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8 lat z funduszami nie poszło na marne
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W okresie 2004 - 2006, który był
traktowany jako poligon doświadczalny,
wykorzystaliśmy praktycznie wszystkie
środki unijne. Taką sytuację należy uznać
za duży sukces.
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Ochrona środowiska

Fot. Sxc.hu

Około 30 mln zł na nową siedzibę celników

W latach 2007 - 2013 spośród wszystkich krajów członkowskich Polska dysponowała
proporcjonalnie największą kwotą środków pochodzących z Funduszy Europejskich.
Przypadło nam aż 21 proc. puli pieniędzy przeznaczonych na rozwój.
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Polityka i Społeczeństwo
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- Wykorzystanie tak ogromnej puli pieniędzy, a jednocześnie dość mocno
zróżnicowanej, chociażby ze względu na indywidualny charakter regionalnych
programów operacyjnych, jest wielkim wyzwaniem - ocenia Jan Kordasiewicz,
wspólnik w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, który
specjalizuje się w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy unijnych.
Podpisane do marca br. umowy o dofinansowanie wyczerpują aż 73,4 proc. środków
dostępnych dla Polski na lata 2007 - 2013. W drugim tygodniu maja przekroczona
została liczba 70 tys. podpisanych umów, więc i tyle projektów rozwija się dzięki
funduszom z Unii Europejskiej. Otrzymały one 292 miliardy złotych, zaś do
wykorzystania pozostało jeszcze 73 miliardy.
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Kordasiewicz przekonuje, że na tle innych państw w wykorzystywaniu Funduszy
Europejskich radzimy sobie całkiem nieźle. Nieźle jest też z efektywnością i
racjonalnością zarządzania środkami po ich otrzymaniu.
ROZMOWA TYGODNIA

Według Kordasiewicza, należy przewidywać, że wykorzystamy większość dostępnych
środków, a o prawdziwych rezultatach oraz prawidłowości realizacji projektu będziemy
mogli mówić dopiero po 2015 roku. Do tego okresu beneficjenci mogą realizować
projekty ponosząc tzw. wydatki kwalifikowalne.

GALERIE

Na pewno natomiast trzeba liczyć się z większą szczegółowości prowadzonych kontroli
projektów niż w latach 2004 - 2006 oraz z ewentualnymi negatywnymi
konsekwencjami.
Lublin kusi inwestorów
tanią siłą roboczą
Spośród innych miast a nawet
województw wyróżniają nas
stosunkowo niewielkie koszty
siły roboczej przy utrzymaniu
niskich kosztów pozyskiwania
inwestorów - mówi prezydent
Lublina, Krzysztof Żuk.
więcej rozmów
INNE ROZMOWY

- Jednakże, oceniając zakończone oraz aktualnie prowadzone projekty realizowane
przy współudziale funduszy unijnych, należy stwierdzić, że 8 lat doświadczeń z
Funduszami Europejskimi sprawia, że powinniśmy być optymistami odnośnie
efektywnego wykorzystania Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020, nad których
podziałem prace właśnie trwają - podsumowuje Jan Kordasiewicz.
Serwis Finansowanie inwestycji | Serwis Programy | Serwis Prawo Unii
Europejskiej |
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Wieś zazdrości miastu pieniędzy unijnych (29-05-2012, 21:01)
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Ministerstwo Gospodarki będzie walczyć o
specjalne strefy ekonomiczne

Jedni likwidują szkoły, inni je budują (30-05-2012, 09:12)
Większy zasięg kary za błąd (30-05-2012, 06:51)

Michael Reiss,
grupa Tahal

J. Hausner: Polska zaczyna odczuwać skutki
kryzysu
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Grupa PTWP SA w pierwszej dziesiątce rankingu
Megapanel PBI/Gemius

Konkurs na budowę placów zabaw (30-05-2012, 10:48)
Około 30 mln zł na nową siedzibę celników (30-05-2012, 10:16)
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Olsztyńska
elektrociepłownia musi
powstać do 2017 r.

Demontaż dworca Łódź Fabryczna donos
Sprzeciw ekologów może
zastopować inwestycję

Do 2017 roku ma powstać
nowa elektrociepłownia w
Olsztynie, która oprócz
zapewnienia dostaw ciepła i
energii elektrycznej, być może
także rozwiąże problem
odpadów komunalnych.

Zarządzanie długiem w
samorządach to
prawdziwe wyzwanie

Fundusze unijne wsparcie czy pułapka

przejdź na forum >
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Żonglowanie komunalnym Nowe spółki nie oznaczają,
mieniem
że Przewozy Regionalne
nie mają perspektyw

Drogi łączą, a kogo dzielą?

Lublin kusi inwestorów
tanią siłą roboczą
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Jakie zmiany w PPP są
jeszcze potrzebne?

12 czerwca, Łódź. Nowy model funkcjonowania
szkoły zawodowej. Rozwój edukacji poprzez
współpracę z biznesem
1 czerwca, Wodzisław Śląski, IV Dzień Samorządu
Terytorialnego

Stadiony Euro
2012 okazały się
inwestycjami
prorozwojowymi
dla miast, w
których stoją?

Oceń prezydenta >

więcej

17-19 czerwca, Szczawnica, XXI Kongres
Uzdrowisk Polskich

więcej
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Zawód samorządowiec Wolna 50+

Czy majątek JST jest w
ogóle potrzebny?

Oceń marszałka >
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