finansowanie

Fundusze unijne w regionach

Kto wdro˝y
programy dla firm?
Rafa∏ CieÊlak

Przedsi´biorcy
z coraz wi´kszà
niecierpliwoÊcià
czekajà
na uruchomienie
unijnych Êrodków.
Nie we wszystkich
województwach
wybrano jeszcze
instytucje
odpowiedzialne
za wdra˝anie
programów.

Instytucje, które
b´dà najbli˝ej
beneficjentów,
to tzw. instytucje
wdra˝ajàce.
B´dà one
odpowiedzialne
za wdra˝anie
poszczególnych
dzia∏aƒ w ramach osi
priorytetowych
danego Programu
Operacyjnego.
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amy koordynacji i zarzàdzania funduszami
unijnymi w paƒstwach cz∏onkowskich Unii
Europejskiej wyznaczajà przepisy Rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajàcego przepisy ogólne dotyczàce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego i Funduszu
SpójnoÊci i uchylajàcego rozporzàdzenie (WE) nr
1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r.).
W Polsce system absorpcji funduszy europejskich reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz.
1658 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 140, poz. 984), a tak˝e
wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego.

R

Trzy instytucje
Zgodnie z powo∏anymi wy˝ej aktami w systemie zarzàdzania Programami Operacyjnymi w latach 2007-2013 b´dziemy mieli do czynienia
z trzema rodzajami instytucji:
● zarzàdzajàcymi,
● poÊredniczàcymi,
● wdra˝ajàcymi.
Funkcj´ instytucji zarzàdzajàcych w programach
ogólnokrajowych, takich jak Innowacyjna Gospodarka czy Infrastruktura i Ârodowisko, pe∏nià odpowiednie jednostki organizacyjne umieszczone
w strukturach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Na poziomie regionalnym (Regionalne Programy Operacyjne) rola instytucji zarzàdzajàcych
przypisana zosta∏a natomiast urz´dom marsza∏kowskim poszczególnych województw. Do zadaƒ
tych instytucji nale˝y m. in. wspó∏praca z Komisjà Europejskà w zakresie realizacji programów
operacyjnych, przygotowywanie systemu ich realizacji, opracowywanie kryteriów wyboru i kwalifikowalnoÊci wydatków czy monitorowanie realizacji wdra˝anych programów.

Czy w∏adze sà gotowe?
Instytucja zarzàdzajàca mo˝e delegowaç cz´Êç
swych uprawnieƒ instytucji poÊredniczàcej, jakà jest
odpowiednie ministerstwo. Delegacja ta nast´puje
z uwzgl´dnieniem ustawy o dzia∏ach administracji
rzàdowej, w drodze odpowiedniego porozumienia,
jako ˝e instytucje poÊredniczàce (jak i zarzàdzajàca)
nale˝à do sektora finansów publicznych.
Przyk∏adowo rol´ takich instytucji dla Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka odgrywajà
Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy˝szego oraz Ministerstwo Spraw
Wewn´trznych i Administracji, natomist w regionalnym komponencie Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki – urz´dy marsza∏kowskie lub wojewódzkie urz´dy pracy. Rodzaj i zakres zadaƒ powierzonych instytucji poÊredniczàcej uzale˝niony
jest od konkretnego programu i przyj´tego w nim
systemu zarzàdzania. Warto zwróciç uwag´, ˝e ta
sama jednostka mo˝e pe∏niç funkcj´ instytucji poÊredniczàcej w kilku ró˝nych programach.
Instytucje, które – podobnie jak w poprzednim
okresie programowania – b´dà najbli˝ej beneficjentów, to tzw. instytucje poÊredniczàce II stopnia (instytucje wdra˝ajàce). B´dà one odpowiedzialne za wdra˝anie poszczególnych dzia∏aƒ
w ramach osi priorytetowych danego Programu
Operacyjnego. Instytucja wdra˝ajàca odpowiada
zwykle za przeprowadzenie naboru wniosków, ich
ocen´, zawieranie umów z beneficjentami, kontrol´ realizacji projektów, przyjmowanie wniosków
o p∏atnoÊç oraz ogólnà obs∏ug´ beneficjentów.
W odró˝nieniu od instytucji zarzàdzajàcych i poÊredniczàcych funkcj´ instytucji wdra˝ajàcych mogà pe∏niç równie˝ podmioty spoza sektora finansów publicznych, wybrane zgodnie z przepisami
Prawa zamówieƒ publicznych. Na poziomie ogólnokrajowym zadania instytucji wdra˝ajàcej powierzone zosta∏y m.in. Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci, OÊrodkowi Przetwarzania Informacji, Narodowemu Funduszowi Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, Instytutowi Nafty
i Gazu czy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych. Dla sektora ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw (a tak˝e firm mikro) wa˝niejsze sà
jednak instytucje wdra˝ajàce operujàce w poszczególnych województwach, jako ˝e firmy skorzystajà
w du˝ej mierze z pomocy dost´pnej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
Czy w∏adze regionalne sà ju˝ w∏aÊciwie przygotowane do procedury oceny projektów, które zg∏oszà
przedsi´biorcy? Tabela obok przedstawia dane zebrane z poszczególnych województw na ten temat.
W cz´Êci z nich funkcj´ instytucji wdra˝ajàcych
pe∏ni∏y b´dà jednostki organizacyjne (w∏aÊciwe departamenty) Urz´dów Marsza∏kowskich; w niektórych – odr´bnie powo∏ane jednostki (np. Mazowiecmarzec 2008

Po∏owa województw niegotowa
Ogó∏em w system realizacji Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 zaanga˝owanych zostanie ponad 120 instytucji. System instytucjonalny jest o tyle skomplikowany, ˝e wiele z nich
pe∏ni funkcje zarówno zarzàdzajàcych, jak te˝ poÊredniczàcych lub wdra˝ajàcych – i to dla wielu
priorytetów lub dzia∏aƒ naraz.
Kilka z nich (instytucje wdra˝ajàce) mia∏o zostaç wybranych w drodze udzielenia zamówienia
Instytucje wdra˝ajàce programy dla przedsi´biorstw w ramach RPO na lata 2007-2013
Województwo

Instytucja PoÊredniczàca II stopnia (Instytucja wdra˝ajàca)

dolnoÊlàskie

Brak danych

kujawsko-pomorskie

Jednostka organizacyjna w Urz´dzie Marsza∏kowskim

lubelskie

Lubelska Agencja Wspierania Przedsi´biorczoÊci

lubuskie

Jednostka organizacyjna w Urz´dzie Marsza∏kowskim

∏ódzkie

Brak danych

ma∏opolskie

Jednostka organizacyjna w Urz´dzie Marsza∏kowskim

mazowieckie

Mazowiecka Jednostka Wdra˝ania Programów Unijnych

opolskie

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

podkarpackie

Brak danych

podlaskie

Jednostka organizacyjna w Urz´dzie Marsza∏kowskim

pomorskie

Brak danych
Brak danych

Êwi´tokrzyskie

Jednostka organizacyjna w Urz´dzie Marsza∏kowskim

warmiƒsko-mazurskie

Brak danych

wielkopolskie

Jednostka organizacyjna w Urz´dzie Marsza∏kowskim

zachodniopomorskie

Jednostka organizacyjna w Urz´dzie Marsza∏kowskim

Wygraç z konkurencjà
Pytanie o pierwsze nabory wniosków w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych dla firm
pozostaje wi´c nadal otwarte. Byç mo˝e konkursy w cz´Êci województw og∏oszone zostanà jeszcze w I kwartale br. Wst´pne harmonogramy
sk∏adania wniosków, dost´pne w raptem kilku regionach, zak∏adajà rozpocz´cie procedury naboru
projektów w pierwszym pó∏roczu.
Nie ulega jednak wàtpliwoÊci, ˝e aby wygraç
z konkurencjà wyÊcig po unijne dotacje, projekty
nale˝y przygotowywaç ju˝ teraz. Mogà w tym pomóc podmioty doradcze Êwiadczàce us∏ugi zwiàzane z pozyskiwaniem Êrodków z funduszy UE.

Po∏owa województw
nie jest jeszcze
przygotowana
instytucjonalnie
do obs∏ugi
przedsi´biorców
w zakresie unijnych
dotacji.
Nie ulega jednak
wàtpliwoÊci,
˝e aby wygraç
z konkurencjà
wyÊcig po
unijne dotacje,
projekty nale˝y
przygotowywaç
ju˝ teraz.
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Êlàskie

publicznego. Urz´dy og∏osi∏y przetargi, jednak dotychczas ˝aden nie zosta∏ rozstrzygni´ty. Jak zatem wynika z tabeli, po∏owa województw nie jest
jeszcze przygotowana instytucjonalnie do obs∏ugi
przedsi´biorców w zakresie unijnych dotacji.
Chaos informacyjny, brak dost´pu do sprawnie
dzia∏ajàcych systemów informacji publicznej oraz
niski poziom kompetencji pracowników obs∏ugujàcych infolinie skutecznie zniech´cajà przedsi´biorców do poszukiwania informacji na temat
mo˝liwoÊci skorzystania z unijnych dotacji.
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ka Jednostka Wdra˝ania Programów Unijnych),
w innych zaÊ – instytucje wybrane na operatorów
zgodnie z Prawem zamówieƒ publicznych.

marzec 2008
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