanie potencjalnych
rozwi¹zañ, rozpowszechnianie wiedzy miêdzy partnerami oraz innymi zainteresowanymi, poprzez centrum naukowe, komunikacjê kulturaln¹,wystawy.
W projekcie uczestnicz¹ partnerzy z Holandii (partner wiod¹cy) oraz Austrii, Finlandii, Francji, Grecji,
Wêgier, W³och, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Projekt
rozpocz¹³ siê w styczniu 2005 r.

PolyMETREXplus
Towards a Polycentric Metropolitan Europe
1. Wartoæ projektu i ród³o rodków
Ogó³em bud¿et projektu: 86 tys. z³  100%:
§

w tym udzia³ ERDF: 65 tys. z³  75%,

§

wk³ad krajowy 21 tys. z³  25%

2. Opis projektu
Projekt w ramach programu INTERREG III C SOUTH ZONE. Celem projektu anga¿uj¹cego 37 metropolitalnych obszarów europejskich jest analiza
i ocena rozwoju metropolii europejskich, szczególnie
w kontekcie ESDP oraz próba znalezienia odpowiedzi na kluczowe pytania zwi¹zane z przysz³ym rozwojem w zakresie integracji i spójnoci przestrzeni europejskiej, aspektów policentryzmu oraz wzajemnej

komplementarnoci. W projekcie uczestnicz¹ takie
metropolie jak np. Londyn, Glasgow, Stuttgart, Drezno, Lipsk, Rotterdam, Amsterdam, Bruksela oraz
Szczecin. Liderem projektu jest Rz¹d Katalonii, w imieniu którego dzia³a Instytut Studiów Regionalnych
w Barcelonie. W koordynacji projektu wspó³pracuje
organizacja METREX z Glasgow, skupiaj¹ca sieæ europejskich metropolii i obszarów metropolitalnych.

InterMETREX
1. Wartoæ projektu i ród³o rodków
Ogó³em bud¿et projektu: 111 tys. z³  100%:
§ w tym udzia³ ERDF 83 tys. z³  75%
§ w tym wk³ad krajowy 27 tys. z³  25% (w³asny
Instytutu 16 tys. z³  15%, wnioskowane dofinansowanie z Rezerwy Celowej: 11 tys. z³  10%
2. Opis projektu
Projekt w ramach programu INTERREG III C WEST
ZONE. Wspó³praca w zakresie opracowania i upowszechniania dobrej praktyki planowania przestrzennego (w zwi¹zku z wytycznymi Europejskiej Perspektywy Planowania Przestrzennego ESDP) dla zwiêkszenia zdolnoci samorz¹dów w sferze planowania
rozwoju przestrzennego w obszarach metropolitalnych. W ramach projektu opracowane zostan¹ za³o¿enia oceny (benchmarku) jakoci polityki i planowania rozwoju przestrzennego. W projekcie uczestnicz¹
takie metropolie jak np. Londyn, Sztokholm, Helsinki, Ateny oraz Szczecin. Instytut Rozwoju Miast jest
rekomendowany do udzia³u w projekcie przez Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego oraz w³adze Miasta Krakowa. Liderem projektu jest Renfrewshire
Council dzia³aj¹ca w imieniu Glasgow and Clyde
Valery Structure Plan Joint Committee. W koordynacji projektu wspó³pracuje organizacja METREX
z Glasgow, skupiaj¹ca sieæ europejskich metropolii
i obszarów metropolitalnych.

BUDOWANIE ZDOLNOCI
INSTYTUCJONALNEJ DO OCENY
EFEKTYWNOCI WYKORZYSTANIA
FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
1. Bud¿et projektu
Ok. 1,2 mln euro. Bud¿et na jednego partnera wynosi 40-80 tys. euro.
2. Opis projektu
Wykorzystanie funduszy strukturalnych i funduszu spójnoci przez nowe kraje cz³onkowskie Unii
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Europejskiej stawia przed w³adzami publicznymi
tych pañstw, szczególnie szczebla regionalnego, szereg wyzwañ. Niezwykle istotna jest kwestia jakoci
wykorzystania tych rodków, a wiêc zagadnienie
dotycz¹ce tego, na ile rodki te spowoduj¹ zdynamizowanie procesu modernizacji gospodarczo-spo³ecznej regionów nowych cz³onków Unii Europejskiej, a w konsekwencji, w jakim stopniu przyczyni¹ siê do budowania silnej gospodarki europejskiej,
cechuj¹cej siê innowacyjnoci¹ i spójnoci¹ spo³eczno-gospodarcz¹. Kluczowym staje siê wiêc zagadnienie wypracowania i weryfikacji metody oceny efektywnoci wykorzystania rodków strukturalnych
na procesy modernizacyjne w uk³adzie regionalnym
oraz wypracowanie rozwi¹zañ organizacyjno-formalnych koniecznych dla jej stosowania. Racjonaln¹
drog¹ do osi¹gniêcia tego celu jest maksymalne wykorzystanie najlepszych dowiadczeñ krajów i regionów, które ju¿ takie metody stosuj¹.
Cele projektu
Celem projektu jest wypracowanie i wdro¿enie  w oparciu o rozwi¹zania i dowiadczenia starych cz³onków Unii Europejskiej 
metody oceny efektywnoci wykorzystania
rodków strukturalnych na procesy modernizacyjne regionów nowych krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej. W konsekwencji wzmocnienie instytucjonalnej zdolnoci regionów do
wykorzystania rodków strukturalnych. Celem porednim jest wspomaganie procesów wzrostu gospodarczego przez administracjê publiczn¹, to jest
stworzenie sprawnej administracji publicznej jako
istotnego elementu wspierania procesów rozwojowych, z uwzglêdnieniem jej roli koordynacyjnej,
opartej na mo¿liwoci monitorowania, analizy
i oceny zjawisk spo³eczno-gospodarczych. Efektem
tego dzia³ania bêdzie podniesienie jakoci ¿ycia
mieszkañców, likwidacja stref biedy i zjawiska wy³¹czenia spo³ecznego, przy utrzymaniu zasady zrównowa¿onego rozwoju.
Przewidywane wyniki
§ Wymiana i wzrost wiedzy na temat procesów
rozwojowych w ró¿nych warunkach, w krajach
i regionach partnerów projektu, utrwalenie nawyku wspó³pracy pomiêdzy regionami, wypracowanie mechanizmów wymiany wiedzy.
§ Utworzenie narzêdzia analiz skutków interwencji publicznej, szczególnie w zakresie rodków
funduszy strukturalnych.
§ Umiejêtnoæ wykorzystywania narzêdzi i wiedzy
w warunkach poszczególnych krajów i regionów.
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Produktem koñcowym bêdzie wspólne narzêdzie 
przewodnik do analizy, oceny i zarz¹dzania rozwojem poprzez stosowanie funduszy strukturalnych,
powsta³y na bazie transferu i harmonizacji wiedzy
poszczególnych partnerów. Narzêdzie skierowane
bêdzie przede wszystkim do publicznej administracji regionalnej jako g³ównego kreatora polityki rozwoju spo³eczno-gospodarczego na tym poziomie.
Wdro¿enie pozwoli trwale, w d³u¿szej perspektywie czasu na podniesienie jakoci pracy administracji i w konsekwencji na wzrost poziomu ¿ycia w poszczególnych regionach. Pozwoli tak¿e na uzyskanie
efektu wiêkszej integracji pomiêdzy poszczególnymi
regionami, na przep³yw i wymianê informacji, wiedzy
i dobrych praktyk oraz transfer instrumentów i narzêdzi. Ostatecznie przyczyni siê do lepszego wykorzystania funduszy strukturalnych i realizacji wspólnej
polityki spójnoci Unii Europejskiej.
Metody dzia³ania
Wyniki uzyskane zostan¹ poprzez wspólne spotkania i seminaria, poprzez opracowanie zbioru
najlepszych praktyk zrealizowanych w poszczególnych krajach i regionach oraz poprzez opracowanie zestawu stosowanych narzêdzi wraz ze wskazówkami odnonie warunków i zasad ich zastosowania. Mo¿liwoæ porównania ró¿nych podejæ
do zagadnienia roli administracji w kreowaniu rozwoju, szczególnie z uwzglêdnieniem interwencji
strukturalnej, pozwoli na szybsze i lepsze uzyskanie efektów koñcowych, ni¿ próby rozwi¹zania tych
problemów samodzielnie, przez poszczególnych
partnerów. Wyniki prezentowane bêd¹ na konferencjach regionalnych, w postaci publikacji oraz
poprzez opracowanie odpowiedniej strony internetowej.
Partnerzy
Ma³opolska Szko³a Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie  MSAP (partner
wiod¹cy), a tak¿e: Województwo Ma³opolskie reprezentowane przez Urz¹d Marsza³kowski, Área de
Financiación Europea ,Sociedad de Desarrollo de
Santa Cruz de Tenerife- Hiszpania, Sviluppo Italia
Marche-W³ochy, BIC Spisska Nova Ves, s. r. o. 
S³owacja, C.N.E. Business Development Ltd. 
Cypr, Vilnius Municipality, Coordination of EU Assistance Division  Litwa, South & East European
Development Center (SEED), Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly  Grecja, Institut für Entwiklungsforschung und
Strukturplanung, Lipsk  Niemcy, Municipality of Lisboa,Division of Support to Activities Financing  Por-
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tugalia, Direction du Protocole et des Relations Internationales, Charge des Affaires Europeennes, Ville
Nice  Francja, West Regional Authority  Irlandia,
Czas trwania projektu od 2005 do koñca 2007 r.

TRATOKI
Transregional Toolkit for Micro Enterprises 
Miêdzyregionalne, Miêdzynarodowe Instrumenty,
Pakiet Narzêdziowy Wspierania Mikroprzedsiêbiorstw
1. Wartoæ projektu i ród³o rodków
Wartoæ ca³kowita projektu: 1,52 mln euro
(6,15mln z³).
Wartoæ dofinansowania z funduszy UE: 0,9 mln
euro (3,88 mln z³).
Bud¿et partnera polskiego w projekcie: 0,20 mln
euro (0,81 mln z³).
Wartoæ dofinansowania bud¿etu partnera polskiego z funduszy UE: 606 tys. z³.
2. Opis projektu
Ide¹ projektu jest szeroka wymiana dowiadczeñ
pomiêdzy partnerami z ró¿nych regionów Europy.
Wieloæ narzêdzi stosowanych przez uczestnicz¹ce
instytucje do wspierania przedsiêbiorczoci, stwarza
mo¿liwoæ wykorzystania ich wiedzy i umiejêtnoci,
w nowy, innowacyjny sposób. Dlatego w ramach
projektu partnerzy bêd¹ prowadziæ intensywn¹
wspó³pracê miêdzynarodow¹ i miêdzyregionaln¹.
Projekt TRATOKI dotyczy transferu wiedzy i dowiadczeñ w zakresie wspierania ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw poprzez tworzenie i wykorzystanie instrumentów mikrofinansowych. Realizacja
rozpoczê³a siê w kwietniu 2004 r. i zakoñczy siê
w grudniu 2006 r.
Partnerem wiod¹cym w projekcie jest Investitionsbank Berlin. Polskê reprezentuje Ma³opolska Szko³a Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej
w Krakowie (MSAP). Inni partnerzy to 7 instytucji
wspieraj¹cych rozwój lokalny.
Wiener Wirtschaftsförderfond z Austrii.
SIPRO-Agenzia Provinciale per lo Svilupp z W³och.
Spisská Nová Ves s.r.o. ze S³owacji.
Marseilles - Centre de Promotion de lEmploi par la
Micro-Entreprise z Francji.

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
z Wêgier.
Agencia de Desarrollo del Bidasoa, S.A. z Hiszpanii.
Yorkshire Enteprise Limited z Wielkiej Brytanii.
Cele projektu
Ogólnym celem projektu jest promowanie
tworzenia miejsc pracy, stabilnego rozwoju zaanga¿owanych regionów, spójnoci spo³ecznej
i przedsiêbiorczoci poprzez udoskonalanie,
rozbudowê i innowacyjne podejcie do instrumentów i programów wspieraj¹cych mikro
przedsiêbiorców i osoby rozpoczynaj¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Metoda realizacji projektu
Prace merytoryczne w ramach projektu zosta³y
podzielone na 3 komponenty.
§

Wykorzystanie instrumentów wsparcia biznesu dla uruchamiania i rozwoju mikroprzedsiêbiorstw.

§

Internacjonalizacja mikroprzedsiêbiorstw.

§

Dostêp do kapita³u dla osób rozpoczynaj¹cych
dzia³alnoæ gospodarcz¹ i mikroprzedsiêbiorstw.

W ramach trzech wymienionych komponentów,
utworzono grupy tematyczne obejmuj¹ce dzia³ania
takie jak:
§

doradztwo i szkolenia prowadzone przez sieæ
konsultantów,

§

inkubatory biznesu  porednictwo w zakresie
nieruchomoci  dostêp do nowych technologii,

§

szkolenie poprzez mentoring w odpowiedzi
na indywidualne potrzeby grup docelowych (kobiet, m³odzie¿y, mniejszoci narodowych) oraz
narzêdzia integracji osób wykluczonych (bezrobotnych, by³ych wiêniów, niepe³nosprawnych),

§

promocja eksportu poprzez zastosowanie narzêdzi u³atwiaj¹cych wejcie na rynek,

§

promocja i porednictwo we wspó³pracy transgranicznej mikroprzedsiêbiorstw,
narzêdzia in¿ynierii finansowej w programach
wspólnotowych,
usprawnienie istniej¹cych funduszy mikropo¿yczkowych,
po³¹czenie mikropo¿yczek z narzêdziami wsparcia
biznesu na rzecz kobiet i osób niepe³nosprawnych.

§
§
§
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INCORD
Integrated Concepts for Regional Development 
Zintegrowane Koncepcje Rozwoju Regionalnego
1. Opis projektu
Program INTERREG III C, Strefa Wschód, MARR
S.A.
Cele projektu
Projekt ma na celu nawi¹zanie intensywnej
wspó³pracy miêdzy przygranicznymi regionami Niemiec i krajów Europy Wschodniej
w dziedzinie zintegrowanego rozwoju regionalnego. W tym kontekcie Zintegrowane Koncepcje Rozwoju Regionalnego (RDC  Regional Development Concepts) s¹ w³aciwym instrumentem
pozwalaj¹cym na identyfikacjê regionalnych si³ i s³aboci oraz na opracowanie praktycznych strategii
i dzia³añ. Oprócz tego zastosowanie RDC jest czêsto niezbêdnym warunkiem konkretnych dzia³añ
finansowanych przez UE. Co wiêcej, ogromne zapotrzebowanie na budowê i modernizacjê podstawowej infrastruktury w wielu ró¿nych sektorach
stwarza potrzebê zastosowania podejcia odzwierciedlaj¹cego rosn¹c¹ z³o¿onoæ problemów regionalnych i uwzglêdniaj¹cego zasadê zrównowa¿onego rozwoju. Celami projektu s¹:
§ organizacja intensywnego procesu wzajemnej
nauki miêdzy starymi, a nowymi krajami cz³onkowskimi UE w dziedzinie RDC,
§ usprawnienie procesu opracowywania RDC
przez stworzenie wspólnych wytycznych
i przyk³adów dobrych praktyk,
§ wydanie zaleceñ dla efektywnych struktur instytucjonalnych i lepszego wykorzystania funduszy
UE w oparciu o RDC,
§ podniesienie wiadomoci znaczenia RDC oraz
rozpowszechnianie wiedzy dotycz¹cej ich opracowywania.
Projekt INCORD zajmuje siê kwesti¹ zintegrowanego rozwoju regionalnego nie tylko na poziomie abstrakcyjnym i teoretycznym, ale równie¿
wdra¿a piêæ projektów pilota¿owych w ramach
partnerstwa miêdzy starymi, a nowymi krajami
cz³onkowskimi. Projekty pilota¿owe koncentruj¹ siê
na konkretnych dziedzinach w³aciwych dla danego regionu i s³u¿¹ jako pola dowiadczalne dla opracowania wspólnych wytycznych i metod.
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Projekt pilota¿owy realizowany na terenie Ma³opolski dotyczy opracowywania RDC dla obszarów
poprzemys³owych i powojskowych w Ma³opolsce.
Partnerzy
Niemcy: Stowarzyszenie ARR z Niemiec (BVLEG) 
lider projektu, Niemieckie Stowarzyszenie ds. Planowania Przestrzennego i Rozwoju Miejskiego (DV), ARR
z Turyngii (LEG Thuringen), ARR z Maklenburgii (EGS).
Czechy: Region Olomouc, Miasto Ostrawa, ARR
Ostrawa.
Polska: Ma³opolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Powiat Drawski, Województwo Zachodniopomorskie.
Estonia: Miasto Keila.
2. Stan realizacji
Opracowanie wstêpnych Za³o¿eñ do Programu
Rewitalizacji Obszarów Poprzemys³owych i Powojskowych w Ma³opolsce. Celem Programu jest o¿ywienie gospodarcze i spo³eczne Ma³opolski, a tak¿e zwiêkszenie potencja³u turystycznego i kulturalnego regionu poprzez nadanie obiektom i terenom
zdegradowanym nowych funkcji spo³eczno-gospodarczych. Celem Programu jest równie¿ zachêcenie do
rozwijania nowych form aktywnoci gospodarczej generuj¹cych nowe miejsca pracy poprzez oferowanie
infrastruktury do prowadzenia dzia³alnoci dostosowanej do potrzeb nowych przedsiêbiorstw, przy równoczesnej trosce o ochronê rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, warunkuj¹cego zrównowa¿ony rozwój gospodarczo-spo³eczny.
§ Opracowanie Studium Wykonalnoci zagospodarowania Bia³ych Mórz na kompleks parkowo
 rekreacyjny.
§ Powo³anie Rady Konsultacyjnej  g³ównym zadaniem RK jest doradzanie zespo³owi realizuj¹cemu polsk¹ czeæ projektu INCORD w przygotowaniu Za³o¿eñ . Cz³onkowie Rady przekazuj¹ zespo³owi projektowemu wszelkie informacje
na temat szeroko rozumianych procesów
rewitalizacji. Mog¹ te¿ byæ powo³ani jako eksperci do opracowania planów rewitalizacji.
3. Plan na najbli¿szy kwarta³
§

Opracowanie ostatecznej wersji Za³o¿eñ do Programu

§

Opracowanie kolejnego Studium Wykonalnoci
innego obszaru poprzemys³owego.

Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG
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HERMES
Heritage and New Media for Sustainable Regional
Development  Dziedzictwo Kulturowe i Nowe Media dla Wspierania Zrównowa¿onego Rozwoju Regionalnego
www.swkk.de/hermes
1. Wartoæ projektu i ród³o rodków  przedstawia powy¿sza tabela.
2. Opis projektu
Intencj¹ projektu HERMES jest promowanie
i wspieranie zrównowa¿onego rozwoju regionalnego poprzez innowacyjne interakcje miêdzy dziedzictwem kulturowym, a nowymi technologiami. W szczególnoci projekt zmierza ku budowaniu to¿samoci regionów poprzez uwiadamianie
mieszkañcom ich dziedzictwa kulturowego za pomoc¹
nowych (technicznych) narzêdzi i przez wykorzystywanie obiektów historycznych na nowy sposób.
Zagadnienie zasadnicze: jak dziedzictwo kulturowe
mo¿e byæ zachowywane, utrzymywane, rozpowszechniane oraz spo¿ytkowane dla rozwoju ekonomicznego regionu poprzez nowe sposoby jego u¿ycia, z naciskiem na wykorzystanie nowych technologii.
G³ówne rezultaty, jakie maj¹ zostaæ osi¹gniête
w wyniku realizacji projektu HERMES.
§ Wypromowanie i wykorzystanie dla turystyki
i edukacji obiektów dziedzictwa kulturowego
poprzez nowe formy prezentacji, z u¿yciem nowych technologii (skierowane szczególnie
do m³odych ludzi i turystów).
§ Utworzenie wspólnej platformy  Radia Internetowego  przy zaanga¿owaniu stacji radiowych z 8 krajów (wirtualne szlaki kulturalne).
§ Stworzenie ofert edukacyjnych dla m³odych ekspertów i tych, którzy bêd¹ zajmowaæ siê dziedzictwem kulturowym w przysz³oci.

§

§

Przeprowadzenie miêdzynarodowego studium
na temat wspólnych elementów dziedzictwa
kulturowego w uczestnicz¹cych regionach jako
bazy do ich prezentacji medialnej i wykorzystania turystycznego (np. utworzenia w przysz³oci Europejskich Szlaków Kulturowych).
Utworzenie trwa³ej sieci kontaktów HERMES
jako przysz³ego narzêdzia komunikacji i wspó³pracy w obszarze CADSES.

GROW
Choosing to Grow and to Deliver a Joint Implementation of Lisbon and Götherberg Agende  Wybór
Wzrostu i Wdro¿enia Agendy Lisboñskiej oraz Göteborskiej poprzez Regiony
1. Wartoæ projektu i ród³o rodków
Bud¿et Projektu wynosi 7,57 mln euro, z czego
75% (w przypadku regionów objêtych Celem 1)
i 50% (w przypadku reszty regionów) stanowi
dotacjê Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
2. Opis projektu
Projekt realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C Zachód.
Okres realizacji: lata 2005-2007
Partner wiod¹cy: Region Po³udniowo-Wschodniej
Anglii.
Pozostali partnerzy: Region Noord-Brabant
(Holandia), Region Emilia-Romagna (W³ochy),
Region Andaluzja (Hiszpania), Region Ma³opolska.
Regiony o wzglêdnie wysokim tempie rozwoju
musz¹ uporaæ siê z negatywnymi konsekwencjami
rozwoju, takimi jak intensyfikacja ruchu transportowego, presja wywierana na tereny rolnicze i zasoby naturalne, brak wykwalifikowanej kadry, a tak¿e zró¿nicowanie rozwoju i tworzenie siê w regio69

Rozwój Regionalny w Ma³opolsce nr 4 (9) 2005

nie biedniejszych enklaw spo³ecznych. Istnieje potrzeba pokonania tych problemów i skupienia siê
na szansach zapewnienia zrównowa¿onego rozwoju
w regionie, który zbalansowa³by niekorzystne uwarunkowania spo³eczne, ekologiczne i ekonomiczne.
Ogólny cel
Celem projektu jest przygotowanie programu wspó³pracy pomiêdzy wysoko rozwiniêtymi regionami europejskimi, maj¹cymi podobne wyzwania i dziel¹cymi podobn¹ wizjê  nie
wzrost za wszelka cenê, ale wzrost zrównowa¿ony. Regiony partnerskie maj¹ za zadanie wspólne wdra¿anie zapisów Agendy zawartej w Lisbonie
i Göteborgu. W ramach operacji GROW mo¿na
wyró¿niæ trzy filary.
§ Zielony Wzrost  zredukowanie negatywnego wp³y-

wu szybkiego rozwoju gospodarczego na rodowisko, powoduj¹cego degradacje tego ostatniego.

Gospodarczy Wzrost  rozwój gospodarki opartej o wiedzê poprzez innowacje i dynamiczn¹
przedsiêbiorczoæ kreuj¹c¹ bogactwo i zatrudnienie, przy jednoczesnej ochronie walorów rodowiska naturalnego.
§ Przeciwdzia³anie marginalizacji spo³ecznej  pobudzanie rozwoju w obszarach zmarginalizowanych, który wyeliminowa³by wewn¹trzregionalne ró¿nice w poziomie ¿ycia.

Rozwój w zakresie ochrony rodowiska (Green Growth)
Partnerzy wspó³pracuj¹ zgodnie z wytycznymi
porozumienia z Kyoto. Dzia³ania zmierzaj¹ w kierunku wypracowania nowych instrumentów zredukowania negatywnego wp³ywu szybko rozwijaj¹cej
siê gospodarki na rodowisko naturalne.
Problematyka
§

Zrównowa¿ony wzrost  badania w kierunku
znalezienia instrumentów zrównowa¿onego
rozwoju w zakresie m.in. zarz¹dzania zasobami
wodnymi i energetycznymi. Nowe metody promocji, wspierania rynku i produktów (technologii) pomocnych w programowaniu zrównowa¿onego rozwoju.

§

Rewitalizacja terenów  wyszukiwanie innowacyjnych rozwi¹zañ w zakresie rewitalizacji terenu,
zrównowa¿one podejcie do wykorzystywania
terenów poprzemys³owych, poprawa walorów
badanego terenu pod wzglêdem ekologicznym.

§

Zarz¹dzanie odpadami, promocja recyclingu,
alternatywne rozwi¹zania dla wysypisk mieci,
strategie poprawy wizerunku miejsc, w których
gromadzone s¹ odpadki, mieci.

§

Przyjazne dla rodowiska rodki transportu,
poprawa polityki transportu publicznego
w regionie, innowacyjne technologie maj¹ce
na celu redukcjê zanieczyszczenia.

§

Zarz¹dzanie zasobami: sposoby podwy¿szania
efektywnoci wykorzystywania zasobów
w przedsiêbiorstwach i gospodarstwach domowych, promocja odnawialnych róde³ energii
i nowych technologii w ekologii.

§

System zarz¹dzania rodowiskiem: poszukiwanie i promocja dobrych praktyk, wsparcie systemu kontroli rodowiska.

§

Zarz¹dzanie kryzysowe: system dzia³añ przeciwpowodziowych.

§

W ramach ww. tematów podmioty z regionów
partnerskich sk³adaj¹ wnioski na tzw. podprojekty
do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w siedzibie Partnera Wiod¹cego. Wstêpnie wartoæ podprojektów powinna mieciæ siê w przedziale 100-400 tys.
euro. Ka¿dy z podprojektów bêdzie realizowany we
wspó³pracy z co najmniej jednym partnerem zagranicznym. Wnioski s¹ zatwierdzane przez miêdzyregionalny Wspólny Komitet Steruj¹cy.
Do realizacji podprojektów zapraszane s¹ nastêpuj¹ce instytucje: instytucje publiczne, organizacje
pozarz¹dowe, firmy prywatne, uczelnie i orodki
badawcze, otoczenie biznesu i izby handlowe oraz
centra innowacji.
§

70

Partnerstwo i Zarz¹dzanie Funduszami Strukturalnymi  temat realizowany w postaci miêdzyregionalnego forum dyskusyjnego dla celów
wymiany dowiadczeñ w zakresie wdra¿ania
programów wspó³finansowanych z Funduszy
Strukturalnych.

Wzrost Gospodarczy (Business Growth)
Celem komponentu jest znalezienie instrumentów zrównowa¿onego rozwoju gospodarczego
z uwzglêdnieniem aspektów ochrony rodowiska
poprzez rozwój gospodarki opartej o wiedzê.
W ramach tego tematu przygotowywane s¹ podprojekty wp³ywaj¹ce na zwiêkszenie inwestycji z wykorzystaniem wiedzy i innowacji.
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Problematyka
§

Wsparcie i wdra¿anie programu w zakresie tworzenia i rozwoju firm wykorzystuj¹cych najnowsze technologie.

§

Podniesienie poziomu kultury przedsiêbiorczoci.

§

Mechanizmy wspieraj¹ce rozwój klastrów
i ich otwarcie na rynki miêdzynarodowe.

§

Dzia³ania maj¹ce na celu zwiêkszenie transferu
technologii z sektora naukowego do przedsiêbiorstw,

§

Wzmocnienie handlu miêdzyregionalnego
i optymalizacja ³añcucha dostaw.

§

Rozwój wysoko wykwalifikowanej kadry, wzrost
mobilnoci kadry pracowniczej.

Przeciwdzia³anie marginalizacji spo³ecznej (Inclusive Growth)
Celem realizacji podprojektów w tym komponencie jest wspieranie dzia³añ na rzecz wzrostu zatrudnienia i integracja grupy wykluczonych z reszt¹
spo³eczeñstwa, redukcja wewn¹trzregionalnych
dysproporcji i rozwój lokalnych w³adz zarówno
na terenach wiejskich, jak i miejskich. Zostanie poruszony problem komunikacji w wysoko rozwiniêtych metropoliach miejskich.
Problematyka
§ Wzorce i dobre praktyki w zakresie zarz¹dzania zasobami ludzkimi.
§ Rewitalizacja miast  zaanga¿owanie lokalnych
spo³ecznoci w poszukiwanie nowych rozwi¹zañ.
§ Badania rynku pracy w regionach o zró¿nicowanym poziomie rozwoju spo³ecznego, modele
rozwi¹zañ zwiêkszaj¹cych zatrudnienie, w szczególnoci w obszarach zaniedbanych.
§ Rozwój inicjatyw spo³ecznych w zakresie dostarczania pomocy socjalnej najubo¿szym.
§ Innowacyjne formy partnerstwa publiczno  prywatnego dla celów przeciwdzia³ania marginalizacji spo³ecznej.

3. Stan realizacji
Wyniki naboru projektów do Programu GROW
W dniu 24 czerwca 2005 r., mia³o miejsce Forum
Partnerów w ramach Operacji GROW w Sevilli (Hiszpania). Celem Forum by³o stworzenie mo¿liwoci,
podmiotom z regionów partnerskich, zaprezentowania w³asnych projektów i znalezienia odpowiedniego
partnera z innego regionu GROW. Jednoczenie spo-

tkanie to otworzy³o pierwsz¹ rundê aplikacyjn¹
do Programu GROW we wszystkich regionach partnerskich, która zakoñczy³a siê w dniu 30 wrzenia br.
Do Sekretariatu Technicznego w Anglii wp³ynê³o
24 wnioski z wszystkich regionów partnerskich,
w tym 15 projektów z udzia³em podmiotów
z Ma³opolski. Dwie organizacje z Ma³opolski pe³ni¹
rolê Lidera projektu.
Przedsiêwziêcia, w których uczestnicz¹ partnerzy
ma³opolscy, zawieraj¹ siê we wszystkich trzech
filarach GROW: Green Growth  Ochrona rodowiska, Business Growth  Rozwój gospodarczy, Inclusive Growth  Polityka spo³eczna. Najwiêksz¹ popularnoci¹ cieszy³a siê tematyka Business Growth
(9 wniosków), a nastêpnie tematy: Green Growth
(3 wnioski) oraz Inclusive Growth (3 wnioski).
W dniach 7-8 listopada 2005 r., mia³o miejsce
posiedzenie Wspólnego Komitetu Steruj¹cego
w regionie Noord Brabant (Holandia), na którym
wybrane zosta³y projekty do dofinansowania w ramach Programu GROW. Alokacja na dofinansowanie przedsiêwziêæ w skali ca³ej Operacji GROW
2005-2007 wynosi 6 mln euro.
Kolejna runda aplikacyjna planowana jest na okres
styczeñ-luty 2006 r.

EWM
European Waste Management  Europejskie Zarz¹dzanie Odpadami
1. Wartoæ projektu
Bud¿et projektu to 1,38 mln euro, w tym
Fundusz ERDF 0,84 mln euro, a narodowe
0,53 mln euro.
2. Opis projektu
Cele projektu bêd¹ realizowane w ramach zakresów tematycznych:
§

sk³adowanie i ponowne wykorzystanie,

§

segregacja odpadów,

§

efektywne kosztowo struktury organizacyjne.

W ramach tych tematów samorz¹dy lokalne, uniwersytety, Recycling Institute i firmy zarz¹dzaj¹ce odpadami
ze wszystkich regionów uczestnicz¹cych w projekcie
wspólnie bêd¹ pracowaæ nad rozwi¹zaniem problemów
i zrównowa¿onym systemem zarz¹dzania odpadami.
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Wysoki poziom produkcji i konsumpcji spowodowa³ wytwarzanie coraz wiêkszej iloci odpadów
w krajach Unii Europejskiej. W wiêkszoci krajów
europejskich odpady s¹ g³ównie deponowane
na sk³adowiskach, co powoduje utratê cennych zasobów, powierzchni ziemi, a tak¿e zwiêksza mo¿liwoæ zanieczyszczenia rodowiska. Zasady gospodarowania odpadami w krajach UE ró¿ni¹ siê
i pozostawiaj¹ sposoby utylizacji odpadów decyzji
firm. Wobec tego istnieje ryzyko wyboru tanich,
lecz nie zawsze przyjaznych dla rodowiska, sposobów pozbywania siê odpadów. Dlatego g³ównym
celem projektu jest rozwój innowacyjnych rozwi¹zañ dla praktyki zagospodarowania odpadów, aby
wprowadziæ efektywne kosztowo i rodowiskowo
regionalne systemy zarz¹dzania odpadami. Regiony
z ca³ej Europy s¹ zainteresowane kwesti¹ zarz¹dzania odpadami i przy utrzymaniu poziomu wytwarzanych odpadów wszystkie kraje europejskie bêd¹ musia³y znaleæ nowe rozwi¹zania. Do osi¹gniêcia celu
projektu potrzebna jest ci¹g³a wspó³praca i wymiana
dowiadczeñ technologicznych i organizacyjnych.
G³ówny cel projektu realizowany bêdzie za pomoc¹ celów porednich:
§ nowe metody zmniejszaj¹ce iloæ odpadów deponowanych na sk³adowiskach, w³¹czaj¹c recykling ró¿nych strumieni odpadów na sk³adowisku, zamykanie i rekultywacje sk³adowisk,
§ nowe metody zwiêkszaj¹ce segregacjê odpadów
u ród³a i odpadów wykorzystywanych ponownie,
§ usprawnienie struktur organizacyjnych,
§ wymiana wiedzy i dowiadczeñ prowadz¹ca
do wspó³pracy pomiêdzy partnerami projektu,
§ wprowadzenie nowych strategii na skalê regionaln¹,
§ rozwój europejskiego partnerstwa regionów,
§ wspólna europejska platforma zarz¹dzania odpadami,
§ przezwyciê¿enie barier kulturowych i budowa
otoczenia zgodnie z zasadami zrównowa¿onego rozwoju,
§ zmniejszenie iloci wytwarzanych odpadów
w regionach partnerskich w Europie.
Czas trwania projektu: lipiec 2004-kwiecieñ 2007
Partnerzy:
Lider projektu  Prowincja Fryzja.
LAG Appennino Halle Lochau (Niemcy)  lider
komponentu: Sk³adowanie i ponowne wykorzystanie.
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Genua (W³ochy)  Lider komponentu: Segregacja odpadów.
Recycling Institute Edynburg  Lider komponentu: Efektywne kosztowo struktury organizacyjne.
IGSMiE PAN, Kraków.
Uniwersytet w Debreczynie Miasto Polva, Estonia.
Omrin, Leeuwarden, Region Po³udniowej Anglii
(South-East England Regional Assembley, region
Adur, region Surrey, Environmnetal Agency).

INTER GET UP
A interregional Approach for the Stimulation of Technology-oriented Start-Ups in Europe  Miêdzyregionalne Podejcie do Wsparcia Nowych Przedsiêbiorstw
Bran¿y Wysokich Technologii
1. Wartoæ projektu
Bud¿et projektu: 1,40 mln euro. Bud¿et projektu (Województwo Ma³opolskie): 74,5 tys. euro,
§

w tym: 18 tys. euro (25%)  wk³ad w³asny województwa,

§

55,9 tys. euro (75%)  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF).

2. Cele projektu
Celem projektu jest zwiêkszenie skutecznoci przy wdra¿aniu rozwi¹zañ s³u¿¹cych rozwojowi regionalnemu poprzez stworzenie
miêdzynarodowej sieci wspieraj¹cej zamierzenia i dzia³ania na rzecz firm z sektora wysokich technologii, zarówno we wspó³pracuj¹cych regionach poszerzonej UE, jak i u wschodnich s¹siadów Unii.
3. Partnerzy projektu
W ramach projektu zosta³a nawi¹zana wspó³praca z instytucjami z Polski, Niemiec, Austrii, W³och,
S³owacji oraz pañstw nie bêd¹cych cz³onkami
Wspólnoty  Norwegii, Ukrainy, Bia³orusi. Partnerem wiod¹cym (Lead Partner) projektu jest STIFT
Management GmbH (Turyngia, Niemcy). Partnerami z Ma³opolski s¹: Uniwersytet Jagielloñski 
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej
oraz Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego.
Beneficjenci projektu: potencjalni oraz dzia³aj¹cy przedsiêbiorcy bran¿y wysokich technologii (high-tech).
Przewidywane rezultaty: stworzenie warunków
do pobudzania efektywnoci przedsiêbiorstw szczególnie z sektora ma³ych i rednich, kreowanie wa-

Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG

runków dla rozwoju mikroprzedsiêbiorstw, których dzia³alnoæ opiera siê na wysokich technologiach, jak równie¿ podnoszenie efektywnoci realizowanych w chwili obecnej dzia³añ, skierowanych
na rozwój przedsiêbiorczoci w regionie.
4. Stan realizacji projektu
Periodyk  informator dla przedsiêbiorców. Na
skutek podjêtej wspó³pracy z Akademi¹ Ekonomiczn¹ w Krakowie zosta³a utworzona koncepcja
zawartoci publikacji.
Departament Gospodarki i Infrastruktury Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego powo³a³ tak¿e Zespó³ Redakcyjny, do którego
zaproszeni zostali przedstawiciele m.in. partnerów
projektu oraz instytucji zajmuj¹cych siê problematyk¹ innowacyjnoci, transferu technologii, rozwoju przedsiêbiorczoci.
One-stop-shop  punkt informacyjny dla przedsiêbiorców. Prace na etapie poszukiwañ lokalu spe³niaj¹cego odpowiednie wymagania dotycz¹ m.in.
atrakcyjnej i dostêpnej lokalizacji, odpowiedniej
powierzchni. Wród propozycji znajduje siê Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

CoUrbIT
Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG III B (CADSIS),
Dzia³anie 1.2. Kszta³towanie rozwoju miast, wspieranie sieci miejskich i wspó³pracy miast. Zatwierdzony przez Komisjê Europejsk¹ do realizacji
na pocz¹tku maja 2005 r.
1. Wartoæ projektu
Ca³oæ bud¿etu projektu Miasta Krakowa wynosi
222 800 euro.
§ w tym koszty jakie Kraków ponosi 55 700 euro
(jest to 25% ca³oci projektu),
§

pozosta³e 75% pokrywa Unia Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(ERDF) w formie refundacji.

2. Cele projektu
CoUrbIT jest projektem miêkkim i ma na celu
przygotowanie do przedsiêwziêæ infrastrukturalnych, wdra¿anych w ramach regionalnych lub krajowych programów finansowych z funduszy strukturalnych. Dla Krakowa udzia³ w projekcie jest
istotny przy opracowaniu programów rewitaliza-

cji poprzemys³owych i historycznych obszarów
miejskich.
Partnerzy
Liderem projektu jest Bocconi University.
Pozostali partnerzy to: Province of Treviso,
Miasto Lipsk, Miasto Kraków, Province of Pordenone, Miasto Stuttgart, Miasto Budapeszt oraz AGH
w Krakowie.
Realizacja projektu zaplanowana na lata 20052007.
Rola Krakowa polega na wybraniu obszaru problemowego przewidzianego do rewitalizacji i przygotowaniu studium przypadku wraz z pozosta³ymi partnerami projektu. Projekt ma charakter planistycznostrategiczny, zwi¹zany z planowaniem przestrzennym.
Odpowiedzialne za realizacjê projektu s¹:
§ Biuro Planowania Przestrzennego,
§ Wydzia³ Strategii i Rozwoju Miasta.
rodki finansowe z inicjatywy INTERREG maj¹ byæ
przekazywane na prowadzenie badañ, na analizy na spotkania i seminaria wyjazdowe uczestników projektu.
3. Stan realizacji
W dniach 11-12 lipca 2005 r. w Mediolanie odby³o siê spotkanie inauguracyjne (kick-off meeting),
którego przedmiotem by³a prezentacja, przez
przedstawicieli Lidera Projektu  Bocconi Universytet, za³o¿eñ i bud¿etu projektu oraz wstêpnych
zasad jego rozliczania.
W ramach projektu CoUrbIT opracowane zostan¹
(dla Krakowa) case studies  okrelenia zasad wspó³pracy Wydzia³u Strategii i Rozwoju Miasta z Biurem
Planowania Przestrzennego, a tak¿e zasad udzia³u
w projekcie innych wydzia³ów, w tym Wydzia³u Promocji i Turystyki oraz Wydzia³u Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska, g³ównie pod k¹tem
realizacji bud¿etu projektu. Globalne kwoty bud¿etu dla poszczególnych lat nie mog¹ byæ zmienione.
Istnieje jedynie pewna mo¿liwoæ ich alokacji pomiêdzy poszczególnymi segmentami sk³adowymi.
Udzia³ Krakowa bêdzie przydatny przy przygotowywaniu kolejnych projektów rewitalizacji poprzemys³owych i historycznych obszarów miejskich. Propagowanie projektu przez sieæ partnersk¹ i samo Miasto
bêdzie mia³o niew¹tpliw¹ wartoæ promocyjn¹.
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COTOUR
Cooperation to Upgrade Tourism and Regional
Product  Produkt Regionalny jako Narzêdzie Promocji Turystyki w Regionie
1. ród³o rodków
Program INTERREG III C, Strefa Zachód, MARR S.A.
2. Opis projektu
W ramach projektu partnerzy z regionów Flandrii (Belgia), Sycylii (W³ochy), Telsiai (Litwa), Limousin (Francja), Ma³opolski wypracuj¹ wspóln¹ metodologiê promocji produktów regionalnych oraz
przygotuj¹ przewodnik dla regionalnych konsultantów z zakresu turystyki zawieraj¹cy opisy konkretnych rozwi¹zañ zastosowanych w poszczególnych
regionach (case study). Ponadto MARR S.A. we
wspó³pracy z przedstawicielami administracji lokalnej oraz organizacji turystycznych opracuje Plan
rozwoju turystyki w aspekcie produktu regionalnego,
zawieraj¹cy innowacyjne podejcie w zakresie turystyki. Dla potrzeb projektu produkt regionalny
zosta³ szeroko zdefiniowany jako wyrób lub us³uga
posiadaj¹ca szczególn¹ jakoæ, reputacjê lub inne
cechy przypisywane jego lub jej pochodzeniu geograficznemu lub tradycyjnemu wytwarzaniu,
którego produkcja, przetwórstwo lub przygotowanie odbywa siê na terenie danego regionu.
Podjête dzia³ania przyczyni¹ siê nie tylko do promocji ma³opolskich produktów regionalnych, ale równie¿
wzrostu wiadomoci spo³ecznoci lokalnych w za-
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kresie mo¿liwoci wykorzystania szeroko pojmowanego produktu regionalnego do popularyzacji i wzrostu atrakcyjnoci turystycznej danego obszaru.
Partnerzy
Lider projektu  Rada Gospodarcza Wschodniej
Flandrii (Belgia).
Uniwersytet Gent (Belgia).
Ministerstwo Rolnictwa i Lenictwa Regionu
Sycylia (W³ochy).
Administracja Powiatu Telsiai (Litwa).
Rada Regionalna Limousin (Francja).
Ma³opolska Agencja Rozwoju Regionalnego (Polska).
3. Stan realizacji
Opracowanie wstêpnych Za³o¿eñ do Planu...
Powo³anie Rady Konsultacyjnej  G³ównym zadaniem RK jest doradzanie zespo³owi realizuj¹cemu
polsk¹ czeæ projektu COTOUR w przygotowaniu
Planu . Cz³onkowie Rady bêd¹ te¿ przekazywaæ
zespo³owi projektowemu wszelkie informacje dotycz¹ce szeroko rozumianego produktu regionalnego.
4. Plan na najbli¿szy kwarta³ (pó³rocze)
Opracowanie kalendarza zawieraj¹cego informacje na temat regionalnych i lokalnych produktów
(produkty rzemielnicze).
Opracowanie broszury promuj¹cej produkty regionalne i lokalne w Ma³opolsce (produkty ¿ywnociowe).

Zintegrowany Program £agodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa...

6. ZINTEGROWANY PROGRAM £AGODZENIA SKUTKÓW
RESTRUKTURYZACJI GÓRNICTWA, HUTNICTWA
ORAZ WIELKIEJ SYNTEZY CHEMICZNEJ
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO
Zintegrowany Program £agodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej
Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Ma³opolskiego to instrument wspieraj¹cy procesy restrukturyzacji przedsiêbiorstw nale¿¹cych do tradycyjnych sektorów przemys³u. Program ma za zadanie ograniczenie negatywnych spo³ecznych
i gospodarczych skutków procesów restrukturyzacji, a w szczególnoci:
§

tworzenie nowych i/lub zachowanie istniej¹cych
miejsc pracy,

§

rozwijanie stref przemys³owych,

§

zwiêkszanie atrakcyjnoci inwestycyjnej obszarów miejskich i poprzemys³owych.

Za³o¿eniem Programu nie jest zatem bezporednia pomoc dla firm z sektorów tradycyjnych, lecz
interwencja w szeroko rozumianym otoczeniu tych
podmiotów.
Program nie obejmuje ca³ego obszaru Województwa Ma³opolskiego, a jedynie te jego czêci, w których ma miejsce koncentracja negatywnych zjawisk
spo³eczno-gospodarczych zwi¹zanych z procesami
restrukturyzacji przemys³u. Obszarem szczególnie
preferowanym s¹ gminy górnicze: Babice, Brzeszcze, Che³mek, Libi¹¿, Owiêcim  gmina wiejska
oraz Trzebinia, gdzie skutki restrukturyzacji sektorów tradycyjnych s¹ najbardziej dotkliwe. Okres
wdra¿ania Programu obejmuje lata 2004-2006.

Tab. 48. Priorytety i dzia³ania programu
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ród³o:
opracowanie w³asne

6.1. DZIA£ANIE 2.2.  FUNDUSZ
DOTACJI INWESTYCYJNYCH
W III kwartale 2005 r. przeprowadzono nabór
wniosków do Dzia³ania 2.2. Wzmocnienie infrastruktury lokalnej i regionalnej. Na jego realizacjê Województwo Ma³opolskie pozyska³o rodki stanowi¹ce
równowartoæ 5 mln euro. Pieni¹dze te pochodz¹
z po¿yczki Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE)
dla Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa po¿yczki zosta³a podpisana w dniu 9 czerwca br., a rodki
zostan¹ udostêpnione samorz¹dom za porednictwem Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Ma³opol-

ski. Zgodnie z umow¹ po¿yczki oraz opracowanymi
na jej podstawie Wytycznymi Realizacji Projektów dotacje w wysokoci do 50% ca³kowitego kosztu kwalifikowanego projektu zostan¹ przyznane na realizacjê zadañ inwestycyjnych z nastêpuj¹cych dziedzin:
I. TRANSPORT  zadania polegaj¹ce na budowie
lub modernizacji dróg gminnych, powiatowych
lub wojewódzkich wraz z obiektami in¿ynierskimi, na odcinkach sieci lokalnej i regionalnej warunkuj¹cych rozwój przedsiêbiorczoci.
Mo¿liwa wartoæ dotacji  od 50 000 do
250 000 euro,
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II. TWORZENIE STREF AKTYWNOCI  zadania
obejmuj¹ce przygotowanie terenów pod inwestycje.
Mo¿liwa wartoæ dotacji  od 50 000 do
750 000 euro,
III. INFRASTUKTURA RODOWISKOWA 
inwestycje w ochronê rodowiska obejmuj¹ce
zadania polegaj¹ce na budowie lub modernizacji
sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni cieków oraz
systemu gospodarowania odpadami.
Mo¿liwa wartoæ dotacji  od 50 000 do
250 000 euro,
IV. ODNOWA OBSZARÓW MIEJSKICH  zadania powi¹zane z rewitalizacj¹ obszarów miejskich, w szczególnoci:
§

§

(A) zadania obejmuj¹ce inwestycje w publiczn¹
infrastrukturê s³u¿¹c¹ rozwojowi przedsiêbiorczoci: odnowa centrów miast, modernizacja
obiektów bêd¹cych w³asnoci¹ samorz¹dów terytorialnych, które mo¿na przeznaczyæ na wynajem pod dzia³alnoæ gospodarcz¹, budowa
i modernizacja sieci wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania.
Mo¿liwa wartoæ dotacji  od 25 000 do
250 000 euro,
(B) zadania w przestrzeni publicznej (na gruncie, którego w³acicielem jest podmiot publiczny) w bezporednim otoczeniu istniej¹cych niewielkich podmiotów gospodarczych lub powstaj¹cych nowych podmiotów, polegaj¹ce m.in. na

poprawie stanu przestrzeni publicznej w otoczeniu podmiotów gospodarczych, przebudowie
chodników, budowie lub modernizacji parkingów oraz dojazdów do nich, budowie lub modernizacji placów targowych.
Mo¿liwa wartoæ dotacji  od 15 000 do 50 000
euro.
Nabór projektów odby³ siê w dniach 3 sierpnia9 wrzenia br. Podmiotami uprawnionymi do sk³adania wniosków o dofinansowanie by³y:
§

samorz¹dy gmin,

§

samorz¹dy powiatów,

§

samorz¹d województwa,

§

zwi¹zki lub porozumienia jednostek samorz¹du
terytorialnego,

§

jednostki organizacyjne jednostek samorz¹du
terytorialnego posiadaj¹ce osobowoæ prawn¹,
realizuj¹ce przedsiêwziêcia zlokalizowane na obszarze objêtym interwencj¹ Programu.

W wymaganym terminie z³o¿onych zosta³o 51
wniosków na ogóln¹ kwotê 82,11 mln z³, przy czym
kwota wnioskowanych dotacji wynios³a 31,81 mln z³.
W wyniku I etapu oceny (kryteria formalne) odrzucono 7 wniosków. Pozosta³e zosta³y zakwalifikowane do kolejnego etapu  oceny merytorycznej. Z³o¿one wnioski wci¹¿ przekraczaj¹ mo¿liwoci finansowe Programu, a ró¿nica wynosi ponad
6 276 tys. z³.

Tab. 49. Zestawienie wniosków z pozytywn¹ ocen¹ formaln¹ w podziale na dziedziny
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ród³o:
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6.2. HARMONOGRAM WDRA¯ANIA
9 czerwca  podpisanie Ramowej Umowy Po¿yczki pomiêdzy Bankiem Rozwoju Rady Europy,
a Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej.
1 sierpnia  przyjêcie Wytycznych Realizacji Projektów przy wsparciu Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Ma³opolski.
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3 sierpnia - 9 wrzenia  nabór wniosków
o dofinansowanie.
21 wrzenia  podpisanie Porozumienia w sprawie realizacji Dzia³ania 2.2. Wzmocnienie infrastruktury lokalnej i regionalnej pomiêdzy Ministrem Gospodarki i Pracy, Wojewod¹ Ma³opolskim i Województwem Ma³opolskim.
30 wrzenia  zakoñczenie procedury oceny formalnej wniosków.

Zintegrowany Program £agodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa...

12 padziernika  posiedzenie Komisji Konkursowej  ocena merytoryczna wniosków, które pozytywnie przesz³y weryfikacjê formaln¹, lista rankingowa.
19 padziernika  posiedzenie Regionalnego Komitetu Steruj¹cego, opinia do przedstawionego rankingu.
24 padziernika  zatwierdzenie listy wniosków
o dofinansowanie przez Zarz¹d Województwa
Ma³opolskiego.

Listopad  ostateczna akceptacja listy projektów
przez Bank Rozwoju Rady Europy.
Listopad/grudzieñ  podpisywanie umów z beneficjentami, rozpoczêcie przekazywania rodków.
Do 31 padziernika 2006 r.  realizacja projektów.

Rys. 3. Obszary interwencji programu
ród³o: opracowanie w³asne
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7. FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych jest funduszem
celowym, na którego dochód sk³adaj¹ siê wp³aty
osób fizycznych i prawnych za wy³¹czenie gruntów
rolnych z produkcji oraz dotacje z centralnego Funduszu. Dysponentem Funduszu jest Samorz¹d
Województwa. rodki Funduszu w ca³oci rozdysponowane s¹ corocznie na dofinansowywanie zadañ okrelonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i lenych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. Nr
121, poz. 1266 ze zm.). Zgodnie z art. 25
ust. 1 ww. ustawy rodki FOGR przeznacza siê na
ochronê, rekultywacjê i poprawê jakoci gruntów
rolnych oraz na wyp³atê odszkodowañ przewidzianych ustaw¹, a w szczególnoci na :
§

rekultywacjê na cele rolnicze gruntów, które
utraci³y lub zmniejszy³y wartoæ u¿ytkow¹ wskutek dzia³alnoci nieustalonych osób,

§

rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych,

§

u¿ynianie gleb o niskiej wartoci produkcyjnej,
ulepszanie rzeby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie,

§

przeciwdzia³anie erozji gleb i ruchom masowym
ziemi na gruntach rolnych, w tym zwrot kosztów zakupu nasion i sadzonek, utrzymanie
w stanie sprawnoci technicznej urz¹dzeñ przeciwerozyjnych oraz odszkodowania, o których
mowa w art. 15 ust. 3 ww. ustawy,

§

budowê i renowacjê zbiorników wodnych s³u¿¹cych ma³ej retencji,

§

budowê i modernizacjê dróg dojazdowych
do gruntów rolnych,

§

wdra¿anie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych zwi¹zanych z ochron¹ gruntów rolnych,

§

wykonywanie badañ p³odów rolnych uzyskiwanych w strefach ochronnych, o których mowa
w art. 16 oraz niezbêdnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu gruntów rolnych,

§

wykonywanie zastêpcze obowi¹zków okrelonych w ustawie,

§

rekultywacjê nieu¿ytków i u¿ynianie gleb
na potrzeby nowo zak³adanych pracowniczych
ogrodów dzia³kowych,

§
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zakup sprzêtu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbêdnego do zak³adania i aktualizowania operatów ewidencji

gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony
gruntów rolnych do wys. 5% rocznych dochodów Funduszu.
Zasady gospodarowania i kryteria podzia³u rodków FOGR objête s¹ uchwa³¹ nr 516/05 ZWM
z dnia 13 czerwca 2005 r., która obowi¹zuje równie¿ na lata nastêpne.
1. Wnioski o dofinansowanie zadañ rodkami
FOGR sk³adaj¹ osoby prawne i fizyczne do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego w Krakowie zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i lenych (Dz. U. Nr 121, poz. 1266
ze zm.) oraz rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej z dnia 27 padziernika 1998 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych (Dz. U. Nr 139, poz. 903), do dnia
30 kwietnia ka¿dego roku.
2. Wniosek powinien zawieraæ plan realizacji jednego rodzaju zadania z uwzglêdnieniem rodków
w³asnych, w tym nie wiêcej ni¿ 25% wiadczeñ
rzeczowych mieszkañców, przy czym wiadczenia mieszkañców nie s¹ obowi¹zkowe.
3. Wnioski podlegaj¹ weryfikacji w zakresie zgodnoci ich sporz¹dzenia z ww. ustaw¹ oraz rozporz¹dzeniem i na tej podstawie s¹ kwalifikowane do dofinansowania.
4. Zadania zg³oszone we wnioskach z³o¿onych
po terminie i pozytywnie zweryfikowane otrzymaj¹ dofinansowanie mniejsze o 10%.
5. Wnioski z³o¿one po dokonanym podziale rodków nie bêd¹ uwzglêdniane.
6. Dofinansowane bêd¹ zadania wykonane tylko
w roku, w którym rodki zosta³y przyznane.
7. Podzia³ rodków nast¹pi do 15 lipca ka¿dego roku.
8. Podzia³ rodków FOGR odbêdzie siê zgodnie
z zatwierdzonym przez Zarz¹d Województwa
Ma³opolskiego planem rzeczowo-finansowym,
przy uwzglêdnieniu maksymalnego dofinansowania do poszczególnych rodzajów zadañ wg nor-

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

matywów okrelonych w Tab. 50. W przypadku dofinansowywania remontu dróg rolniczych jednostkom samorz¹dowym, obowi¹zuje zasada proporcjonalnoci przyznanych
rodków do iloci u¿ytków rolnych w ich administracyjnych granicach. Dofinansowanie
zakupu sprzêtu komputerowego i oprogramowania dla jednostek zajmuj¹cych siê zak³adaniem i aktualizowaniem operatów ewidencji
gruntów jest proporcjonalne do powierzchni
u¿ytków rolnych oraz iloci dzia³ek ewidencyjnych objêtych ich dzia³aniem.
9. Termin sk³adania dokumentacji rozliczeniowej
wykonanych zadañ mija 31 padziernika.
W przypadku przekroczenia tego terminu
do 15 listopada, wyp³ata przyznanych rodków
bêdzie pomniejszona o 10 %. Po 15 listopada
rozliczenia nie bêd¹ weryfikowane, a rodki nie
zostan¹ przekazane.
10. Wolne rodki, które znajd¹ siê na koncie funduszu w miesi¹cu listopadzie mog¹ byæ rozdyspo-

nowane dodatkowo wnioskodawcom, którzy
wykonali i rozliczyli w terminie zadania w wiêkszym zakresie ni¿ przewidywa³a to umowa.
11. W celu sprawdzenia prawid³owoci wykorzystania przyznanych rodków FOGR Województwu
przys³uguj¹ uprawnienia kontrolne.
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego zastrzega
sobie mo¿liwoæ podzia³u rodków, o których
mowa, z pominiêciem wymienionych kryteriów,
jednak zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i lenych (Dz. U. Nr 121, poz.1266 ze zm.). Umowa zawarta z beneficjentem mo¿e okreliæ termin sk³adnia dokumentacji rozliczeniowej oraz
jego udzia³ finansowy w realizowanym zadaniu,
w sposób odbiegaj¹cy od niniejszych zasad.
Dofinansowanie do poszczególnych zg³oszonych
wnioskiem zadañ odbywa siê zgodnie z tabel¹ maksymalnych dofinansowañ.

Tab. 50. Maksymalne dofinansowanie ze rodków FOGR do poszczególnych rodzajów zadañ
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ród³o: opracowanie w³asne

rodki Funduszu bêd¹ce w dyspozycji Samorz¹du
Województwa tzn. od roku 1999 w g³ównej mierze przeznaczano na remont dróg rolniczych,
poniewa¿ takie zadania jako najpilniejsze zg³aszali

wnioskodawcy. rodki w niewielkim procencie
przypada³y na remont zbiorników retencyjnych oraz
zakup sprzêtu komputerowego.
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Tab. 51. Zadania dofinansowane przez FOGR w latach 1999-2005
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8. NARODOWE STRATEGICZNE
RAMY ODNIESIENIA 2007-2013

W poprzednich numerach naszego kwartalnika
opisywalimy stan prac nad Narodowym Planem
Rozwoju na lata 2007-2013 (NPR). Kolejne etapy
tych prac, w tym szeroko przeprowadzone konsultacje spo³eczne, doprowadzi³y do przyjêcia Projektu
NPR przez Radê Ministrów, podczas posiedzenia
w dniu 6 wrzenia 2005 r. Zosta³ zatem postawiony kolejny krok na d³ugiej drodze opracowywania
NPR (proces trwa od pocz¹tku 2004 r.).
W polskim systemie zarz¹dzania rozwojem, którego ramy wytycza przede wszystkim Ustawa z dnia
20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju,
dokument ten jest usytuowany jako centralny i najwa¿niejszy, decyduj¹cy nie tylko o sposobie wykorzystania rodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii
Europejskiej, lecz przede wszystkim o kierunkach
i celach polityki rozwoju Polski. Z tego wzglêdu NPR
poruszaæ musi równie¿ kwestie zwi¹zane z wartociami, które s¹ podstaw¹ okrelenia celów strategicznych, a tak¿e przyjmowaæ pewne rozstrzygniêcia dotycz¹ce wyboru poszczególnych opcji modeli
polityki gospodarczej i spo³ecznej, sk³adaj¹ce siê
na koncepcjê pañstwa.
Odmienny charakter ma natomiast dokument pn.
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
(NSRO). Wstêpny Projekt NSRO zosta³ opracowany we wrzeniu 2005 r. w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Podstaw¹ dla tego dokumentu jest
w³anie NPR w wersji przyjêtej 6 wrzenia 2005 r.
przez Radê Ministrów. Nosi on jednak cechy opracowania zdecydowanie bardziej technicznego zwi¹zanego wy³¹cznie z absorpcj¹ rodków europejskich. W porównaniu z NPR, Wstêpny Projekt
NSRO pozbawiony zosta³ szerokich opisów dotycz¹cych aksjologii i polityk rozwojowych, przy czym
utrzymane (przeniesione z Projektu NPR) zosta³y

g³ówne cele strategiczne i wszystkie rozwi¹zania
wdro¿eniowe, tj. system programów operacyjnych
i za³o¿enia dotycz¹ce roli poszczególnych instytucji
w zakresie realizacji tych programów.
Konstrukcja NSRO jest bezporedni¹ pochodn¹
formalnych wymogów Komisji Europejskiej i mechanizmów tworzenia dokumentów, które nastêpnie staj¹ siê podstaw¹ realizacji wspólnotowej polityki spójnoci. G³ównymi instrumentami realizacji
polityki spójnoci w okresie 2007-2013 bêd¹ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Spo³eczny oraz Fundusz Spójnoci.
Zgodnie z projektem Rozporz¹dzenia Rady wprowadzaj¹cym ogólne przepisy dotycz¹ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i Funduszu Spójnoci,
Rada Europejska przygotowuje Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW), dotycz¹ce spójnoci spo³ecznej, gospodarczej i terytorialnej, okrelaj¹c ramy
dla interwencji funduszy. Na podstawie SWW ka¿dy kraj cz³onkowski przygotowuje NSRO, które
³¹cz¹ polityki wspólnotowe z politykami krajowymi, okrelaj¹c strategiê spo³eczno-gospodarcz¹ kraju w latach 2007-2013.
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia zawieraj¹ opis i uzasadnienie wybranych priorytetów
w kontekcie celów i priorytetów okrelonych
w SWW oraz krótki opis poszczególnych programów operacyjnych realizowanych w jego ramach.
Ponadto, dokument przedstawia indykatywn¹ alokacjê rodków na programy operacyjne1.
Poni¿szy schemat prezentuje w najbardziej ogólny sposób korelacjê pomiêdzy celami SWW, a celami okrelonymi w NSRO.

Lista planowanych programów operacyjnych i przewidywane alokacje zosta³y przedstawione w poprzednich numerach naszego Raportu, w rozdzia³ach dotycz¹cych Narodowego Planu Rozwoju.

1
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Rys. 4. Relacja celów szczegó³owych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia do priorytetów
okrelonych w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty
ród³o: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Wstêpny Projekt, MGiP, wrzesieñ 2005.

Osoby bardziej zainteresowane polityk¹ rozwoju
z pewnoci¹ zaciekawi¹ rozdzia³y NSRO powiêcone ocenie instrumentów wsparcia dotychczas
wykorzystywanych w Polsce. We Wstêpnym
Projekcie... przedstawiono w sposób doæ ogólny,
ale kompleksowy charakterystykê programów operacyjnych i innych narzêdzi prorozwojowych, wdra¿anych w okresie 2000-2006 (taki dobór przedzia³u
czasowego równie¿ wynika z wytycznych wspólnotowych). Omówione zosta³y:
§

tendencje w polskiej gospodarce w okresie
2000-2006,

§

programy przedakcesyjne (poszczególne rodzaje
PHARE oraz ISPA i SAPARD),

§

aktualny poziom zaawansowania w realizacji programów operacyjnych okresu 2004-2006 oraz
Inicjatyw Wspólnotowych,
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§

kierunki polityk wspieranych przez rodki krajowe  kontrakt wojewódzki.

Równie interesuj¹ca jest czêæ NSRO prezentuj¹ca przekrojowo powi¹zanie poszczególnych strategii i polityk europejskich z dokumentami polskimi. Informacje te dotycz¹ polityki gospodarczej
(w tym np. liberalizacji us³ug, programu konwergencji), spo³ecznej i zatrudnienia oraz polityki spójnoci gospodarczej, spo³ecznej i terytorialnej. Jest to
wiêc swoiste kompendium wiedzy w pigu³ce na temat planowanych dzia³añ rozwojowych w Polsce,
na tle polityk europejskich.
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9. NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO
NA LATA 2007-2013  (PROJEKT)
System wdra¿ania Narodowej Strategii Rozwoju
Regionalnego na lata 2007-2013 (NSRR), opisany
w projekcie dokumentu, bazuje na programach
operacyjnych. Zamiast funkcjonuj¹cego obecnie
jednego Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego (ZPORR 2004-2006)
po roku 2006 zostanie wprowadzonych szesnacie
regionalnych programów operacyjnych (RPO), które bêd¹ realizowaæ pierwszy i trzeci cel kierunkowy NSRR. W nowym systemie jej realizacji przewiduje siê, ¿e funkcjê instytucji zarz¹dzaj¹cej bêd¹
pe³niæ samorz¹dy województw. Oznacza to przekazanie samorz¹dom kompetencji w zakresie programowania, wdra¿ania i realizacji finansowej programów oraz monitoringu i oceny tych programów.
Instytucja zarz¹dzaj¹ca powinna zapewniæ efektywne i poprawne zarz¹dzanie oraz realizowanie RPO.
Razem z instytucj¹ koordynuj¹c¹ powinna uczestniczyæ w negocjacjach RPO z Komisj¹ Europejsk¹.
Programy te bêd¹ wspó³finansowane ze rodków
europejskich, zadaniem samorz¹dów województw
jako instytucji zarz¹dzaj¹cej bêdzie tak¿e zagwarantowanie zgodnoci tych programów z odpowiednimi politykami UE.
Funkcjê instytucji koordynuj¹cej 16 RPO pe³niæ bêdzie minister w³aciwy ds. rozwoju regionalnego. Do g³ównych jej zadañ nale¿eæ bêdzie zapewnienie jednolitych systemów zarz¹dzania, monitoringu, kontroli, raportowania i sprawozdawczoci
oraz zapewnienie efektywnoci i prawid³owoci
wykorzystania rodków we wszystkich regionach.
Ponadto, instytucja koordynuj¹ca 16 RPO negocjowaæ bêdzie z Komisj¹ Europejsk¹ zapisy regionalnych programów operacyjnych przy wspó³udziale
przedstawicieli Zarz¹du Województwa. Wszystkie
zmiany zaproponowanego przez samorz¹d województwa RPO wymagaæ bêd¹ jego zgody. Instytucja koordynuj¹ca bêdzie wspó³pracowaæ z Samorz¹dem Województwa przy przygotowaniu RPO
jedynie w zakresie nadzoru nad zachowaniem przez
samorz¹dy województw, w trakcie prowadzonych
prac programowych, zgodnoci z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) i NSRR.
Instytucja ta bêdzie tak¿e mia³a za zadanie przygotowanie zestawu ogólnych kryteriów wyboru projektów w ramach wszystkich regionalnych programów operacyjnych, zasad pomocy publicznej, pro-

cedur audytu oraz prawid³owego przechowywania
dokumentów niezbêdnych dla przeprowadzenia audytu. Instytucja koordynuj¹ca weryfikowaæ bêdzie
tak¿e roczne raporty RPO otrzymane z instytucji zarz¹dzaj¹cych i przekazywaæ je do Komisji Europejskiej, tak jak inne informacje wymagane prawem europejskim, m.in. o du¿ych projektach realizowanych
w ramach RPO.
Funkcjê instytucji certyfikuj¹cej dla RPO bêdzie
pe³ni³a instytucja p³atnicza, co zapewni stosowanie
jednolitych systemów certyfikacji wydatków. G³ówne zadania instytucji certyfikuj¹cej obejmowaæ bêd¹
przygotowywanie i przedk³adanie Komisji powiadczonych deklaracji wydatków i wniosków o p³atnoæ, powiadczanie zgodnoci poniesionych wydatków z zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
przygotowanie wytycznych odnonie kwalifikuj¹cych siê wydatków w ramach poszczególnych programów operacyjnych, utrzymywanie dokumentacji ksiêgowej wydatków zadeklarowanych Komisji
w formie elektronicznej, zapewnienie zwrotu wszelkich rodków finansowych Wspólnoty, które zosta³y niew³aciwie wyp³acone w wyniku wykrytych
nieprawid³owoci, przygotowanie  wraz z instytucj¹ zarz¹dzaj¹c¹ NPR/Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia  wytycznych dotycz¹cych
zarz¹dzania finansowego i kontroli finansowej oraz
nadzorowanie i kontrolowanie ich realizacji
w instytucjach zarz¹dzaj¹cych RPO.
Wprowadzenie szesnastu samorz¹dowych programów operacyjnych ma ogromne znaczenie
dla decentralizacji ca³ego systemu polityki regionalnej w Polsce. Omawiane programy bêd¹ zarz¹dzane w sposób zdecentralizowany, a odpowiedzialnoæ za przygotowanie i ich odpowiednie uzgodnienie z partnerami spo³ecznymi i samorz¹dami
terytorialnymi  spoczywa na barkach samorz¹dów
województw. RPO s³u¿y realizacji NSRR oraz strategii rozwoju województwa, jest dokumentem programowym zgodnym z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) i NPR. Sk³ada siê
z elementów, spe³niaj¹cych wymogi formalne
reguluj¹ce zasady wsparcia ze rodków UE, z których bêdzie dofinansowany. Instytucja zarz¹dzaj¹ca przy opracowywaniu RPO jest zobowi¹zana
do wspó³pracy na zasadach partnerstwa z w³aci83
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wymi organami administracji rz¹dowej i jednostkami samorz¹du terytorialnego. Dokument ten powinien byæ równie¿ konsultowany z partnerami spo³ecznymi i gospodarczymi. Zakres, tryb i warunki realizacji dzia³añ wynikaj¹cych z RPO i bêd¹cych
przedmiotem wspó³finansowania ze rodków zewnêtrznych dla regionu okrela kontrakt regionalny.
Wprowadzenie szesnastu samorz¹dowych programów operacyjnych ma ogromne znaczenie
dla decentralizacji ca³ego systemu polityki regionalnej w Polsce. Poniewa¿ omawiane programy bêd¹
zarz¹dzane w sposób zdecentralizowany, tj. przez
samorz¹dy województw  odpowiedzialnoæ za ich
przygotowanie i ich odpowiednie uzgodnienie
z partnerami spo³ecznymi i samorz¹dami terytorialnymi  spoczywa na barkach samorz¹dów województw. RPO jest instrumentem realizacji strategii rozwoju danego województwa oraz NSRR
(w zakresie odpowiednim dla tego województwa).
Wybór priorytetów i dzia³añ w RPO wynika z Strategii Rozwoju Województwa i NSRR.
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6 wrzenia 2005 r. projekt Narodowej Strategii
Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 (NSRR)
zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów i skierowany
do konsultacji. W ich ramach w padzierniku odby³
siê cykl konferencji regionalnych, powiêconych
NSRR i wynikom prognozy oddzia³ywania na rodowisko oraz ujêcia w nich specyfiki rozwojowej
poszczególnych regionów. W ten sposób szeroka
dyskusja nad NSRR wpisa³a siê w proces konsultacji rz¹dowych dokumentów strategicznych.
Równie¿ w padzierniku br. zosta³y zakoñczone
prace nad przygotowaniem Prognozy oddzia³ywania
na rodowisko projektu NSRR na lata 2007-2013,
wykonanej przez Instytut na rzecz ekorozwoju
na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Opracowanie to jest
dostêpne na stronie internetowej: http://
www.nsrr.gov.pl/NSRR+20072013/.
Tekst zosta³ opracowany na podstawie projektu Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013
Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
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10. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA
MA£OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013
W Ma³opolsce, podobnie jak w wielu innych regionach trwa proces przygotowywania strategii
rozwoju województwa na nowy okres programowania, tj. na lata 2007-2013. Zakres prac oraz ramy
czasowe poszczególnych etapów przygotowania
strategii okreli³ Sejmik Województwa, podejmuj¹c uchwa³ê nr XXII/310/04 z dnia 26 lipca 2004 r.
w sprawie okrelenia harmonogramu, zasad i trybu opracowania Strategii Rozwoju Województwa
Ma³opolskiego na lata 2007-2013. Ca³oæ prac nad
now¹ strategi¹ prowadzona jest pod nazw¹
Projekt Ma³opolska 2015.

przedstawiaj¹ uk³ad pól strategii, odpowiadaj¹cych im celów strategicznych oraz obszarów polityki rozwoju wraz z kierunkami polityki.

Dotychczasowe dzia³ania zakoñczy³y siê przygotowaniem projektu strategii z dnia 22 wrzenia
2005 r., który zosta³ przedstawiony przez Zarz¹d
Województwa Ma³opolskiego Sejmikowi. Radni
województwa przyjêli projekt i skierowali do dalszych konsultacji celem wypracowania ostatecznego dokumentu.

Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ wyznaczony przed piêcioma laty kierunek rozwoju Ma³opolski wyra¿ony
w postaci wizji rozwoju województwa okaza³ siê
w trakcie prac nad now¹ strategi¹ jak najbardziej
trafny i pozosta³ niezmieniony.

Projekt strategii znacznie odbiega od uk³adu pól
i priorytetów strategii na lata 2000-2006, ale odpowiada wymaganiom nowego okresu programowania i wyzwañ, które stoj¹ przed samorz¹dem województwa jak równie¿ przed wszystkimi mieszkañcami regionu. Zamieszczone poni¿ej schematy

Dokument prezentuje to, co spo³ecznoæ regionalna chce osi¹gn¹æ w perspektywie 10 lat  wobec takiej, a nie innej sytuacji i pozycji regionu oraz
aspiracji i oczekiwañ regionalnych elit i szerokiej
spo³ecznoci mieszkañców. Nowa strategia ma byæ
w tym ujêciu narzêdziem wspierania pozytywnych
zmian w regionie i reagowania na zmiany pojawiaj¹ce siê w otoczeniu.

Wiêcej szczegó³owych informacji na temat dotychczasowych dzia³añ podejmowanych w ramach
Projektu Ma³opolska 2015 oraz aktualny stan
prac znaleæ mo¿na na stronie internetowej Urzêdu Marsza³kowskiego:
http://um.wrotamalopolski.pl/RozwojRegionalny/
Malopolska2015/.
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Rys. 5. Schemat projektu Strategii Rozwoju Województwa Ma³opolskiego na lata 2007-2013
ród³o: opracowanie w³asne
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Rys. 6. Schemat projektu Strategii Rozwoju Województwa Ma³opolskiego na lata 2007-2013, Pole A  Konkurencyjnoæ gospodarcza
ród³o: opracowanie w³asne

Strategia Rozwoju Województwa Ma³opolskiego na lata 2007-2013
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Rys. 7. Schemat projektu Strategii Rozwoju Województwa Ma³opolskiego na lata 2007-2013, Pole B  Rozwój spo³eczny i jakoæ ¿ycia
ród³o: opracowanie w³asne

Rozwój Regionalny w Ma³opolsce nr 4 (9) 2005
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Strategia Rozwoju Województwa Ma³opolskiego na lata 2007-2013

Rys. 8. Schemat projektu Strategii Rozwoju Województwa Ma³opolskiego na lata 2007-2013, Pole C 
Potencja³ instytucjonalny
ród³o: opracowanie w³asne
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11. LINIA DEMARKACYJNA POMIÊDZY REGIONALNYMI,
A SEKTOROWYMI PROGRAMAMI OPERACYJNYMI
Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata
2007-2013 okrela³ szeæ priorytetów strategicznych realizuj¹cych strategiczne cele dokumentu.
Instrumentami realizacji poszczególnych priorytetów s¹ programy horyzontalne realizowane poprzez
sektorowe programy operacyjne:
§

Spójnoæ terytorialna i konkurencyjnoæ regionów,

§

Innowacja  Inwestycje  Otwarta gospodarka,

§

Nauka, nowoczesne technologie i spo³eczeñstwo
informacyjne,

§

Infrastruktura drogowa,

§

Konkurencyjnoæ transportu,

§

Rozwój obszarów wiejskich,

§

rodowisko,

§

Zatrudnienie i integracja spo³eczna,

§

Wykszta³cenie i kompetencje,

§

Spo³eczeñstwo obywatelskie,

§

Kultura,

§

Administracja sprawna i s³u¿ebna,

§

Pomoc techniczna,

§

Programy Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej.

Analizuj¹c zarysy ww. programów zapisane w projekcie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013
nale¿y zauwa¿yæ, i¿ zapisy nie precyzuj¹, a nawet nie
przedstawiaj¹ w sposób ogólny rozgraniczenia pomiêdzy interwencj¹ rodków europejskich. Przyk³adem mo¿e byæ sektor przedsiêbiorczoci na poziomie krajowym i regionalnym. Zawartoæ priorytetów programów sektorowych i regionalnych
programów operacyjnych nie daje mo¿liwoci jednoznacznego okrelenia linii demarkacyjnej.
Maj¹c na uwadze specyfikê gospodarcz¹ poszczególnych regionów oraz dowiadczenia p³yn¹ce z realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, nale¿y wyranie
rozgraniczyæ zakres interwencji sektorowej i regionalnej.
Poni¿ej przedstawione zosta³y uwagi do niektórych dziedzin interwencji z podzia³em na regionalne i sektorowe programy operacyjne.
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1. Infrastruktura techniczna
Wiêkszoæ z zaproponowanych dzia³añ ³atwo
mo¿na podzieliæ na komponenty regionalne i sektorowe. Jedynie kwestie dotycz¹ce transportu multimodalnego, kolei oraz portów lotniczych i morskich stanowi¹ w¹tpliwoci. Regiony chc¹ wszystkie
elementy uwzglêdniæ w programach regionalnych,
a jedynie wytyczyæ podzia³ ze wzglêdu na w³aciciela infrastruktury. Wyranie równie¿ rysuje siê podzia³ w ramach infrastruktury kolejowej  na infrastrukturê (sektor) i tabor (region). Zasadniczym
problemem jest ustalenie, które porty lotnicze powinny znaleæ siê w programie sektorowym, a które powinny przejæ do programów regionalnych.
W temacie sieci energetycznych zadanie: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przesy³u elektrycznoci, gazu, produktów ropopochodnych i paliw sta³ych, w tym w szczególnoci z po³¹czeniami transgranicznymi powinno zostaæ w programie sektorowym.
Du¿o w¹tpliwoci wi¹¿e siê z Rozbudow¹ infrastruktury wykorzystuj¹cej odnawialne ród³a energii.
Regiony zwracaj¹ uwagê, i¿ w programach regionalnych powinny znaleæ siê projekty zwi¹zane z wykorzystaniem biomasy lub projekty bez koniecznoci
przy³¹czenia siê do systemów energetycznych.
2. Wzrost zatrudnienia  rozwój i modernizacja przedsiêbiorstw
Poziom regionalny: doradztwo, szkolenia, instytucje otoczenia biznesu, sieci wspó³pracy miêdzy
przedsiêbiorstwami, FDI, instrumenty zewnêtrznego finansowania przedsiêbiorstw (fundusze), turystyka, prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiêbiorstw regionalnych i lokalnych.
Na poziomie centralnym: du¿e projekty inwestycyjne, FDI, np. rozwijaj¹ce istniej¹ce inwestycje, zaawansowane technologie ze znaczn¹ wartoci¹ dodan¹,
B&R w przedsiêbiorstwach, projekty wspierania sieci
ogólnokrajowych, np. parków technologicznych,
wsparcie dla sieci bran¿owych (clusters), niektóre instrumenty wsparcia zewnêtrznego finansowania
przedsiêbiorstw, promocja Polski (turystyka), prywatyzacja i restrukturyzacja w bran¿ach.

Linia demarkacyjna pomiedzy regionalnymi, a sektorowymi programami operacyjnymi

3. Rozwój zasobów ludzkich i kapita³u spo³ecznego
Zaproponowano m.in. Program oparty o dwa
filary: zatrudnienie i integracjê spo³eczn¹. Podnoszenie kwalifikacji pracowników w wybranych sektorach gospodarki powinno znaleæ siê w regionalnych programach, bo wi¹¿e siê bezporednio
ze wspieraniem przedsiêbiorczoci. Natomiast
na poziomie krajowym bêd¹ realizowane m.in. dzia³ania zwi¹zane z instytucjami rynku pracy, niepe³nosprawnymi, osobami po 50 roku ¿ycia, ich aktywizacj¹ zawodow¹ oraz problematyk¹ emigrantów.
4. Zasoby naturalne
Przedstawiono propozycje, aby w programie sektorowym znalaz³a siê ochrona wód i ochrona przeciwpowodziowa, zlewnie oraz monitoring rodowiska (tematy ponadregionalne).

5. Wzmocnienie potencja³u rozwojowego regionów i przekszta³cenia strukturalne obszarów wiejskich
PO Rozwój obszarów wiejskich ma silne aspekty
programu regionalnego, ale ze wzglêdu na uwarunkowania prawne jest sektorowym. Linia demarkacyjna nie dotyczy tutaj podzia³u na sektorowy
i regionalny, poniewa¿ wdra¿anie bêdzie realizowane na poziomie regionalnym (linia demarkacyjna istnieje jedynie pomiêdzy funduszami). Trzy osie Programu cile wynikaj¹ z treci rozporz¹dzenia unijnego i dlatego nie ma mo¿liwoci du¿ych zmian.
Obszary wiejskie s¹ najwiêkszym problemem polityki regionalnej Polski. Wynika to z b³êdów systemowych dotychczas realizowanych programów,
które bardzo utrudniaj¹ zarz¹dzanie na poziomie
regionalnym.
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'DWD

:\GDU]HQLH

OLSFD

=DU] G :RMHZyG]WZD 0DáRSROVNLHJR SRGM á XFKZDá  Z VSUDZLH RVWDWHF]QHJR
Z\ND]XSURMHNWyZZ\EUDQ\FKGRUHDOL]DFMLZUDPDFK.RQWUDNWX:RMHZyG]NLHJR
QDURN


OLSFD

: 6DUDJRVVLH RGE\áR VL  SLHUZV]H SRVLHG]HQLH 0L G]\UHJLRQDOQHJR .RPLWHWX
6WHUXM FHJR 5)2 60$57 ,: ,17(55(* ,,, & 3RáXGQLH  ZF]DVLH NWyUHJR
SRGSLVDQRXPRZ SDUWQHUVN LSU]\M WRSULRU\WHW\GRQDERUXQDNRQFHSFMHSRG
SURMHNWyZ1DEyUWUZDáZHZV]\VWNLFKUHJLRQDFKSDUWQHUVNLFKRGOLSFDGR
ZU]H QLD


OLSFD

:6HQHFXN%UDW\VáDZ\PLDáRPLHMVFHSRVLHG]HQLH:VSyOQHJR.RPLWHWX6WHUXM FH
JR 3URJUDPHP ,: ,17(55(* ,,, $ 3ROVND ± 5HSXEOLND 6áRZDFND
.RPLWHW6WHUXM F\]DWZLHUG]LáGRUHDOL]DFMLSROVNLHSURMHNW\ZW\P]:RMHZyG]WZD
0DáRSROVNLHJR


OLSFD

:L]\WD Z0DáRSROVFH 3U]HGVWDZLFLHOD '\UHNFML *HQHUDOQHM .RPLVML (XURSHMVNLHM
GV 5R]ZRMX 5HJLRQDOQHJR VSRWNDQLD ] LQVW\WXFMDPL ]DDQJD RZDQ\PL
ZHZGUD DQLH=3255RUD]G\VNXVMDQDWHPDWSU]\V]áHJRRNUHVXSURJUDPRZD
QLDLSU]\JRWRZDQLD0DáRSROVNLHJR5HJLRQDOQHJR3URJUDPX2SHUDF\MQHJR


OLSFD

6SRWNDQLH SRPL G]\ SU]HGVWDZLFLHODPL '\UHNFML *HQHUDOQHM GV 3ROLW\NL 5HJLR
QDOQHM.RPLVML(XURSHMVNLHMDSU]HGVWDZLFLHODPL0LQLVWHUVWZD*RVSRGDUNLL3UDF\
RUD]8U] GyZ0DUV]DáNRZVNLFKRGSRZLHG]LDOQ\PL]DSU]\JRWRZDQLHGRNXPHQ
WyZ SURJUDPRZ\FK ]ZL ]DQ\FK ] UHDOL]DFM  SROLW\NL VSyMQR FL Z ODWDFK 
 6SRWNDQLH GRW\F]\áR GHFHQWUDOL]DFML ]DU] G]DQLD SURJUDPDPL RSHUDF\M
Q\PL Z 3ROVFH Z W\P SU]HGH ZV]\VWNLP SU]\JRWRZDQLD UHJLRQDOQ\FK SURJUD
PyZRSHUDF\MQ\FK

OLSFD

:RMHZyG]WZR 0DáRSROVNLH MDNR SLHUZV]H Z 3ROVFH RJáRVLáR QDEyU ZQLRVNyZ
Z UDPDFK 632  2GQRZD ZVL RUD] ]DFKRZDQLH G]LHG]LFWZD NXOWXURZHJR 
ZQLRVNyZ]áR RQ\FKSU]H]EHQHILFMHQWyZ]HJPLQ0DáRSROVNL

VLHUSQLD

=DU] G :RMHZyG]WZD 0DáRSROVNLHJR SU]\M á :\W\F]QH UHDOL]DFML SURMHNWyZ
Z UDPDFK 3URJUDPX áDJRG]HQLD VNXWNyZ UHVWUXNWXU\]DFML JyUQLFWZD KXWQLFWZD
RUD] ZLHONLHM V\QWH]\ FKHPLF]QHM 0DáRSROVNLH VDPRU] G\ RWU]\PDM   POQ ]á
QDUHDOL]DFM NRQNUHWQ\FKSURMHNWyZLQZHVW\F\MQ\FK'RWDFMHZZ\VRNR FL
FDáNRZLWHJR NRV]WX SURMHNWX REHMP  ]DGDQLD ] G]LHG]LQ\ WUDQVSRUWX SU]\JRWR
ZDQLD WHUHQyZ SRG LQZHVW\FMH LQZHVW\FMH ] ]DNUHVX RFKURQ\ URGRZLVND RUD]
RGQRZ\REV]DUyZPLHMVNLFK

VLHUSQLD

5R]SRF]HFLHSURPRFMLSURJUDPX2ZFDRSUDFRZDQHJRSU]H]'HSDUWDPHQW UR
GRZLVND L 5R]ZRMX :VL 8U] GX 0DUV]DáNRZVNLHJR :RMHZyG]WZD 0DáRSROVNLH
JR&HOHPSURJUDPXMHVW]ZL NV]HQLHDNW\ZQR FLVSRáHF]QRJRVSRGDUF]HMRUD]
RFKURQ\G]LHG]LFWZDQDWXUDOQHJR.DUSDW'RUMHJRUHDOL]DFMDPDNRV]WR
ZDüEXG HWZRMHZyG]WZDSRQDGPOQ]á

VLHUSQLD

=DWZLHUG]HQLHOLVW\UDQNLQJRZHMSURMHNWyZ]JáRV]RQ\FKGR']LDáDQLD0LNUR
SU]HGVL ELRUVWZDUHDOL]RZDQHJR ZUDPDFK=3255'RNRQNXUVX]áR RQR
ZQLRVNyZ]F]HJRGRW\F]\áRSURMHNWyZGRUDGF]\FKDLQZHVW\F\MQ\FK


VLHUSQLD

6SRWNDQLD LQIRUPDF\MQH ] SRWHQFMDOQ\PL EHQHILFMHQWDPL GRW\F] FH )XQGXV]X
'RWDFML ,QZHVW\F\MQ\FK GOD 0DáRSROVNL L PR OLZR FL SR]\VNDQLD URGNyZ ] 3UR
JUDPX*yUQLF]HJR
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:\GDU]HQLH

VLHUSQLD

=DWZLHUG]HQLHOLVW\UDQNLQJRZHMSURMHNWyZ]JáRV]RQ\FKZUDPDFK']LDáDQLD
:\UyZQ\ZDQLH V]DQV HGXNDF\MQ\FK SRSU]H] SURJUDP\ VW\SHQGLDOQH =3255
à F]QDNZRWDGRILQDQVRZDQLDZ\QRVLRNRáRPOQ]á

VLHUSQLD

5R]SRF] FLH SURMHNWX 0DáRSROVND 2E\ZDWHOVND NWyU\ SROHJD QD ]DDQJD RZD
QLXRUJDQL]DFMLRE\ZDWHOVNLFKZWZRU]HQLH6WUDWHJLL5R]ZRMX:RMHZyG]WZD0D
áRSROVNLHJRQDODWD2UJDQL]DFMHSR]DU] GRZHXF]HVWQLF] FHZSUR
MHNFLHQDGHVáDá\DQNLHW


VLHUSQLD

.RQIHUHQFMD QD 3ROLWHFKQLFH .UDNRZVNLHM LQDXJXUXM FD  PLHVL F]Q\ SURMHNW
:]PDFQLDQLH 5HJLRQDOQHM 6WUDWHJLL ,QQRZDFML Z0DáRSROVFH ± 5,6 0DáRSROVND
NRRUG\QRZDQ\SU]H]8U] G0DUV]DáNRZVNL:RMHZyG]WZD0DáRSROVNLHJR

VLHUSQLD

2JáRV]HQLH ,, UXQG\ QDERUX SURMHNWyZ Z UDPDFK 3URJUDPX ,17(55(* ,,, $
3ROVND±5HSXEOLND6áRZDFND

VLHUSQLD

3RQDG  PLOLRQ ]á SU]H]QDF]\ 0DáRSROVND $JHQFMD (QHUJLL L URGRZLVND
Z.UDNRZLHQDUHDOL]DFM SURJUDPXNRPSOHNVRZ\FKV]NROH $NDGHPLD,Q \QLH
UDGOD SRQDG  LQ \QLHUyZ ]0DáRSROVNL URGNLSRFKRG]  ] (XURSHMVNLHJR
)XQGXV]X6SRáHF]QHJR

VLHUSQLD

=DU] G :RMHZyG]WZD 0DáRSROVNLHJR Z\EUDá  NROHMQ\FK SURMHNWyZ ZUDPDFK
,, QDERUX GR =3255 R ZDUWR FL  POQ ]á 6  WR LQZHVW\FMH ]ZL ]DQH
]LQIUDVWUXNWXU HGXNDF\MQ LVSRUWRZ RUD]GRW\F] F RFKURQ\]GURZLD

ZU]H QLD

=DU] G :RMHZyG]WZD 0DáRSROVNLHJR SU]\]QDá *PLQLH $QGU\FKyZ W\V ]á
] )XQGXV]X 2FKURQ\ *UXQWyZ 5ROQ\FK QD XVXZDQLH V]NyG SRSRZRG]LRZ\FK
JáyZQLHUHPRQWGUyJUROQ\FK

ZU]H QLD

3RGSLVDQR 2 ZLDGF]HQLD 6WURQ Z VSUDZLH ]PLDQ\ .RQWUDNWX :RMHZyG]NLHJR
GOD:RMHZyG]WZD0DáRSROVNLHJRQDODWD

ZU]H QLD

6SRWNDQLH ]HNVSHUWDPL%DQNX ZLDWRZHJR ]:DV]\QJWRQXSR ZL FRQHV\VWH
PRZL RSUDFRZ\ZDQLD L ZGUD DQLD 6WUDWHJLL 5R]ZRMX :RMHZyG]WZD L 3URJUDPX
RSHUDF\MQHJRQDODWD

ZU]H QLD

3RVLHG]HQLH .RPLWHWX6WHUXM FHJR5HJLRQyZ 0DáRSROVNLL7XU\QJLLQW SURSR]\
FML ZVSyOQ\FK SURMHNWyZ GR UHDOL]DFML Z  U :SODQDFK MHVW WDN H Z\PLDQD
GR ZLDGF]H  L QDZL ]DQLH NRQWDNWyZ ZNZHVWLDFK VRFMDOQ\FK RUD] RUJDQL]DFMD
VHPLQDULXPGRW\F] FHJRSDUWQHUVWZDSXEOLF]QR±SU\ZDWQHJR

ZU]H QLD

:.UDNRZLHRGE\áDVL NRQIHUHQFMDSUH]HQWXM FD5HJLRQDOQ 2SHUDFM 5DPRZ 
60$57UHDOL]RZDQ ZUDPDFK3URJUDPX,:,17(55(*,,,&3RáXGQLH

ZU]H QLD

6]NROHQLHQW]DVDGXG]LDáXSRWHQFMDOQ\FKEHQHILFMHQWyZZ,UXQG]LHDSOLNDF\MQHM
3URJUDPX*52:ZUDPDFK,:,17(55(*,,,&

ZU]H QLD

=DU] G ]GHF\GRZDá R SRG]LDOH URGNyZ )XQGXV]X 5R]ZRMX .XOWXU\ )L]\F]QHM
Z UDPDFK 3URJUDPX 5R]ZRMX %D]\ 6SRUWRZHM :RMHZyG]WZD 0DáRSROVNLHJR
QDU0DáRSROVNDRWU]\PDáDGRGDWNRZ NZRW POQ]á URGNLWH]RVWD
Q  SU]H]QDF]RQH QD NRQW\QXDFM  EXGRZ\ KDOL VSRUWRZHM Z =DZRL  W\V ]á 
RUD] GRILQDQVRZDQLH 6DOL Z 2OV]yZFH L5DELH 1L QHM Z JPLQLH 0V]DQD 'ROQD
SRW\V]á 

ZU]H QLD

2GE\áR VL  VHPLQDULXP .RPLVML GV 3ROLW\NL 6SyMQR FL 7HU\WRULDOQHM &27(5 
.RPLWHWX 5HJLRQyZ SR ZLHFRQH HXURSHMVNLHM ZVSyáSUDF\ WHU\WRULDOQHM± QRZ\P
FHOX3ROLW\NL6SyMQR FL8(QDODWD±
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'DWD

:\GDU]HQLH

ZU]H QLD

3RGSLVDQR WUyMSRUR]XPLHQLH SRPL G]\ 0LQLVWUHP *RVSRGDUNL L3UDF\ :RMH
ZyG]WZHP0DáRSROVNLPL:RMHZRG 0DáRSROVNLPZVSUDZLHUHDOL]DFML']LDáDQLD
:]PRFQLHQLHLQIUDVWUXNWXU\ORNDOQHMLUHJLRQDOQHM=LQWHJURZDQHJR3URJUDPX
àDJRG]HQLD 6NXWNyZ 5HVWUXNWXU\]DFML *yUQLFWZD +XWQLFWZD RUD]:LHONLHM 6\Q
WH]\&KHPLF]QHMQDWHUHQLH:RMHZyG]WZD0DáRSROVNLHJR


ZU]H QLD

:PLHMVFRZR FL 6WUHFQR 5HSXEOLND 6áRZDFND  RGE\áR VL  SRVLHG]HQLH 3RGNR
PLWHWX6WHUXM FHJRGOD3URJUDPX,:,17(55(*,,,$3ROVND±5HSXEOLND6áR
ZDFND ± ']LDáDQLH  :VSDUFLH ,QLFMDW\Z /RNDOQ\FK 0LNURSURMHNW\ 
=:RMHZyG]WZD 0DáRSROVNLHJR ]DWZLHUG]RQR GRGRILQDQVRZDQLD  PLNURSUR
MHNW\ ](XURUHJLRQX7DWU\RUD]](XURUHJLRQX%HVNLG\ 


ZU]H QLD

: %UDW\VáDZLH RGE\áR VL  ,, )RUXP 5HJLRQyZ 3D VWZ *UXS\ :\V]HKUDG]NLHM
SR ZL FRQH DNWXDOQHM V\WXDFML SROLW\F]QHM LJRVSRGDUF]HM 9 XVWDOHQLX ZVSyO
Q\FKSULRU\WHWyZLG]LDáD SRZHM FLXSD VWZ]JUXS\GR8QLL(XURSHMVNLHMRUD]
SU]\V]áHM UROL LZVSyáSUDF\ UHJLRQyZ )RUXP WRZDU]\V]\á , )HVWLZDO .XOWXU\ 5H
JLRQyZ.UDMyZ*UXS\:\V]HKUDG]NLHM

SD G]LHUQLND

6HMPLN:RMHZyG]WZD 0DáRSROVNLHJR UR]SRF] á SUDFH QDG SU]\M W\P SU]H] =D
U] G:RMHZyG]WZDSURMHNWHPGRNXPHQWXSQ6WUDWHJLD5R]ZRMX:RMHZyG]WZD
0DáRSROVNLHJRQDODWD

SD G]LHUQLND

:$NDGHPLL*yUQLF]R±+XWQLF]HMRGE\áDVL NRQIHUHQFMDSQ0DáRSROVND,QQR
ZDF\MQD±URODLQ \QLHUyZZWZRU]HQLXEH]SLHF]H VWZDHQHUJHW\F]QHJR


SD G]LHUQLND

: %UXNVHOL RGE\á VL  (XURSHMVNL 7\G]LH  5HJLRQyZ L 0LDVW 23(1 '$<6 3UR
JUDP GRW\F] F\ VIHU\ XQLMQHM SROLW\NL UHJLRQDOQHM REHMPXMH WU]\ JáyZQH GHEDW\
LZDUV]WDWyZSR ZL FRQ\FKNZHVWLRPUR]ZRMXLZVSyáSUDF\UHJLRQDOQHM

SD G]LHUQLND

3U]\M FLH SU]H] 5DG  0LQLVWUyZ 2 ZLDGF]HQLD 6WURQ ]PLHQLDM FHJR .RQWUDNW
GOD:RMHZyG]WZD0DáRSROVNLHJRQDODWD±

=DNR F]\áDVL RFHQDIRUPDOQDZQLRVNyZ]áR RQ\FKGR3URJUDPX*yUQLF]HJR
1DEyUSURMHNWyZSURZDG]RQRZRNUHVLHRGVLHUSQLDGRZU]H QLDEU=áR R
SD G]LHUQLND
Q\FK]RVWDáRZQLRVNyZQDRJyOQ NZRW RNRáRPOQ]áNZRWDZQLRVNRZD
QHMGRWDFMLZ\QRVLáDSUDZLHPOQ]á
SD G]LHUQLND

8ND]Dá VL  UDSRUW R V\WXDFML
QW:RMHZyG]WZR0DáRSROVNLH

VSRáHF]QRJRVSRGDUF]HM

ZRMHZyG]WZD

8Sá\Q áWHUPLQVNáDGDQLDZQLRVNyZZUDPDFK,,QDERUXSURMHNWyZGR3URJUDPX
,: ,17(55(* ,,, $ 3ROVND ± 5HSXEOLND 6áRZDFND :Sá\Q áR  SURMHNWyZ
SD G]LHUQLND
Z W\P  ] :RMHZyG]WZD 0DáRSROVNLHJR  ] :RMHZyG]WZD 3RGNDUSDFNLHJR
L]:RMHZyG]WZD O VNLHJR
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SD G]LHUQLND

:.UDNRZLHRGE\áRVL VSRWNDQLHSU]HGVWDZLFLHOLUHJLRQyZSDUWQHUVNLFK5HJLR
QDOQHM 2SHUDFML 5DPRZHM 60$57 $UDJRQLL +LV]SDQLD  6DNVRQLL 1LHPF\ 
L=DFKRGQLHM 0DFHGRQLL *UHFMD QDNWyU\PXVWDORQR ]DVDG\ QDERUX ZQLRVNyZ
LKDUPRQRJUDPUHDOL]DFMLSURMHNWXGRNR FDEU


SD G]LHUQLND

:UDPDFKSURMHNWX+HDOWK&OXVWHU1(7RGE\áRVL GUXJLHSRVLHG]HQLH.RPLWHWX
6WHUXM FHJRRUD]IRUXPSROLW\F]QHPDM FHQDFHOXRSUDFRZDQLHSRGVWDZ6WUD
WHJLL%LOEDR %LOEDR$JHQGD ZVSyOQHJRSURJUDPXG]LDáDQLDZ]DNUHVLHG]LD
áD SROLW\F]Q\FKMDNLHQDOH \SRGHMPRZDüZUHJLRQLHRNUH OHQLDRGSRZLHG]LDO
QR FL]DLFKSRGHMPRZDQLHRUD]VSRVREyZSURPRFMLQLQLHMV]HMVWUDWHJLL*RVSR
GDU]HPVSRWNDQLDE\á8QLZHUV\WHW'HXVWRZ%LOEDR

Kalendarium VII-XII 2005 r.

KALENDARIUM WA¯NIEJSZYCH WYDARZEÑ VII-XII 2005 R.
(c.d.)
'DWD

:\GDU]HQLH

3RVLHG]HQLH 5HJLRQDOQHJR .RPLWHWX 6WHUXM FHJR QD NWyU\P ]DWZLHUG]RQD ]R
SD G]LHUQLND VWDáD OLVWD UDQNLQJRZD SURMHNWyZ ]áR RQ\FK GR)XQGXV]X 'RWDFML ,QZHVW\F\M
Q\FK
: 6XFKHM %HVNLG]NLHM RGE\á\ VL  ZDUV]WDW\ SDQHORZH GRW\F] FH 6WUDWHJLL 5R]
SD G]LHUQLND ZRMX:RMHZyG]WZD 0DáRSROVNLHJR QDODWD ]XG]LDáHPF]áRQNyZ=D
U] GX:RMHZyG]WZD0DáRSROVNLHJRRUD]UDGQ\FK6HMPLNX
:áDG]H0DáRSROVNLSRGM á\GHF\]M RXF]HVWQLFWZLHZUD]]2EZRGHP/ZRZVNLP
QD8NUDLQLH=DFKRGQLHMZWU]\OHWQLPSURMHNFLHSQ(XURSHMVND$NDGHPLD5HJLR
QyZ3URMHNW)XQGDFML+HUWLHPD]D]DGDQLHV]NROHQLHVSHFMDOLVWyZLNDGU\NLH
SD G]LHUQLND
URZQLF]HMZ\PLDQ SRPL G]\SODFyZNDPLDGPLQLVWUDFMLUHJLRQDOQHMRUD]ZVSyá
SUDF  SDUWQHUVN  LNRRSHUDFM PL G]\ NUDMDPL ]ZL ]NRZ\PL 5HSXEOLNL )HGHUDO
QHM1LHPLHFLLFKUHJLRQDPLSDUWQHUVNLPL](XURS\ URGNRZR:VFKRGQLHM
:UDPDFK .RQIHUHQFML .LHUXQNL L PR OLZR FL LQQRZDF\MQHJR UR]ZRMX 063 :R
MHZyG]WZD 0DáRSROVNLHJR NWyUD RGE\áD VL Z 6XFKHM %HVNLG]NLHM ]DSODQRZDQH
SD G]LHUQLND
]RVWDá\ ZDUV]WDW\ WHPDW\F]QH R ]DU] G]DQLX LQQRZDF\MQ\P ILUP\ RUD] R SU]H
SURZDG]DQLXDXG\WXWHFKQRORJLF]QHJRZPDáHML UHGQLHMILUPLH
: .UDNRZLH VSRWNDOL VL  SU]HGVWDZLFLHOH ZRMHZyG]WZ 0DáRSROVNLHJR 3RGNDU
SDFNLHJRL O VNLHJRRUD]SUDFRZQLF\5] GRZHJR&HQWUXP6WXGLyZ6WUDWHJLF]
SD G]LHUQLND
Q\FKE\XVWDOLüZDUXQNLZ]DMHPQHMZVSyáSUDF\SU]\WZRU]HQLX6WUDWHJLLUR]ZRMX
SROVNRVáRZDFNLFKREV]DUyZSU]\JUDQLF]Q\FKQDODWD
=LQLFMDW\Z\UDGQ\FK6HMPLNX:RMHZyG]WZD0DáRSROVNLHJRRSUDFRZDQD]RVWDáD
0DáRSROVND 6WUDWHJLD %H]SLHF]H VWZD %LRORJLF]QHJR NWyUD MHVW ZVW SHP
SD G]LHUQLND GRG]LDáD QDODWD6WUDWHJLDPDQDFHOXRFKURQ  URGRZLVNDUHJLRQX
SU]HG ZSá\ZHP UR OLQ XSUDZQ\FK PRG\ILNRZDQ\FK WHFKQLNDPL JHQHW\F]Q\PL
RUD]NRQLHF]QR ü]DFKRZDQLDGRURENXURG]LPHMNXOWXU\UROQHM
OLVWRSDGD

'UXJLHSRVLHG]HQLH:VSyOQHJR .RPLWHWX6WHUXM FHJR3URMHNWX*52: :\EyU
Z]URVWXLZGUR HQLD$JHQG\/L]ER VNLHML*|WHERUVNLHMSRSU]H]UHJLRQ\ 
UHDOL]RZDQHJRZUDPDFKSURJUDPX,1755(*,,,&=DFKyGZV¶+HUWRJHQERVFK
+RODQGLD 

OLVWRSDGD

6SRWNDQLH G\UHNWRUyZ ZRMHZyG]NLFK XU] GyZ SUDF\ L G\UHNWRUyZ RGSRZLHG]LDO
Q\FKZXU] GDFKPDUV]DáNRZVNLFK]DSURJUDPRZDQLH]SU]HGVWDZLFLHODPL.RPL
VML(XURSHMVNLHM '\UHNFMD*HQHUDOQDGV3ROLW\NL5HJLRQDOQHMRUD]'\UHNFMD*HQH
UDOQD GV =DWUXGQLHQLD  SR ZL FRQH SU]\JRWRZDQLX SURJUDPyZ RSHUDF\MQ\FK
QDODWDZVSyáILQDQVRZDQ\FKSU]H](XURSHMVNL)XQGXV]6SRáHF]Q\

JUXGQLD

'RURF]QHVSRWNDQLH].RPLVM (XURSHMVN Z%UXNVHOLQDNWyU\PSRGVXPRZDQR
G]LDáDOQR ü LQVW\WXFML ZGUD DM F\FK L ]DU] G]DM F\FK =3255 RUD] XG]LHORQR
UHNRPHQGDFMLQDODWD±
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