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Wstęp
Niniejszy Raport Roczny z realizacji POWT RCz – RP 2007 – 2013 za 2008 r., opracowany przez IZ
zgodnie z art. 67 Rozporządzenia (WE) 1083/2006 we współpracy z Wspólnym Sekretariatem
Technicznym oraz zatwierdzony przez Komitet Monitorujący dnia 25. czerwca 2009 r. przedstawia
realizację Programu w danym okresie, odnosząc się przede wszystkim do stanu realizacji
poszczególnych osi priorytetowych, zarówno pod względem rzeczowym, jak i finansowym, a także
działań podjętych w celu zapewnienia jakości oraz efektywności realizacji Programu, w tym również
promocji.
W 2008 roku oprócz dopracowywania systemu monitorowania oraz uszczegółowień postępów
realizacji Programu, w pierwszym kwartale nadal prowadzono działania mające na celu informowanie
opinii publicznej w tym przede wszystkim potencjalnych beneficjentów oraz ogłoszono nabór
projektów, które rozpatrywał KM pod koniec 2007 roku. W drugim kwartale 2008 r. przeprowadzono
ocenę złożonych wniosków oraz ostateczne doprecyzowanie procesów w Programie, w trzecim
kwartale zakończona została ocena projektów oraz rozpatrzenie projektów FM i PT w procedurach
obiegowych. We wrześniu odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego, podczas którego
rozpatrzono pozostałe wnioski, które były w tym czasie zarejestrowane. Część z nich otrzymała
rekomendację do udzielenia wsparcia finansowego. W czwartym kwartale 2008 r. rozpoczęto
przygotowania do sporządzenia Decyzji oraz Umów o dofinansowanie, ponadto przeprowadzono
kolejną ocenę wniosków mających na celu rozpatrzenie zarejestrowanych wniosków w marcu 2009
roku podczas kolejnego posiedzenia Komitetu Monitorującego.
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1 Identyfikacja Programu
PROGRAM OPERACYJNY

Cel: Europejska Współpraca Terytorialna
Kwalifikowany obszar:
w RCz - NUTS III (kraje): CZ051-Liberecký, CZ052Královéhradecký, CZ053-Pardubický, CZ071-Olomoucký oraz
CZ080-Moravskoslezský
w PL - podregiony na poziomie NUTS III: PL225-bielski, PL227rybnicki, PL515-jeleniogórski, PL517-wałbrzyski PL521-nyski,
PL522-opolski, oraz PL22C- powiat pszczyński (podregion tyski)
Okres programowania: 2007 - 2013
Numer programu (CCI): 2007CB163PO025
Nazwa
programu:
Program
Operacyjny
Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007
- 2013

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z
REALIZACJI

Rok, za który sprawozdanie jest składane: 2008
Data zatwierdzenia Sprawozdania Rocznego przez Komitet
Monitorujący: 25 czerwca 2009

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 –
2013 (POWT RCz-RP 2007-2013) nawiązuje do Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA
realizowanego na pograniczu polsko-czeskim w latach 2004 – 2006.
Przygotowania do POWT RCz-RP 2007-2013 zostały rozpoczęte w 2005 r. i zakończone w 2007 r.
POWT RCz-RP 2007-2013 został zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 11 grudnia 2007
numer E/2007/2828. Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego dla niniejszego Programu odbyło
się w dniu 11 grudnia 2007 r., jednak podczas tego posiedzenia, nie przyjmowano i nie
rekomendowano projektów, ani też nie zakontraktowano środków z Programu. W 2008 roku, za który
jest niniejsze sprawozdanie składane, zostały zakończone prace przygotowawcze oraz rozpoczęto
kluczowe działania Programu.
Na lata 2007 – 2013 w Programie POWT RCz-RP 2007-2013 jest do dyspozycji 219 459 344 EUR z
środków EFRR. W ramach Programu wsparcie mogą otrzymać wspólne transgraniczne projekty
realizowane na pograniczu polsko – czeskim. Każdy projekt złożony w ramach Programu musi
odnosić się wyłącznie do jednej dziedziny wsparcia, a więc do jednej osi priorytetowej. Projekt
składany jest w ramach dziedziny wsparcia, która jest zgodna z charakterem projektu. Projekt
powinien spełniać jeden z celów danej dziedziny wsparcia, w ramach której jest składany.
Globalnym celem Programu jest: Wsparcie rozwoju ekonomiczno-społecznego na obszarze czeskopolskiego pogranicza przez wzmacnianie jego konkurencyjności oraz spójności a także promocja
współpracy partnerskiej jego mieszkańców.
W porównaniu z programami Celu 1 oraz Celu 2 Program jest ukierunkowany na projekty o większym
znaczeniu transgranicznym, a w mniejszym stopniu regionalnym czy lokalnym. Podczas wyboru
projektów kładziony jest znaczny nacisk na ich rzeczywiste transgraniczne oddziaływanie oraz na
elementy współpracy społeczności lokalnych oraz instytucji w czasie przygotowania, a nastepnie na
realizację projektów. Wspierane są wyłącznie takie projekty, które mogą wykazać się oddziaływaniem
transgranicznym po obu stronach granicy. Ogólne cele POWT RCz-RP oparte są na szczególnych
potrzebach i ukierunkowane są na:
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−
−
−
−

zwiększanie integracji gospodarczej czesko-polskiej na obszarze pogranicza;
poprawę warunków dla wzrostu gospodarczego na obszarze pogranicza;
poprawę warunków dla trwałego rozwoju ochrony środowiska i/lub regeneracji obszaru
pogranicza;
pogłębienie społecznej integracji na obszarze czesko-polskiego pogranicza.

Zakres wspieranych priorytetów jest przedstawiony w niżej podanych osiach priorytetowych
oraz dziedzinach wsparcia wraz z kwotą alokowanych środków z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Oś priorytetowa 1. Wzmacnianie dostępności
profilaktyka zagrożeń - 70 226 990 EUR
Dziedziny wsparcia:

komunikacyjnej,

ochrona

środowiska,

1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej – 41 697 276 EUR
1.2 Ochrona środowiska – 17 556 747 EUR
1.3 Profilaktyka zagrożeń – 10 972 967 EUR

Oś priorytetowa 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki – 79 005 364 EUR
Dziedziny wsparcia:

2.1 Rozwój przedsiębiorczości – 10 972 968 EUR
2.2 Wspieranie rozwoju turystyki – 59 254 023 EUR
2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji – 8 778 373 EUR

Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych – 57 059 430 EUR
Dziedziny wsparcia:

3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne –
6 583 780 EUR
3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych
oraz inicjatyw społecznych – 6 583 781 EUR
3.3 Fundusz Mikroprojektów – 43 891 869 EUR

Oś priorytetowa 4. – Pomoc techniczna - 13 167 560 EUR
Pomoc Techniczna przeznaczona jest wyłącznie dla podmiotów włączonych we wdrażanie Programu,
tzn. służy do zapewnienia funkcjonowania Programu.
Instytucje zapewniające realizację Programu:
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia w sprawie EFRR, w celu zarządzania i realizacji Programu
ustanowiono wspólną strukturę organizacyjną. Jej głównymi elementami są: wspólna Instytucja
Zarządzająca, wspólna Instytucja Płatnicza i Certyfikująca oraz wspólna Instytucja Audytowa.
Kolejnymi podmiotami zaangażowanymi w struktury wdrażające Program są: Wspólny Sekretariat
Techniczny, który ma siedzibę po stronie czeskiej, podmioty regionalne oraz organy kontrolne na
podstawie art. 16 ust.1 Rozporządzenia w sprawie EFRR.
Instytucja Zarządzająca oraz Koordynator Krajowy Programu – w nawiązaniu do porozumienia
obu państw członkowskich w sprawie umiejscowienia IZ w RCz, na podstawie Uchwały Rady
Ministrów RCz nr 175 z dnia 22 lutego 2006 r. funkcję IZ powierzono MRR RCz. W ramach MRR RCz
powierzono funkcję IZ Programu Departamentowi Regionalnej Współpracy Transgranicznej (zgodnie z
decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr 80/2008 z dnia 26 maja 2008 departament został
przemianowany na Departament Europejskiej Współpracy Terytorialnej). Partnerem MRR RCz po
stronie polskiej zostało tak samo, jak w wypadku Inicjatywy INTERREG IIIA MRR RP pełniące rolę KK.
IZ odpowiedzialna jest za ogólną realizację Programu. Współdziałanie przy zapewnieniu realizacji
Programu po stronie polskiej zapewnia KK.
Komitet Monitorujący – obie narodowe części KM mają lustrzaną, identyczną strukturę reprezentacji
poszczególnych instytucji. Komitet jest odpowiedzialny przede wszystkim za wybór odpowiednich
projektów i zajmuje się ogólnym monitorowaniem Programu, sprawdza jakość i efektywność jego
wdrażania oraz zgłasza ewentualne poprawki w celu usunięcia stwierdzonych braków. Zadania
Komitetu są opisane w Regulaminie KM. Pierwsze posiedzenie KM odbyło się w grudniu 2007 r.,
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drugie posiedzenie KM we wrześniu 2008 r., ponadto przeprowadzono cztery procedury obiegowe (w
maju, czerwcu, lipcu oraz listopadzie).
Instytucja Płatnicza i Certyfikująca – wspólna Instytucja Płatnicza i Certyfikująca ma siedzibę na
terenie Republiki Czeskiej. Na podstawie Uchwały Rady Ministrów RCz nr 198 z dnia 22 lutego 2006
r. funkcję Instytucji Płatniczej i Certyfikującej Programu powierzono Ministerstwu Finansów RCz
(Departament Funduszu Narodowego).
Instytucja Audytowa – wspólną IA Programu jest Ministerstwo Finansów RCz – Departament
Instytucja Audytowa – CJH.
Wspólny Sekretariat Techniczny (WST)
IZ Programu, po uzgodnieniu z KK, powołał WST dla POWT RCz-RP 2007-2013 z siedzibą po stronie
czeskiej. WST został powołany już w 2004 r. dla programu INTERREG IIIA. Funkcję WST pełni CRR
RCz.
WST w 2008 roku uczestniczył w przygotowaniu oraz aktualizacji dokumentacji programowej POWT
RCz-RP 2007-2013 w formie wsparcia udzielonego IZ i KK oraz zapewnienia organizacji obrad grup i
spotkań roboczych pomiędzy IZ i KK. Do dalszych zadań WST należy współpraca z podmiotami
regionalnymi oraz innymi instytucjami włączonymi w przygotowanie i realizację Programu. Ponadto
WST ma za zadanie przekazywanie informacji o zasadach Programu. W 2008 roku WST
przeprowadzal m.in.nastepujące działania – ogłoszenie naboru, organizację szkoleń i seminariów,
nabór wniosków, ich kontrolę i ocenę, przygotowanie materiałów na posiedzenia KM, organizację
posiedzeń KM, informowanie wnioskodawców oraz opinię publiczną o wynikach KM. WST uczestniczy
również w monitorowaniu Programu, przygotowywaniu sprawozdań oraz promocji Programu.
Podmioty regionalne – podmioty regionalne w RCz to poszczególne kraje objęte obszarem
wsparcia, a w RP to Urzędy Marszałkowskie przygranicznych województw (funkcję podmiotów
regionalnych pełnią również Regionalne Punkty Kontaktowe – RPK Europejskiej Współpracy
Terytorialnej we Wałbrzychu, Opolu, Katowicach, Bielsku-Białej). Podmioty te nawiązują już do
struktury utworzonej dla Programu INTERREG IIIA i wykorzystują nabyte doświadczenie. Oprócz
włączenia się do przygotowań Programu poprzez uczestnictwo w obradach grup roboczych Task
Force i zgłaszania uwag do dokumentów, głównym zadaniem PR jest doradztwo, informowanie
wnioskodawców, współpraca z IZ, KK, WST i z innymi instytucjami partnerskimi oraz udział w ocenie
projektów.
Kontrolerzy – podmioty powołane zgodnie z art. 16 Rozporządzenia w sprawie EFRR w celu
sprawdzania kwalifikowalności oraz efektywności wydatków wykazywanych przez każdego z
partnerów uczestniczących w realizacji projektu. Funkcję Kontrolera na terenie RCz pełni Centrum
Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, a na terenie RP urzędy wojewódzkie, z następujących
województw: dolnośląskiego, śląskiego oraz opolskiego.
Powiązanie Programu z podstawowymi dokumentami strategicznymi na poziomie narodowym
i europejskim
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
POWT RCz-RP 2007-2013 stanowi część składową Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
zarówno w RCz jak i RP. Jako taki bezpośrednio przyczynia się do spełniania celów NSRR obu
państw (więcej odnośnie spełniania celów NSRO zob. roz. 2.1.F).
Strategia Lizbońska
POWT RCz-RP 2007-2013, będąc Programem o wymiarze regionalnym, zajmuje się tematami
Strategii Lizbońskiej jako własną integralną częścią, zwłaszcza za pośrednictwem osi priorytetowej 2.
Aczkolwiek do bezpośredniego spełniania celów Strategii Lizbońskiej (zwłaszcza jeżeli chodzi o jego
charakter i rozmiary) przyczynia się raczej marginesowo, priorytety lizbońskie spełniane są zwłaszcza
za pośrednictwem wdrażania projektów w dziedzinie wsparcia 2.1. i 2.3.
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Projekty składane w ramach dziedziny wsparcia 2.1. ukierunkowane są na spełnienie tematów
dotyczących zwiększenia konkurencyjności i dynamiki gospodarki europejskiej (wspieranie
przedsiębiorczości, wspieranie współpracy w dziedzinie B+R), natomiast w dziedzinie wsparcia 2.3.
ukierunkowane są zwłaszcza na wymiar kapitału ludzkiego.
Ze względu na obecne społeczno-gospodarcze warunki oraz trwający kryzys gospodarczy nastąpiło
nieznaczne spowolnienie we wdrażaniu wymienionych dziedzin wsparcia, a tym samym i Strategii
Lizbońskiej,. Przy obniżeniu skuteczności poboru podatków oraz środków dyspozycyjnych
wnioskodawców następuje przesunięcie ich zainteresowania, a tym samym także i ciężaru pojemności
absorpcyjnej, na tematy przynoszące w ramach Programu szybkie efekty, przez co bezpośrednio
przyczyniają się do zwalczania kryzysu gospodarczego w przedmiotowych regionach.
Niemniej jednak zwiększanie pojemności absorpcyjnej projektów zajmujących się tematami
lizbońskimi jest nadal wspierane ze strony struktur wdrażających Program, zwłaszcza w ramach
przedsięwziętych środków promocyjnych.
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2 Przegląd realizacji Programu operacyjnego
2.1

Osiągnięty postęp i jego analiza

2.1.A Informacja na temat postępu rzeczowego Programu operacyjnego
Na mocy decyzji Komitetu Monitorującego, który obradował w grudniu 2007 roku, w dniu 14 stycznia
2008 r. rozpoczęty został nabór wniosków do POWT RCz-RP 2007-2013. Termin zgłaszania
wniosków, które otrzymały gwarancję rozpatrzenia podczas następnego posiedzenia KM został
ustalony na 14 marca 2008 r. Termin ten ostatecznie przedłużono do 18 marca 2008 r., ze względu na
problemy techniczne z aplikacją internetową wniosku Benefit 7. W ramach tego naboru zgłoszonych
zostało łącznie 158 wniosków – zob. tabela nr 1.
Wnioski projektowe zostały ocenione przez pracowników WST pod względem formalnym oraz
kwalifikowalności. Ponieważ w Podręczniku wnioskodawcy została uwzględniona możliwość
dokonywania uzupełnień, cały proces kontroli kwalifikowalności ze względu na dużą ilość wniosków
był dość długi i skomplikowany. Dopiero po jego zakończeniu pod koniec czerwca 2008 roku, projekty,
które spełniły warunki wspomnianej weryfikacji, zostały poddane ocenie z zakresu współpracy
transgranicznej. Aby proces zgłaszania wniosków poszczególnych przedsięwzięć FM nie był
hamowany przez ocenę dużej ilości indywidualnych projektów, jakość sześciu projektów FM
(dziedzina wsparcia 3.3) została oceniona osobno przez panel ekspertów, który obradował w dniu 2
czerwca 2008 r. w UMWŚ w Katowicach. Wspomnianych 6 projektów zostało rozpatrzonych w ramach
procedury obiegowej w czerwcu 2008 r.
W dniu 30 czerwca 2008 r. odbyło się w Ołomuńcu szkolenie dla ekspertów ukierunkowane na ocenę
wpływu transgranicznego oraz jakość projektów. W lipcu została przeprowadzona ocena jakości. Po
stronie czeskiej ocenę tę przeprowadzili eksperci z PR a po stronie polskiej eksperci podczas
posiedzenia Panelu Ekspertów. Posiedzenie Panelu ekspertów odbyło się w terminie od 2 lipca do 11
lipca 2008 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Z kolei w
dniach od 5 do 7 sierpnia 2008 r. we WST w Ołomuńcu wraz z ekspertami z właściwych czeskich
krajów i polskich województw, została przeprowadzona ocena wpływu transgranicznego.
Ze względu na wydłużenie czasu oceny dość dużej liczby wniosków i z powodu zmiany terminu
pierwotnie zaplanowanego KM zorganizowano dwie procedury obiegowe, w ramach których KM
zarekomendował do dofinansowania 6 projektów na uruchomienie realizacji Funduszu Mikroprojektów
oraz 19 projektów Pomocy Technicznej tak, aby Program mógł być dalej wdrażany, zgodnie z
pierwotnymi założeniami.
Na początku września, w dniach 9 i 10 września 2008 r. w Lądku-Zdroju odbyło się posiedzenie
Komitetu Monitorującego, który po raz pierwszy w ramach obecnego okresu programowania
rekomendował projekty do dofinansowania. KM podczas posiedzenia zarekomendował kolejnych 56
projektów do dofinansowania ze środków EFRR – łączna ilość zatwierdzonych projektów oraz
informacje na temat wykorzystania środków z EFRR podane są w tabeli nr 1. KM zadecydował
również o terminie naboru nowych wniosków, które mogły zostać rozpatrzone podczas kolejnego KM
w marcu 2009 r.
W dniu 31 października 2008 r. zakończono drugi nabór w ramach POWT RCz-RP 2007-2013.
Łącznie przyjętych zostało 137 wniosków, wraz z 6 wnioskami, które zostały zgłoszone już w ramach
pierwszego naboru. Do końca roku 2008 WST przeprowadził kontrolę formalną oraz kwalifikowalności.
Na początku roku 2009 przeprowadzane zostały kolejne etapy oceny zarejestrowanych projektów oraz
przygotowania do kolejnego posiedzenia KM.
Tabela nr 1: Zestawienie naborów/ Terminy naboru wniosków w ramach Programu – rok 2008

Lp.
1.
2.
Łącznie

Data złożenia wniosków
Na dzień 18.03.2008
Na dzień 31.10.2008
Do końca 2008 roku

Zgłoszone wnioski
ilość
W EUR
158
172 080 412
137
121 580 221
295
293 660 633

Zatwierdzone wnioski
ilość
W EUR
81
108 939 365
0
0
81
108 939 365
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Jak wynika z wyżej podanych informacji, w roku 2008 nastąpił wyraźny postęp rzeczowy Programu.
KM w drugiej połowie roku zarekomendował do dofinansowania 81 projektów, jednak do końca 2008
roku żaden z nich nie posunął się w realizacji tak daleko, aby przekazany został raport monitorowania
nt. postępu i aby mogły zostać wykazane wartości wskaźników. W roku 2008 na poziomie Programu
nie spełniono żadnych wartości wskaźników – zob. tabela nr 2.
Tabela nr 2: Ocena ilościowa wskaźników monitorujących i oceniających na poziomie Programu – rok 2008

Kod KNW,
UE, typ
wskaźnika

430 100
Produkt

430 200
Produkt

430 300
Produkt

Wskaźniki
1. Liczba projektów o
znaczeniu
transgranicznym,
spełniająca dwa
ze czterech
kryteriów
współpracy wg.
art. 19
Rozporządzenia w
sprawie EFRR
2. Liczba projektów o
znaczeniu
transgranicznym,
spełniająca trzy ze
czterech kryteriów
współpracy wg.
art. 19
Rozporządzenia w
sprawie EFRR
3. Liczba projektów o
znaczeniu
transgranicznym,
spełniająca
wszystkie cztery
kryteria
współpracy wg.
art. 19
Rozporządzenia w
sprawie EFRR

Jednostka
miary

Liczba

Liczba

Liczba

Źródło

System
monitorowania

System
monitorowania

System
monitorowania

Wartość

2007

2008

2015

Łącznie

Osiągnięta*

0

0

N/A

0

Wyjściowa

0

0

N/A

0

Zakładana**

N/A

N/A

163

163

Osiągnięta*

0

0

N/A

0

Wyjściowa

0

0

N/A

0

Zakładana**

N/A

N/A

500

500

Osiągnięta*

0

0

N/A

0

Wyjściowa

0

0

N/A

0

Zakładana**

N/A

N/A

30

30

*

Kryteria wspólpracy uważa się za osiągnięte dopiero na podstawie kontroli raportu końcowego. Do końca roku 2008 żaden
z projektów nie mial zatwierdzonego raportu końcowego za projek.
**
Planowane wartości wskaźników są ustanowione na caly okres programowania.

Przebieg realizacji Programu, jak również istotne zmiany socjalno-ekonomiczne, które pojawiły się pod
koniec 2008 roku wskazują, że konieczna będzie weryfikacja wskaźników. W związku z powyższym w
roku 2009 niezbędne będzie dokonanie ich korekty.

2.1.B Informacje na temat danych finansowych Programu operacyjnego
W opisywanym okresie KM podjął decyzję o przyznaniu środków z EFRR 81 zatwierdzonym
projektom. Tym samym stworzono podstawy do wykorzystywania środków w roku kolejnym. Plan
finansowy wykorzystania środków podany jest w tabeli nr 3, a poniżej przedstawiony również w
formie graficznej. Dane te są jednocześnie punktem wyjścia do planu finansowego wykorzystania
środków w kolejnych latach.
Tabela nr 3: Plan finansowy wykorzystania środków z EFRR wg. osi priorytetowych

Oś prioryt.

Alokacja

Zatwierdzone projekty

Płatności dla beneficjentów

EUR

EUR

%

%
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Rok 2007

N/A

0

0

0

0

OP 1

70 226 990

34 999 792

49,8 %

0

0

OP 2

79 005 364

21 267 707

26,9 %

0

0

OP 3

57 059 430

47 913 866*

84,0 %

0

0

OP 4

13 167 560

4 757 999

36,1 %

0

0

Rok 2008

N/A

108 939 365

49,6 %

0

0

* Na wyraźny udział w alokacji ma wpływ rekomendacja FM, gdzie w następnych latach nastąpi stopniowe zatwierdzanie
działań.
Ilustracja nr 1

Ze względu na fakt, że pierwsze projekty do dofinansowania zatwierdzono dopiero pod koniec
ocenianego okresu, nie zarejestrowano żadnych wydatków beneficjentów, w rezultacie czego nie
wykorzystano środków z sektora finansów publicznych, nie doszło również do płatności przez podmiot
odpowiedzialny za przekazywanie środków beneficjentom. Wyżej wymienione zerowe wydatki ujęte
zostały w tabeli nr 4.

Tabela nr 4: Dane finansowe (osie priorytetowe wg. źródeł finansowania)

10

Roczne sprawozdanie z realizacji POWT RCz – RP 2007 – 2013

Wydatki
poniesione
przez
beneficjentów
wykazane we
wnioskach
o płatność
złożonych do
IZ
Oś priorytetowa 1 Wzmacnianie dostępności
komunikacyjnej, ochrona
środowiska, profilaktyka
zagrożeń
- finansowanie z EFRR
Oś priorytetowa 2 - Poprawa
warunków rozwoju
przedsiębiorczości i turystyki
- finansowanie z EFRR
Oś priorytetowa 3 - Wspieranie
współpracy społeczności
lokalnych
- finansowanie z EFRR
Oś priorytetowa 4 – Pomoc
techniczna
- finansowanie z EFRR
Ogółem
Suma wydatków w regionach
bez ujęcia przejściowego
wsparcia w sumie ogólnej
Wydatki odpowiadające
zakresem EFS ujęte w ogólnej
sumie, o ile Program jest
dofinansowany z EFRR(1)

Odpowiadaj
ący wkład ze
źródeł
publicznych

Wydatki
zrealizowane
przez podmiot
odpowiedzialny
za płatności
beneficjentom

Ogół
płatności
otrzymanych
z KE

0

0

0

3 511 349

0

0

0

3 950 2680

0

0

0

2 852 972

0

0

0

658 378

0

0

0

10 972 967

0

0

0

0

0

0

0

0

Wnioski o płatność w 2008 roku
W ramach Programu Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna POWT RCz – RP 2007-2013 w roku
2008 nie został złożony żaden wniosek o płatność zgodnie z art. 85 Rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006. Wynika to z faktu, że pierwsze projekty zatwierdzono w drugim półroczu 2008 roku i w
związku z tym, nie przedłożono do końca 2008 roku żadnych wniosków o płatność.

Płatność z Komisji Europejskiej
Na rachunek IPC (Ministerstwo Finansów RCz) w ramach POWT RCz – RP 2007-2013 z KE została
pod koniec 2007 roku przelana zgodnie z art. 82 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
część płatności zaliczkowej w ogólnej wysokości 4 389 186,88 EUR (2% z łącznej alokacji Programu).
Na dzień 1 lipca 2008 r. na podany rachunek przekazano kolejną transzę płatności zaliczkowej w
wysokości 3% alokacji, tj. 6 583 780,32 EUR.

Zgodność aktualnego wdrażania finansowego oraz prognozy finansowej (financial forecast)
Z wyżej wymienionych powodów w 2008 roku w ramach POWT RCz – RP 2007-2013 nie zostały
przeprowadzone żadne operacje finansowe. Ich rozpoczęcie zaplanowane jest dopiero na początek
drugiej połowy 2009 roku. W tym sensie została opracowana i wprowadzona do systemu
informacyjnego prognoza finansowa (financial forecast) - szacunek środków wnioskowanych z
rachunku KE, zgodnie z art. 76, ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 na lata budżetowe 2008
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i 2009, następnie 28 kwietnia 2008 r. została przedłożona do zatwierdzenia IPC i do przekazania
Komisji Europejskiej.

Przychody z tytułu odsetek
W roku 2008 zostały na rachunku IPC zapisane regularne odsetki kwartalne na podstawie kalkulacji z
płatności zaliczkowych w łącznej wysokości 38 551,42 EUR.

Informacje dotyczące niezgodności
W związku z wyżej opisanym przebiegiem Programu w roku 2008 nie zgłaszano żadnych
niezgodności.

2.1.C Informacje dot. planu wykorzystania funduszu
Kumulatywny podział alokowanego wkładu wspólnotowego według kategorii:
Numer referencyjny KE: CCI 2007CB163PO025
Nazwa PO:
Program Operacyjny Współpracy
Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

Transgranicznej

Republika Czeska -

Data ostatniej decyzji Komisji dotyczącej danego PO: 11/12/2007
Tabela nr 5: Kombinacja kodów tematów 1-5

Kod
Temat 1
Temat
priorytetowy

Kod
Temat 2
Forma
finansowania

2
3
4
5
6
9
11
13
14
15
16
23
24
25
26
28
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kod
Temat
3
Typ
obszaru
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Kod
Temat 4
Działalność
gospodarcza

Kod
Temat 5
Położenie
geograficzne

14
11
21
-

transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny

Kwota w EUR
Wykorzystana
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
269 139,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 101 876,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
468 254,37
0,00
0,00
0,00
0,00

Alokacja na
temat
wg
OP
1 097 297
1 536 215
1 097 297
1 536 215
1 316 756
1 536 215
5 925 403
1 536 216
1 097 297
1 097 297
4 389 187
17 995 667
13 167 561
6 583 780
3 291 890
3 291 890
1 536 215
1 536 215
1 536 215
1 316 756
1 755 675
1 316 756
1 755 675
1 975 134
1 097 297
3 291 890
658 378
877 837
1 097 297
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
64
66
67
68
69
71
72
73
74
75
77
79
80
81
85
86

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

17
14
22
18
18
21
22
00
22
00

transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
transgraniczny
Ogółem

0,00
0,00
426 670,78
0,00
0,00
4 014 151,52
0,00
767 587,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233 166,19
412 521,00
189 357,00
0,00
374 814,54
43 891 869,00
0,00
50 934,39
348 566,65
53548908,81

2 852 972
4 389 187
3 291 890
4 389 187
4 389 187
8 997 833
9 875 671
8 339 455
7 681 077
5 486 484
658 378
658 378
877 837
877 837
658 378
1 536 215
1 536 216
658 378
658 378
658 378
1 316 756
658 378
3 511 349
44 769 706
1 316 756
8 778 373
4 389 187
219 459 344

Tabela przedstawia wysokość alokacji przypadających na kombinację kodów, które są wymienione w
załączniku nr 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 (Rozporządzenie wykonawcze)

2.1.D Informacja na temat pomocy według grup docelowych Programu
Program ukierunkowany jest na wsparcie ekonomiczno-społecznego rozwoju na obszarze czeskopolskiego pogranicza przez wzmacnianie jego konkurencyjności oraz spójności, a także promocji
współpracy partnerskiej jego mieszkańców. Podczas wyboru projektów kładziony jest szczególny
nacisk na ich rzeczywisty wpływ transgraniczny, na elementy współpracy społeczności lokalnych oraz
instytucji w czasie przygotowania projektu oraz podczas jego realizacji.
Ze względu na to, że grupami docelowymi Programu są potencjalni partnerzy wiodący oraz partnerzy
projektu, beneficjenci - partnerzy projektu, społeczeństwo oraz instytucje włączone w przygotowanie i
wdrażanie Programu, nie zostały specyfikowane żadne grupy docelowe, które wymagałyby
poświęcenia im specjalnej uwagi. Z tego też powodu, grup tych nie opisano i nie skomentowano. w
niniejszym sprawozdaniu .
Mając na uwadze, że jest to program transgraniczny, zajmujący się problematyką dwóch krajów, i jako
taki nie jest on specjalnie ukierunkowany na regiony:strukturalnie obciążone, gospodarczo słabe czy
też na regiony o ponadprzeciętnym poziomie bezrobocia na terenie jednego z krajów. Priorytetem jest
spełnienie wspólnego celu Programu - transgranicznego wpływu zarekomendowanych działań.

2.1.E Zwrot lub ponowne wykorzystanie pomocy
Do końca opisywanego okresu nie nastąpiło wykorzystanie środków z Programu, w związku z czym
nie doszło do zwrotu, ani do ponownego wykorzystania pomocy.

2.1.F Analiza jakościowa
Przed rozpoczęciem opisywanego okresu nie zostały zatwierdzone żadne projekty, rzeczywiście
Program został rozpoczęty w 2008 roku. W 2008 roku KM zatwierdził 81 projektów, w tym 51
indywidualnych projektów w pierwszych trzech osiach priorytetowych, 6 projektów FM (OP 3,
dziedzina wsparcia 3.3) oraz 24 wniosków PT (OP 4) – zob. tabela nr 6.
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Tabela nr 6: Ilość zatwierdzonych projektów wg osi priorytetowych

Oś prioryt.

Alokacja

Zatwierdzonych projektów

Projekty zakończone do końca 2008 roku

Ilość

EUR

EUR

%

Rok 2007

N/A

0

0

0

0

OP 1

70 226 990

17

34 999 792

0

0

OP 2

79 005 364

24

21 267 707

0

0

*

OP 3

57 059 430

16

47 913 866

0

0

OP 4

13 167 560

24

4 757 999

0

0

Rok 2008

N/A

81

108 939 365

0

0

* Na wyraźny udział zatwierdzonych dotacji ma wpływ sześć FM, gdzie dopiero w następnych latach nastąpi stopniowe
wykorzystanie dotacji dla poszczególnych działań.
Ilustracja nr 2

Dane w tabeli wskazują na największy postęp
osiągnięty w osi priorytetowej 3, na wynik tej
osi ma jednak wyraźny wpływ dziedzina
wsparcia 3.3, która obejmuje Fundusze
Mikroprojektów. W wypadku projektów FM
nastąpiło zatwierdzenie środków na rzecz
administratorów funduszy w łącznej wysokości
43 891 869 EUR, co wywarło znaczący wpływ
na wykorzystanie alokacji w ramach całej osi
priorytetowej.
Rzeczywiste
zatwierdzanie
dotacji na rzecz poszczególnych projektów
będzie przeprowadzane równomiernie dopiero
w następnych latach Programu. Stan osi
priorytetowej
został
przedstawiony
na
wykresie, z którego można odczytać, że
wnioskodawcom nie udało się w pierwszym
roku po realnym uruchomieniu Programu
przygotować
wystarczającej
ilości
odpowiednich projektów w dziedzinie wsparcia
3.1. Rekomendację uzyskały tylko 2 projekty.
Ilustracja nr 3

Najwyraźniejszy postęp nastąpił w osi
priorytetowej 1, a zwłaszcza w dziedzinie
wsparcia 1.1. – wzmacnianie dostępności
komunikacyjnej, gdzie zatwierdzono 13
projektów w łącznej wysokości 29,5 mln.
EUR. W tej osi priorytetowej KM
zarekomendował projekty wykorzystujące
niemal 50% alokacji. Dowodem na duże
zainteresowanie niniejszą osią priorytetową
jest także fakt, że zatwierdzono 17 z 54
złożonych wniosków. KM podjął decyzję o
rekomenowaniu
wszystkich
projektów
dobrej jakości przyczyniających się do
poprawienia dostępności na obszarze
pogranicza, charakteryzujących się dużym
wpływem transgranicznym. Niski udział
projektów rekomendowanych przez KM w
dziedzinie wsparcia 1.3. ma raczej
charakter techniczny i nie sygnalizuje
braku
zainteresowania
wśród
wnioskodawców czy też braku dobrze
przygotowanych projektów.
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Ilustracja nr 4

Istotny postęp odnotowano w ramach osi
priorytetowej 2, gdzie w dziedzinie wsparcia
2.2. - Wspieranie rozwoju turystyki
zatwierdzono 18 projektów spośród 38
złożonych wniosków. Odwrotnie, dziedziną o
bardzo małym postępie, nie cieszącą się
zbytnim zainteresowaniem wnioskodawców
jest
dziedzina
2.1.
–
Rozwój
przedsiębiorczości, gdzie zostały złożone
tylko 3 wnioski, a rekomendację uzyskał
tylko 1 projekt. Z podobną sytuacją mamy
do czynienia w dziedzinie 2.3. - Wspieranie
współpracy w zakresie edukacji, gdzie
złożono tylko 6 wniosków, spośród których 5
uzyskało rekomendację.
Ze względu na fakt, że wnioski rozpatrzono
dopiero we wrześniu 2008 r. podczas
posiedzenia KM, żaden z projektów nie
został zakończony przed upływem opisywanego okresu. Zarówno tabela, jak i wykresy nie pokazują
żadnych wartości dot. zakończonych projektów.
Można ogólnie stwierdzić, że w roku 2008 Program uczynił wyraźny krok w stronę spełnienia
założonych celów. Stosunkowo duża liczba zarekomendowanych projektów związana jest z tym, że
wnioskodawcy mogli przygotowywać projekty przez prawie dwa lata po zatwierdzeniu ostatnich
projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska. W regionach
pogranicza była więc do dyspozycji duża ilość dobrze przygotowanych projektów w kluczowych
dziedzinach wsparcia.
Spełnienie celów NSRO
POWT RCz – RP 2007-2013 został zaprogramowany w taki sposób, aby spełniał Strategiczny cel
NSRO Zrównoważony rozwój obszaru, realizowany za pośrednictwem osi priorytetowej NSRO
Europejska Współpraca Terytorialna, a konkretnie spełnienie jej celu – Pełnowartościowe
włączenie regionów RCz do procesów socjoekonomicznych przebiegających na obszarze UE, i
to na poziomie transgranicznym, jak również współpracy ponadnarodowej i
międzyregionalnej.
W przypadku RP POWT RCz-RP przyczynia się do osiągnięcia celu strategicznego NSRO RP:
“strategicznym celem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia RP jest tworzenie warunków dla
wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej
wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej”.
Projekty współpracy wspierane i realizowane w ramach POWT RCz – RP 2007-2013 przyczyniają się
bezpośrednio i w pełnym stopniu swoim charakterem do włączenia regionów (oraz podmiotów
lokalnych i regionalnych) do procesów socjoekonomicznych o wymiarze europejskim. Połączenie oraz
„utworzenie struktur sieciowych“ regionów po obu stronach granicy wynika także i z samego
charakteru projektów realizowanych zawsze wspólnie w oparciu o zasadę Partnera Wiodącego.
Monitorowanie celu horyzontalnego równych szans jest tako samo, jak w przypadku celu
zrównoważonego rozwoju aplikowane bezpośrednio podczas realizacji każdej operacji w ramach
Programu.
Monitorowanie jest zapewnione w procesie oceny projektu, kiedy to żadne z zatwierdzonych działań
nie może oddziaływać negatywnie, nawet na jeden spośród celów horyzontalnych. W przeciwnym
razie działanie to zostaje odrzucone z dalszego procesu oceny i nie może uzyskać wsparcia z
Programu. W ramach wdrażania Programu monitorowany jest także stopień pozytywnego
oddziaływania projektów zatwierdzonych do wsparcia z Programu, na cele horyzontalne (szczegóły
zob. niżej roz. 2.2.).
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2.2

Informacje na temat zgodności z przepisami prawa wspólnotowego

Wszystkie podmioty włączone do realizacji Programu w RCz oraz w RP są zobowiązane dotrzymywać
wszelkich przepisów prawa wspólnotowego WE oraz odpowiednich przepisów krajowych RCz oraz
RP. Przepisy te należy stosować zawsze w ich obowiązującym brzemieniu.
Artykuł nr 9 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, ustanawiający przepisy ogólne dotyczące
funduszy strukturalnych wymaga, aby projekty finansowane z funduszy UE, Europejskiego Banku
Inwestycyjnego lub innego instrumentu finansowego były zgodne z postanowieniami Traktatu o
ustanowieniu WE, z instrumentami, które zostały przyjęte w jego ramach oraz z działaniami i z
prawem wspólnotowym ES (Acquis communautaire). Spośród dziedzin, u których dokonywana jest
ocena wymaganej zgodności, wymienić należy zwłaszcza:
−
−
−
−

zasady konkurencji;
udzielanie zamówień publicznych;
ochrona i poprawa środowiska naturalnego;
usuwanie nierówności oraz wsparcie równouprawnienia mężczyzn i kobiet.

Wnioskodawca podczas przygotowywania projektu kierowany jest w stronę osiągnięcia zgodności z
wymienionymi politykami, jako jednego z podstawowych warunków oraz założeń jego realizacji. Taką
zgodność wnioskodawca np. podaje w pkt. I 1. wniosku, co z kolei poddawane jest szczegółowej
weryfikacji podczas kontroli kwalifikowalności projektu. Istnieją mechanizmy sprawdzania osiągniętej
zgodności w czasie realizacji projektów, a przede wszystkim podczas oceny końcowej całości
realizacji projektu.
Szczegółowe zapisy na temat stosunku prawa wobec poszczególnych polityk są opisane w
Dokumencie Programowym oraz Podręczniku Procedur Wdrażania IZ.
Zasady konkurencji
Odniesienia dotyczące zasad konkurencji, które są podane w Dokumencie Programowym w pkt. 3.3.
zachowują ważność bez zmian. Przepisy dotyczące konkurencji były na etapie planowania
przestrzegane we wszystkich projektach.
KM rekomenduje projekty na podstawie oceny wniosków dokonywanej przez WST oraz ekspertów
regionalnych. Podczas oceny kwalifikowalności przez WST, wniosek jest także poddawany kontroli w
zakresie nienaruszania zasad uczciwej konkurencji – zob. UP – załącznik nr 7 Wykaz kontrolny
kontrola kwalifikowalności – kryterium 9 (Projekt nie jest ukierunkowany na przedsięwzięcia
dochodowe i nie narusza zasad uczciwej konkurencji, poza projektami, które są realizowane w
ramach wyłączeń blokowych.).
Udzielanie zamówień publicznych
Odniesienia dotyczące udzielania zamówień publicznych, które są podane w Dokumencie
Programowym w pkt. 3.3. zachowują ważność bez zmian.
W przypadku, jeżeli część działań nie zostanie zapewniona przez beneficjenta końcowego, ale
zostanie zrealizowana na podstawie jednej lub kilku umów na dostawy towaru, usług lub prac
budowlanych, beneficjent końcowy podczas zawierania takich umów musi postępować zgodnie z:
W RCZ – Ustawą o zlecaniu zamówień publicznych nr 137/2006 Dz.U. oraz innymi z nią związanymi
ustawami, zarządzeniami i procedurami metodycznymi.
W RP - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r.) Prawo
zamówień publicznych z późn. zm.
Ochrona środowiska
Odniesienia dotyczące ochrony środowiska, które są podane w Dokumencie Programowym w pkt.
3.3. zachowują ważność bez zmian.
KM rekomenduje projekty na podstawie oceny wniosków dokonywanej przez WST oraz ekspertów
regionalnych. Podczas oceny kwalifikowalności przez WST są kontrolowane również załączniki do
wniosku dotyczące ochrony środowiska (EIA oraz Natura 2000). Wniosek jest także kontrolowany pod
względem oddziaływania na środowisko – zob. UP – załącznik nr 7 Wykaz kontrolny kontrola
kwalifikowalności – kryterium 7 (Projekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko).
Wniosek projektowy zawiera także informacje:
(1)... czy ochrona środowiska jest głównym tematem projektu,
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(2)... czy projekt jest przyjazny dla środowiska,
(3)... czy projekt jest neutralny dla środowiska.
Tabela nr 7: Projekty, które uzyskały wsparcie z punktu widzenia oddziaływania na środowisko do 31 grudnia 2008

Oddziaływanie na środowisko

Liczba projektów

Projekty neutralne dla środowiska

35 projektów

Projekty przyjazne dla środowiska

10 projektów

Ochrona środowiska jest głównym tematem projektu

6 projektów

Projekty, które mają neutralny wpływ na środowisko naturalne (FM, PT)

30 projektów

Łącznie

81 projektów

Respektowanie równych szans oraz zapobieganie jakiejkolwiek dyskryminacji
Odniesienia dotyczące respektowania równych szans kobiet/mężczyzn oraz zapobiegania
jakiejkolwiek dyskryminacji, które są podane w Dokumencie Programowym w pkt. 3.3. zachowują
ważność bez zmian.
KM rekomenduje projekty na podstawie oceny wniosków dokonywanej przez WST oraz ekspertów
regionalnych. Podczas oceny kwalifikowalności przez WST, wniosek jest także poddawany kontroli
pod względem oddziaływania na równość szans kobiet/mężczyzn - zob. UP – załącznik nr 7 Wykaz
kontrolny kontrola kwalifikowalności – kryterium 8 (Projekt respektuje równe szanse kobiet/mężczyzn
oraz zapobiega jakiejkolwiek dyskryminacji).
Wniosek projektowy zawiera także informacje:
(1)... czy projekt ukierunkowany jest na wyrównywanie szans kobiet/mężczyzn oraz zapobieganie
jakiejkolwiek dyskryminacji,
(2)... czy projekt ma pozytywny wpływ na wspieranie równości szans kobiet/mężczyzn oraz
zapobieganie jakiejkolwiek dyskryminacji,
(3)... czy projekt ma neutralny wpływ na wspieranie równości szans kobiet/mężczyzn oraz
zapobieganie jakiejkolwiek dyskryminacji.
Tabela nr 8: Projekty, które uzyskały wsparcie z punktu widzenia respektowania równych szans
zapobiegania jakiejkolwiek dyskryminacji do 31 grudnia 2008

Oddziaływanie na środowisko

kobiet/mężczyzn

oraz

Liczba projektów

Projekty mające neutralny wpływ na wspieranie równości szans kobiet/mężczyzn 18 projektów
oraz zapobieganie jakiejkolwiek dyskryminacji
Projekty mające pozytywny wpływ na wspieranie równości
kobiet/mężczyzn oraz zapobieganie jakiejkolwiek dyskryminacji

szans 28 projektów

Projekty ukierunkowane na wyrównywanie szans kobiet/mężczyzn oraz 5 projektów
zapobieganie jakiejkolwiek dyskryminacji
Projekty mające neutralny wpływ na realizację polityki równych szans (FM, PT)
30 projektów
Łącznie

2.3

81 projektów

Istotne problemy, które się pojawiły oraz podjęte działania naprawcze

Program nawiązuje do poprzedniego Programu INTERREG IIIA, więc nie powinny wystąpić żadne
problemy. Obecny Program, jest programem o większych wymaganiach dotyczących partnerstwa,
przygotowania wniosku, a także o większych wymaganiach dotyczących systemów monitorowania i
oceny. Z tych powodów w pierwszych miesiącach po ogłoszeniu naboru odnotowano problemy
charakterystyczne dla nowego Programu – duża ilość zapytań, konsultacji, błędy w wersji
elektronicznej wniosku oraz w załacznikach. Problemy te nie były istotne z punktu widzenia
funkcjonowania Programu, niemniej jednak ich pojawienie się skutkowało tym, że było niezbędne
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doprecyzowanie systemu monitorowania oraz
procesów oceny wniosków oraz przesunięcie
zaplanowanego posiedzenia KM. Skupienie drobnych problemów w okresie kilku miesięcy,
spowodowało, praktycznie przez cały rok 2008, znaczne obciążenie Wspólnego Sekretariatu
Technicznego.
Wnioski po raz pierwszy składano za pomocą aplikacji internetowej (Benefit 7+), co sprawiało
wnioskodawcom problemy, z którymi zwracali się do WST i RPK szczególnie z prośbą o wyjaśnienie
procedur technicznych związanych z wypełnianianiem wniosków. W związku z powyższym
zorganizowano kilka szkoleń oraz seminariów dla potencjalnych wnioskodawców. Przy rozwiązywaniu
problemów okazało się, że wnioskodawcy w niewystarczający sposób zapoznali się z instrukcją
obsługi aplikacji internetowej Benefit7+ i błędnie wprowadzali niektóre, istotne dane. Podczas
przygotowywania wniosków do drugiego naboru (październik 2008) wnioskodawcy mieli już znacznie
mniej problemów, jeśli chodzi o pracę z aplikacją Benefit 7+.
Ze względu na dłuższy okres przygotowywania Programu, wnioskodawcy przygotowali wystarczającą
ilość propozycji projektowych. Wnioski jednak nie zostały opracowane na zadowalającym poziomie,
jeśli chodzi o jakość. Połączenie dużej liczby wniosków (158) składanych zazwyczaj w ostatnim
możliwym terminie z dużą ilością błędów, która się w nich pojawiła, spowodowała nadmierne
obciążenie WST podczas przeprowadzania kontroli kwalifikowalności. Z powodu nadmiernego
obciążenia oraz konieczności doprecyzowania organizacji oceny jakości polskiej części na tzw. panelu
ekspertów, pierwotnie rozpatrywany termin posiedzenia KM został przesunięty z czerwca na wrzesień
2008 r. Pomimo, że udział odrzuconych wniosków nie był zbyt wysoki, ilość występujacych błędów we
wnioskach, w drugim naborze była niemal identyczna, pomimo, iż wnioskodawcy zostali
poinformowani o rodzajach błędów pojawiających się w pierwszym naborze. Kontrolę
kwalifikowalności przeprowadzono dzięki przyjęciu do WST dodatkowego pracownika, zwiększając w
ten sposób liczbę pracowników do 10 oraz dzięki wprowadzeniu zmian do harmonogramu i
uproszczeniu procesu kontroli i oceny projektów.
W pierwszym naborze ze 158 przedłożonych wniosków (wraz z projektami PT i FM) przez kontrolę
formalną i kwalifikowalności przeszło i zarejestrowanych zostało 121 wniosków. Ze 121 wniosków
przedłożonych na posiedzenie Komitetu Monitorującego do dofinansowania zarekomendowanych
zostało 81 projektów.
W drugim naborze złożono w sumie 137 wniosków, z czego zarejestrowano zostało 97 wniosków.
Podczas obrad KM doszło w większości przypadków do zgody obu części KM w sprawie
rekomendacji projektów, które zostały dobrze ocenione przez WST. Jedynie w przypadku dziedziny
wsparcia 1.3 czeska i polska część KM nie ustaliły wspólnego stanowiska, w związku z czym został
zatwierdzony tylko 1 projekt.
W październiku 2008 r. przeprowadzono bardzo dużo konsultacji z potencjalnymi wnioskodawcami,
które miały na celu obniżenie ilości błędów pojawiających się we wnioskach. Podczas drugiego
naboru wniosków w październiku 2008 r. znowu doszło do znacznego obciążenia WST, jednak
ujednolicono już procedury dotyczące kontroli i oceny wniosków, a także możliwości personalne WST.
W roku 2008 rozpoczęto przygotowania dotyczące Porozumienia pomiędzy Republiką Czeską a
Rzeczpospolitą Polską dot. realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP
2007-2013 (dalej zwanego Porozumieniem). Do końca 2008 roku nie udało się zawrzeć
Porozumienia, w związku z czym jego podpisanie nastąpi w ciągu 2009 roku. Ze względu na to, że
najważniejsze obowiązki państw członkowskich oraz organów Programu wynikają bezpośrednio
z praw WE, tak więc brak wspomnianego dokumentu, nie miał znaczącego wpływu na wdrażanie
Programu.

2.4

Ewentualne zmiany w związku z realizacją Programu operacyjnego

W roku 2008 w zasadzie nie wystąpiły zmiany warunków wstępnych, na jakich Program był
przygotowywany i zatwierdzany. Oddziaływanie obniżenia wzrostu gospodarczego, zmiany kursowe i
dalsze skutki kryzysu gospodarczego zaczęły wywierać wpływ na grupy docelowe Programu dopiero
na przełomie 2008/2009 roku. Warunki te będą przedmiotem częściowych zmian wprowadzanych do
Programu w 2009 roku, komentarz na ten temat znajdzie się w sprawozdaniu za rok 2009.
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Drobne zmiany podczas realizacji Programu nastąpiły w dokumentacji programowej, a to na
podstawie doświadczeń z kontroli i oceny wniosków podczas pierwszego naboru. IZ we współpracy z
KK dokonała w Uszczegółowieniu Programu zmiany procedur uzupełniania wniosku. Następnie
zmiany te zostały opisane w Podręczniku wnioskodawcy.

2.5

Ewentualna istotna zmiana

Przedmiotem niniejszego rozdziału są ewentualne istotne zmiany zgodnie z art. 57 Rozporządzenia
1083/2006, a mianowicie trwałość operacji. Program w roku 2008 znalazł się w fazie, gdzie dopiero
rozpoczęto finansowanie projektów oraz realizację pierwszych działań, dlatego też nie mogło pojawić
się zagrożenie trwałości operacji. Nie wystąpiły również żadne sygnały, które zwiastowałyby
pojawienie się takich istotnych zmian w najbliższym czasie.

2.6

Komplementarność z innymi instrumentami

Odpowiednimi dla monitorowania komplementarności na poziomie Programu są zwłaszcza
Regionalne Programy Operacyjne, realizowane w przedmiotowych regionach jak POWT RCz-RP
2007-2013, a są to:
− Regionalny Program Operacyjny Severovýchod,
− Regionalny Program Operacyjny NUTS II Moravskoslezsko,
− Regionalny Program Operacyjny NUTS II Střední Morava
po stronie czeskiej wzdłuż wspólnej granicy i dalej,
− Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
− Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013,
− Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
po stronie polskiej.
W monitorowanym okresie były podejmowane działania komplementarne pomiędzy wspomnianymi
Programami oraz POWT RCz-RP, które wprawdzie dotyczyły identycznych zakresów tematycznych
(rozwój infrastruktury regionalnej o znaczeniu lokalnym – transport, pomoc społeczna, ochrona
zdrowia, rozwój turystyki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój obszarów wiejskich i
miejskich, itp.), ale POWT RCz-RP nadawał im wymiar transgraniczny.
W ramach POWT rozwiązywane były identyczne tematy jak w wypadku RPO, jednak istotną różnicę,
stanowił pewien rodzaj wartości dodanej (przynoszącej pożądaną komplementarność), którą stanowiła
realizacja współpracy zawsze przez co najmniej dwa podmioty po obu stronach granicy w ramach
każdego projektu.
W RPO poszczególne przedsięwzięcia są z reguły ukierunkowane wyłącznie na rozwiązanie
rzeczowego problemu, który jest przedmiotem projektu. Natomiast w ramach POWT RCz-RP wymiar
współpracy oraz wpływu transgranicznego rekomendowanego projektu, jest tak samo istotnym
czynnikiem, jak rozwiązanie rzeczowego problemu będącego przedmiotem projektu. W związku z tym
działania realizowane w ramach POWT RCz-RP mają inny charakter niż te realizowane w ramach
RPO (oraz innych PO).

2.7

Działania dot. monitorowania oraz bieżącej ewaluacji

Monitorowanie postępu realizacji Programu ze względu na określone cele oparte jest na mierzalnych
wskaźnikach (określonych w Dokumencie Programowym).
Decyzje KM podejmowane były zgodnie z UP na podstawie kart projektów, których integralną częścią
jest wyszczególnienie wskaźników dotyczących produktów oraz rezultatów projektu. Na kartach
projektów, stanowiących element systemu monitorowania Monit 7+, zaznaczane są stopniowo
wszystkie etapy dokonywanej kontroli oraz oceny wniosku, tak samo jak i komentarze do
poszczególnych części oceny, mocne i słabe strony projektu oraz końcowa rekomendacja WST. Karty
projektów wraz z listami rankingowymi, dającymi przejrzystą informację o ocenie punktowej oraz
kolejności projektów, stanowią podstawę podejmowania decyzji przez KM i wraz z systemem
monitorowania Programu tworzą skuteczne instrumenty bieżącej ewaluacji Programu.
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System Monitorujący jest na bieżąco rozwijany i uzupełniany zgodnie z aktualnymi potrzebami
realizacji Programu oraz metodyki monitorowania.
Ze względu na przebieg Programu w 2008 roku KM ani IZ nie uznały za konieczne opracowanie
jakiegokolwiek studium ewaluacyjnego, którego wyniki powinny zostać włączone do strategii
wdrażania Programu.

2.8

Ewentualna krajowa rezerwa wykonania

Dla tej fazy Programu niniejszy rozdział nie znajduje odniesienia.
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3 Realizacja według osi priorytetowych
W przeciągu 2008 roku zostały zarekomendowane pierwsze projekty. W ramach procedur obiegowych
w czerwcu i lipcu 2008 r. KM zarekomendował projekty z Funduszu Mikroprojektów, jak również i
projekty pomocy technicznej, natomiast we wrześniu 2008 r. odbyło się posiedzenie KM, który
zarekomendował szereg indywidualnych projektów. Sporządzanie umów o udzieleniu środków FS
miało miejsce dopiero na przełomie lat 2008 i 2009 – tak więc, we wspomnianym roku, nie mogło
nastąpić wykorzystanie żadnych środków w ramach którejkolwiek z osi priorytetowej czy dziedziny
wsparcia.
Ponieważ żaden z rekomendowanych projektów nie posunął się w realizacji tak daleko, aby
beneficjent złożył raport o postępie realizacji lub nawet zakończył realizację projektu, tabele z oceną
wskaźników monitorujących zawierają wartości zerowe. Z tego też powodu analizy ilościowe
poszczególnych osi nie są zbyt obszerne.
Z tabeli poszczególnych osi priorytetowych wynika, że w przeciągu trzech miesięcy od
zarekomendowania projektów do dofinansowania przez Komitet Monitorujący nie zostały
przygotowane i podpisane wszystkie Umowy i Decyzje o dofinansowanie. Powodów było kilka – w
pierwszym rzędzie szereg beneficjentów przez długi okres czasu zajmował się uzupełnianiem
ewentualnych załączników koniecznych do sporządzenia Decyzji i Umów – przede wszystkim
pozwolenia na budowę oraz dokumentów dot. wpływu projektu na środowisko. Decyzje kilku
najszybciej reagujących beneficjentów zostały o kilka tygodni opóźnione także z powodu
konieczności rozpatrzenia zmian aktualizacji tekstów Decyzji i Umów przez KM za pośrednictwem
procedury obiegowej. Do tekstu Decyzji i Umów została na podstawie postulatu Instytucji Płatniczej i
Certyfikującej dodana klauzula określająca postępowanie w przypadku naruszenia postanowień
Decyzji / Umowy, a więc w przypadku nieprawidłowego wykorzystania środków publicznych.
Nie mniej jednak wszystkie Decyzje i Umowy zostały wydane do 6–ciu miesięcy od podjęcia decyzji
przez KM. Ponieważ wydatki na realizację projektów są kwalifikowalne po dokonaniu rejestracji
wniosku, wnioskodawcy mogli realizować własne przedsięwzięcia bez Decyzji czy Umowy, nie
pojawiło się więc żadne naruszenie przebiegu realizacji projektów czy też samego Programu. W
dodatku cały szereg działań, przede wszystkim w wypadku projektów inwestycyjnych, nie jest
realizowany w okresie zimowym. Rzeczywisty postęp w realizacji projektów nastąpi dopiero w
miesiącach wiosennych 2009 roku i zostanie opisany w następnym sprawozdaniu rocznym.
Podczas monitorowania oceny oraz liczby projektów, które uzyskały rekomendację, KM wraz z IZ
doszły do wniosku, że pojemność absorpcyjna docelowego obszaru Programu jest wysoka; wysoka
jest również liczba dobrze przygotowanych projektów. Rekomendowane projekty były w dodatku
znacznie obszerniejsze niż były pierwotne założenia podczas przygotowywania Programu. Z tego
powodu KM oraz IZ powinny rozważyć rozpatrzenie zmian niektórych wskaźników programu ew.
zmianę alokacji środków z dziedzin, gdzie pojemność absorbcyjna obszaru nie jest tak wysoka, jak
pierwotnie zakładano.

3.1
3.1.1

Oś priorytetowa 1
Osiągnięty postęp osi 1 i jego analiza

Oś priorytetowa ukierunkowana jest w pierwszym rzędzie na operacje w dziedzinie infrastruktury
komunikacyjnej oraz na operacje w dziedzinie ochrony środowiska i profilaktyki zagrożeń. Z punktu
widzenia tematów horyzontalnych są więc w ramach osi priorytetowej rozwiązywane projekty
oddziaływujące na zrównoważony rozwój, zwłaszcza z pozytywnym oddziaływaniem na środowisko.
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Tabela nr 9: Zestawienie projektów realizowanych w ramach 1 osi priorytetowej zgodnie z ich ukierunkowaniem na tematy
horyzontalne.

Oddziaływanie projektu na równe
szanse

Środowisko

Bezpośrednio
Dziedzina Bezpośrednio
wsparcia ukierunkowany Pozytywny Neutralny ukierunkowany Pozytywny Neutralny

Projekty
łącznie

1.1
1.2

2
0

3
2

8
1

1
3

1
0

11
0

13
3

1.3

0

1

0

0

0

1

1

ŁĄCZNIE

2

6

9

4

1

12

17

Ponieważ pierwsza Decyzja/ Umowa o udzieleniu środków finansowych została przygotowana na
przełomie lat 2008/2009, niżej podana tabela nr 10 - analiza postępu osi priorytetowej 1 nie zawiera
kroków, które dotyczą tego etapu Programu (jak np. refundowane środki beneficjentów, środki złożone
do certyfikacji itp.). Zostaną one uzupełnione w następnym sprawozdaniu rocznym. Ze względu na to,
że dotychczas nie została zakończona realizacja żadnego projektu, analiza postępu nie zawiera
przykładu zrealizowanego projektu.
Tabela nr 10: Analiza postępu osi priorytetowej 1

Dziedzina
wsparcia

Alokacja 20072013

Rekomendacja
KM

Środki zaangażowane
w Decyzji/Umowie

Wydatki
przedstawioneprzez
beneficjentów

1.1

41 697 276 €

29 491 008 €

2 101 876 €

0

1.2

17 556 747 €

5 082 113 €

468 254 €

0

1.3

10 972 967 €

426 671 €

426 671 €

0

Oś 1

70 226 990 €

34 999 792 €

2 996 801 €

0

Ze względu na to, że większość projektów osi priorytetowej 1, to projekty o charakterze
inwestycyjnym, większość beneficjentów dotacji potrzebowała kilku miesięcy na otrzymanie
pozwolenia na budowę, a w wypadku działań podejmowanych na terenie Polski, uzyskanie
stanowiska o oddziaływaniu projektu na środowisko. Z tych powodów przygotowane mogły zostać
tylko 3 Decyzje/Umowy. To jednak,ze względu na miesiące zimowe, z pewnością nie hamowało
przebiegu realizacji żadnego projektu.
Znaczna część złożonych i zarekomendowanych projektów w dziedzinie wsparcia 1.1. została
zainicjowana przez wnioskodawców i była reakcją na możliwości oferowane przez Układ z Schengen
(od 20 grudnia 2007), dotyczące łatwiejszej budowy i otwierania nowych połączeń granicznych.
Tabela nr 11: Ocena ilościowa wskaźników monitorujących i oceniających osi 1 (rok 2008):

Kod KNW,
UE, typ
wskaźnika
441 100
Produkt

*
Produkt
*
Produkt

Wskaźniki
1. Liczba projektów związanych
z budową lub modernizacją
infrastruktury komunikacyjnej,
pozostałej infrastruktury o
znaczeniu transgranicznym i
dostępności komunikacyjnej.
2. Liczba projektów dotyczących
infrastruktury, promowania i
wspólnej ochrony oraz
zarządzania środowiskiem.
3. Liczba projektów związanych
z profilaktyką zagrożeń

Jednostka
miary

Liczba

Liczba

Liczba

Źródło

System
monitorowania

System
monitorowania
System
monitorowania

Wartość

2007

2008

2015

Łącznie

Osiągnięta

0

1

N/A

1

Wyjściowa

0

0

N/A

0

Zakładana*

N/A

N/A

103

103

Osiągnięta

0

1

N/A

1

Wyjściowa

0

0

N/A

0

Zakładana*

N/A
0
0
N/A

N/A
1
0
N/A

26
N/A
N/A
29

26
1
0
29

Osiągnięta
Wyjściowa
Zakładana*
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455 000
Rezultat

445 000
Rezultat

1. Liczba osób na obszarze
wsparcia będących pod
bezpośrednim oddziaływaniem
przedsięwzięć w zakresie
infrastruktury i ochrony
środowiska

Liczba
mężczyzn

System
monitorowania

Liczba
kobiet

System
monitorowania

2. Liczba osób uczestniczących
w
szkoleniach/warsztatach/targach
proekologicznych/
związanych z profilaktyką
zagrożeń

Liczba
mężczyzn

System
monitorowania

Liczba
kobiet

System
monitorowania

3. Liczba miejscowości będąca
pod bezpośrednim
oddziaływaniem
zmodernizowanej infrastruktury
komunikacyjnej

441 900
Rezultat

4. Liczba osób będących pod
oddziaływaniem projektów
związanych z profilaktyką
zagrożeń

*
Rezultat

Liczba

System
monitorowania

Liczba
mężczyzn

System
monitorowania

Liczba
kobiet

System
monitorowania

Osiągnięta
Wyjściowa
Zakładana*
Osiągnięta
Wyjściowa
Zakładana*
Osiągnięta
Wyjściowa
Zakładana*
Osiągnięta
Wyjściowa
Zakładana*

0
0
N/A
0
0
N/A
0
0
N/A
0
0
N/A

0
0
N/A
0
0
N/A
0
0
N/A
0
0
N/A

N/A
N/A
50000
N/A
N/A
50000
N/A
N/A
5000
N/A
N/A
5000

0
0
50000
0
0
50000
0
0
5000
0
0
5000

Osiągnięta

0

0

N/A

0

Wyjściowa

0

0

N/A

0

Zakładana*

N/A

N/A

200

200

Osiągnięta
Wyjściowa
Zakładana*
Osiągnięta
Wyjściowa
Zakładana*

0
0
N/A
0
0
N/A

0
0
N/A
0
0
N/A

N/A
N/A
25000
N/A
N/A
25000

0
0
25000
0
0
25000

* Ze względu na specyficzny charakter Programu Współpracy Transgranicznej wskaźnik nie otrzymał kodu w KNW

3.1.2

Istotne problemy osi 1, które się pojawiły oraz podjęte działania zaradcze.

Podczas podejmowania decyzji KM dotyczących rekomendacji projektów do finansowania ani
podczas rozpoczęcia realizacji pierwszych zarekomendowanych projektów nie pojawiły się żadne
istotne problemy, wymagające rozpatrzenia czy też podjęcia działań zaradczych.

3.2
3.2.1

Oś priorytetowa 2
Osiągnięty postęp osi 2 i jego analiza

Oś priorytetowa 2 spełnia zwłaszcza ze względu na swoje ukierunkowanie zasadę równych szans
oraz w szerszym ujęciu także zrównoważonego rozwoju (a więc nie tylko w sensie środowiskowym
lecz także w kontekście ogólnego środowiska socjoekonomicznego).
Tabela nr 12: Zestawienie projektów realizowanych w ramach 2 osi priorytetowej zgodnie z ich ukierunkowaniem na tematy
horyzontalne.

Oddziaływanie projektu na równe szanse

Dziedzina
wsparcia

Bezpośrednio
ukierunkowany

Pozytywny

Neutralny

Środowisko
Bezpośrednio
ukierunkowany

Pozytywny

Neutralny

Projekty
łącznie

2.1
2.2

0
2

0
10

1
6

0
0

0
8

1
10

1
18

2.3

0

3

2

1

1

3

5

ŁĄCZNIE

2

13

9

1

9

14

24

23
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Tabela nr 13: Ocena ilościowa wskaźników monitorujących i oceniających osi 2 (rok 2008):

Kod KNW,
UE, typ
wskaźnika

*
Produkt

410 100
Produkt

440 620
Produkt

440 630
Produkt

440 150
Rezultat

440 120
Rezultat

440 130
Rezultat

440 652
Rezultat

430 510
Rezultat

Wskaźniki
1. Liczba projektów
współpracy (inicjatyw), w
tym
międzyinstytucjonalnej, w
zakresie
przedsiębiorczości, rynku
pracy, badań i rozwoju
technologicznego
2. Liczba projektów na
rzecz wspierania rozwoju
turystyki i zachowania
dziedzictwa kulturowego
w obszarze pogranicza
oraz rozbudowy
infrastruktury
turystycznej
3. Liczba projektów
ukierunkowanych na
podnoszenie
umiejętności i
kwalifikacji
4. Liczba projektów
ukierunkowanych na
rozwój systemu
kształcenia
1. Liczba przedsięwzięć
ukierunkowanych na
współpracę w zakresie
B+R, innowacji lub
przedsiębiorczości lub
rynku pracy
2. Liczba produktów i
usług turystycznych

3. Liczba nowych i
modernizowanych
obiektów turystycznych
4. Liczba osób objętych
działaniami
ukierunkowanymi na
podniesienie
umiejętności i
kwalifikacji
5. Liczba
współpracujących
instytucji świadczących
usługi edukacyjne

Jednostka
miary

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Źródło

System
monitorowania

System
monitorowania

System
monitorowania

System
monitorowania

System
monitorowania

System
monitorowania

System
monitorowania

Liczba
mężczyzn

System
monitorowania

Liczba
kobiet

System
monitorowania

Liczba

System
monitorowania

Wartość

2007

2008

2015

Łącznie

Osiągnięta

0

1

N/A

1

Wyjściowa

0

0

N/A

0

Zakładana*

N/A

N/A

50

50

Osiągnięta

0

6

N/A

6

Wyjściowa

0

0

N/A

0

N/A

N/A

193

193

Osiągnięta

0

3

N/A

3

Wyjściowa

0

0

N/A

0

Zakładana*

N/A

N/A

27

27

Osiągnięta

0

0

N/A

0

Wyjściowa

0

0

N/A

0

Zakładana*

N/A

N/A

65

65

Osiągnięta

0

0

N/A

0

Wyjściowa

0

0

N/A

0

N/A

N/A

75

75

Osiągnięta

0

0

N/A

0

Wyjściowa

0

0

N/A

0

Zakładana*

N/A

N/A

70

70

Osiągnięta

0

0

N/A

0

Wyjściowa

0

0

N/A

0

Zakładana*

N/A

N/A

250

250

Osiągnięta
Wyjściowa
Zakładana*
Osiągnięta
Wyjściowa
Zakładana*

0
0
N/A
0
0
N/A

0
0
N/A
0
0
N/A

N/A
N/A
4500
N/A
N/A
3000

0
0
4500
0
0
3000

Osiągnięta

0

0

N/A

0

Wyjściowa

0

0

N/A

0

Zakładana*

N/A

N/A

120

120

Zakładana*

Zakładana*

Ponieważ pierwsza Decyzja/Umowa o udzieleniu środków finansowych została przygotowana na
przełomie lat 2008/2009, niżej podana tabela nr 14 - analiza postępu osi priorytetowej 2 nie zawiera
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kroków, które dotyczą tego etapu Programu (jak np. refundowane środki beneficjentów, środki złożone
do certyfikacji itp.). Zostaną one uzupełnione w sprawozdaniu rocznym za rok 2009. Ze względu na to,
że dotychczas nie została zakończona realizacja żadnego projektu, analiza postępu nie zawiera
przykładu zrealizowanego projektu.
Tabela nr 14: Analiza postępu osi priorytetowej 2

Dziedzina
wsparcia

Alokacja 20072013

Rekomendacja
KM

Wydatki
przedstawione
przez
beneficjentów

Środki zaangażowane
w Decyzji/Umowie

2.1

10 972 968 €

212 895 €

212 895 €

0

2.2

59 254 023 €

20 465 314 €

4 283 291 €

0

2.3

8 778 373 €

858 636 €

572 305 €

0

Oś 2

79 005 364 €

21 536 845 €

4 877 491 €

0

Ze względu na to, że część projektów osi priorytetowej 2 to projekty o charakterze inwestycyjnym,
część beneficjentów dotacji potrzebowała kilku miesięcy na otrzymanie pozwolenia na budowę, a w
wypadku działań podejmowanych na terenie Polski, uzyskanie stanowiska o oddziaływaniu projektu
na środowisko. Z tych powodów przygotowanych mogło zostać tylko 10 Decyzji/Umów. To jednak,
z pewnością, nie hamowało przebiegu realizacji żadnego projektu.
3.2.2

Stan wdrażania osi priorytetowej 2

Podczas podejmowania decyzji KM dotyczących rekomendacji projektów do dofinansowania ani
podczas rozpoczęcia realizacji pierwszych zatwierdzonych projektów nie pojawiły się żadne istotne
problemy, wymagające ich rozpatrzenia oraz podjęcia działań naprawczych.
Podczas monitorowania wyników oceny i zatwierdzania wniosków złożonych w niniejszej osi
priorytetowej do końca 2008 roku można stwierdzić, że Program przebiegał dobrze, jesli chodzi o
dziedzinę wsparcia 2.2. Niezbyt zadowalająca jest sutuacja w dziedzinie wsparcia 2.3. - Wspieranie
współpracy w zakresie edukacji, gdzie w pierwszym naborze złożonych zostało tylko 6 wniosków, z
których 5 otrzymało rekomendację, natomiast w drugim naborze złożone zostały tylko 2 wnioski.
Również bardzo niskim zainteresowaniem cieszy się dziedzina wsparcia 2.1 - Rozwój
przedsiębiorczości gdzie w pierwszym naborze złożone zostały tylko 3 wnioski, z których
rekomendację otrzymał tylko 1, podobnie w drugim naborze, gdzie również złożono 3 wnioski.
Nawet duża ilość działań promocyjnych przeprowadzonych w 2008 r. nie wzbudzila większego
zainteresowania wnioskodawców wymienionymi dziedzinami wsparcia.

3.3
3.3.1

Oś priorytetowa 3
Osiągnięty postęp osi 3 i jego analiza

Oś priorytetowa 3 spełnia, ze względu na swoje ukierunkowanie, zwłaszcza temat równych szans, w
szerszym ujęciu także i zrównoważonego rozwoju. Tabela nr 15 podaje zestawienie projektów
realizowanych w ramach 3 osi priorytetowej zgodnie z ich ukierunkowaniem na tematy horyzontalne.
Tabela nr 15: zestawienie projektów realizowanych w ramach 3 osi priorytetowej wg ukierunkowania na tematy horyzontalne.

Dziedzina
wsparcia

Środowisko

Oddziaływanie projektu na równe szanse
Bezpośrednio
ukierunkowany

Pozytywny

Bezpośrednio
Neutralny
ukierunkowany

Pozytywny

Projekty
Neutralny łącznie

3.1
3.2

1
0

1
8

0
0

1
0

0
0

1
8

2
8

ŁĄCZNIE

1

9

0

1

0

9

10

* W tabeli nie została uwzględniona dziedzina wsparcia 3.3 - Fundusz Mikroprojektów
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Tabela nr 16: Ocena ilościowa wskaźników monitorujących i oceniających osi 3 (rok 2008):

Kod KNW,
UE, typ
wskaźnika
*
Produkt

440 310
Produkt

*
Produkt

440 320
Rezultat

*
Rezultat

Wskaźniki
1. Liczba projektów
ukierunkowanych
na współpracę
instytucji
publicznych i innych
podmiotów
uprawnionych po
obu stronach
granicy
2. Liczba projektów
w dziedzinie kultury
i przedsięwzięć
rekreacyjnoedukacyjnych
wspierających
współpracę
społeczności
przygranicznych
3. Liczba projektów
w ramach FM
1. Liczba
współpracujących
jednostek
samorządu
terytorialnego i
innych podmiotów
świadczących usługi
publiczne
2. Liczba osób
uczestniczących w
imprezach o
charakterze
kulturalnym i
rekreacyjno
edukacyjnym

448 000
Rezultat

3. Liczba osób
uczestniczących
w przedsięwzięciach
edukacyjnych

Jednostka
miary

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Źródło

System
monitorowania

System
monitorowania

System
monitorowania

System
monitorowania

Liczba
mężczyzn

System
monitorowania

Liczba
kobiet

System
monitorowania

Liczba
mężczyzn

System
monitorowania

Liczba
kobiet

System
monitorowania

Wartość

2007

2008

2015

Łącznie

Osiągnięta

0

1

N/A

1

Wyjściowa

0

0

N/A

0

N/A

N/A

97

97

Osiągnięta

0

2

N/A

2

Wyjściowa

0

0

N/A

0

N/A

N/A

103

103

Osiągnięta

0

61

N/A

61

Wyjściowa

0

0

N/A

0

Zakładana*

N/A

N/A

2850

2850

Osiągnięta

0

0

N/A

0

Wyjściowa

0

0

N/A

0

N/A

N/A

200

200

0
0
N/A
0
0
N/A
0
0
N/A
0
0
N/A

0
0
N/A
0
0
N/A
0
0
N/A
0
0
N/A

N/A
N/A
25000
N/A
N/A
25000
N/A
N/A
1250
N/A
N/A
1250

0
0
25000
0
0
25000
0
0
1250
0
0
1250

Zakładana*

Zakładana*

Zakładana*

Osiągnięta
Wyjściowa
Zakładana*
Osiągnięta
Wyjściowa
Zakładana*
Osiągnięta
Wyjściowa
Zakładana*
Osiągnięta
Wyjściowa
Zakładana*

* Ze względu na specyficzny charakter Programu Współpracy Transgranicznej wskaźnik nie otrzymał kodu w KNW

Ponieważ pierwsza Decyzja/ Umowa o udzieleniu środków finansowych została przygotowana na
przełomie lat 2008/2009, niżej podana tabela nr 17 - analiza postępu osi priorytetowej 3 nie zawiera
kroków, które dotyczą tego etapu Programu (jak np. refundowane środki beneficjentów, środki złożone
do certyfikacji itp.). Zostaną one uzupełnione w sprawozdaniu rocznym za rok 2009. Ze względu na to,
że dotychczas nie została zakończona realizacja żadnego projektu, analiza postępu nie zawiera
przykładu zrealizowanego projektu.
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Tabela nr 17: Analiza postępu osi priorytetowej 3

Alokacja 2007-2013

Rekomendacja
KM

Środki zaangażowane
w Decyzji/Umowie

Wydatki
przedstawione
przez
beneficjentów

3.1

6 583 780 €

316 443 €

189 295 €

0

3.2

6 583 781 €

3 705 554 €

1 142 402 €

0

3.3

43 891 869 €

43 891 869 €

43 891 869 €

0

Oś 3

57 059 430 €

47 913 866 €

45 223 566 €

0

Dziedzina
wsparcia

Ponieważ oś priorytetowa obejmuje minimum projektów z działaniami inwestycyjnymi, beneficjentom
nie był potrzebny długi okres na przygotowanie materiałów oraz załączników koniecznych do
przygotowania Decyzji czy Umów. Ponadto 6 projektów FM jest dość dużych z finansowego puntku
widzenia , tak więc udział środków finansowych zabezpieczonych umowami jest wysoki. Do końca
komentowanego okresu podpisanych zostało 9 Decyzji spośród 16 projektów , które otrzymały
rekomendację.
Ponieważ dziedzina wsparcia jest specyficzna – 6 Funduszy Mikroprojektów, z których finansowane
będą przedsięwzięcia o małym charakterze. Administrację tych funduszy powierzono właściwym
Euroregionom, które zabezpieczają ocenę i zwołują Euroregionalny Komitet Sterujący, który
zatwierdza pojedyncze przedsięwzięcia. Aczkolwiek alokowane środki zabezpieczone są właściwymi
Decyzjami, nie będzie to oznaczało jednorazowego wykorzystania środków, ale stopniowe
zatwierdzanie przedsięwzięć, ich realizację i wykorzystywanie środków. Z tego powodu niżej podana
specjalna tabela, analizuje postęp poszczególnych funduszy.
Tabela nr 18: Analiza postępu dziedziny wsparcia 3.3.

Środki
zaangażowane w
Decyzji/Umowie

Wydatki
przedstawione
przez
beneficjentów

48

0

0

1 819 452 €

92

91

0

6 963 000 €

1 048 264 €

73

1

0

Śląsk Cieszyński

5 483 000 €

422 797 €

21

0

0

Beskidy

3 205 869 €

178 472 €

11

6

0

Pradziad

9 385 000 €

1 614 782 €

94

75

0

Dziedzina 3.3

43 891 869 €

6 091 148 €

339

173

0

Fundusz
Mikroprojektów

Alokacja 20072013

Rekomendacja
EKS

Liczba
rekomendowanych
mikroprojektów

Nysa

6 890 000 €

1 007 381 €

Glacensis

11 965 000 €

Silesia

Z tabeli wynika, że EKS-y w drugim półroczu 2008 roku zarekomendowały dużą ilości mikroprojektów,
tak więc dziedzina wsparcia rozwija się w sposób zadowalający.
3.3.2

Istotne problemy osi 3, które się pojawiły oraz podjęte działania naprawcze

Ani podczas podejmowania decyzji przez KM, dotyczących rekomendacji projektów do
dofinansowania ani podczas rozpoczęcia realizacji pierwszych zatwierdzonych projektów nie pojawiły
się żadne istotne problemy, które wymagałyby rozwiązania czy tez podjęcia działań naprawczych.
Podczas monitorowania wyników oceny i zatwierdzania wniosków złożonych w ramach niniejszej osi
priorytetowej do końca 2008 roku, można stwierdzić, że Program, jeśli chodzi o dziedzinę wsparcia
3.2, przebiegał dobrze. Niezbyt zadowalająca jest sytuacja w dziedzinie wsparcia 3.1. - Współpraca
terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne, gdzie w pierwszym naborze zostało złożonych
tylko 6 wniosków, z których 2 otrzymały rekomendację, natomiast w drugim naborze złożono tylko 9
wniosków.
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Z doświadczeń pozyskanych podczas konsultacji z potencjalnymi wnioskodawcami należy stwierdzić,
że zwiększyło się zainteresowanie podmiotów regionalnych przygotowaniem wniosków, jednak nie
udaje się przygotowywać projektów o odpowiedniej jakości. KM oraz IZ podjęły więc decyzję o
zwiększeniu promocji dziedzin, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem.

3.4

Oś priorytetowa 4

Oś priorytetowa 4 jest specyficzna – gdyż jest ukierunkowana na pomoc techniczną, która została
szczegółowo opisana w rozdziale 6. Zawarto w nim dalsze informacje.
3.4.1

Osiągnięty postęp osi 4 i jego analiza

Tabela nr 19: Ocena ilościowa wskaźników monitorujących i oceniających osi 4 (rok 2008):

Kod KNW,
UE, typ
wskaźnika
*
Produkt

*
Produkt

*
Rezultat

480 900
Rezultat

Wskaźniki
1. Liczba projektów
związanych z
funkcjonowaniem
instytucji
zaangażowanych
we wdrażanie
Programu
2. Liczba projektów
związanych z
informacją i
promocją
Programu
1. Liczba
funkcjonujących
instytucji
zaangażowanych
we wdrażanie
Programu
2. Liczba
zorganizowanych
przedsięwzięć
informacyjnopromocyjnych

Jednostka
miary

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Źródło

System
monitorowania

System
monitorowania

System
monitorowania

System
monitorowania

Wartość

2007

2008

2015

Łącznie

Osiągnięta

0

8

N/A

8

Wyjściowa

0

0

N/A

0

N/A

N/A

128

128

Osiągnięta

0

5

N/A

5

Wyjściowa

0

0

N/A

0

Zakładana*

N/A

N/A

37

37

Osiągnięta

0

0

N/A

0

Wyjściowa

0

0

N/A

0

N/A

N/A

30

30

Osiągnięta

0

0

N/A

0

Wyjściowa

0

0

N/A

0

Zakładana*

N/A

N/A

175

175

Zakładana*

Zakładana*

* Ze względu na specyficzny charakter Programu Współpracy Transgranicznej wskaźnik nie otrzymał kodu w KNW

Pomimo, że projekty pomocy technicznej, stanowią przedmiot realizacji osi priorytetowej 4, otrzymały
w ramach procedury obiegowej rekomendację do finansowania już w połowie sierpnia 2008 roku, a
pierwsza Decyzja/ Umowa w sprawie udzielenia dofinansowania była przygotowana już w
październiku 2008 r., beneficjenci do końca roku nie złożyli żadnych wniosków o płatność. Z tego
powodu niżej podana tabela nr 20 - analiza postępu osi priorytetowej 4 nie zawiera kroków, które
dotyczą tego etapu Programu (jak np. refundowane środki beneficjentów, środki złożone do
certyfikacji itp.). Zostaną one uzupełnione w następnym sprawozdaniu rocznym. Ze względu na to, że
do końca 2008 roku, nie została zakończona realizacja żadnego projektu, analiza postępu nie zawiera
przykładu zrealizowanego projektu.
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Tabela nr 20: Analiza postępu osi priorytetowej 4

Dziedzina
wsparcia

Oś 4

Alokacja
2013

2007-

13 167 560 €

Rekomendacja
KM

Środki zzangażowane
w Decyzji/Umowie

Wydatki
przedstawione
przez
beneficjentów

4 757 999 €

921 736 €

0

Do końca roku złożono tylko materiały niezbędne do sporządzenia 9 Decyzji / Umów, które podpisano
do końca monitorowanego okresu.
3.4.2

Istotne problemy osi 4, które się pojawiły oraz podjęte działania naprawcze.

Ani podczas podejmowania decyzji przez KM dotyczących rekomendacji projektów do finansowania
ani podczas rozpoczęcia realizacji pierwszych zatwierdzonych projektów nie pojawiły się żadne istotne
problemy, wymagające rozwiązania czy też podjęcia działań naprawczych.
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4 Pomoc techniczna
Środki POWT RCz – RP 2007 – 2013, które są dla osi priorytetowej 4 do dyspozycji w wysokości 13
167 560 EUR, będą wykorzystywane na realizację projektów pomocy technicznej zgodnie ze
specyficznymi celami. Są to przede wszystkim projekty mające na celu zapewnienie funkcjonowania
Wspólnego Sekretariatu Technicznego, podmiotów regionalnych, zapewnienia zmian i regulacji
systemu informacyjnego Monit7+ oraz Benefit7+, działalności organów kontrolnych, wydatków na
promowanie Programu itd.
Procentowy udział PT w łącznej alokacji Programu za cały okres programowy wynosi 6%.
W roku 2008 w ramach PT Programu KM zatwierdził 24 projekty, które dotyczyły: zarządzania
Programem, kontroli zgodnie z art. 16 Rozporządzenia nr 1080/2006, promocji Programu,
zapewnienia systemu monitorującego Programu, działalności WST, Instytucji Audytowej oraz
Podmiotów Regionalnych. W 2008 roku z PT Programu planowano finansowanie 31 etatów
pracowników uczestniczących w zarządzaniu Programem. Na ile rozliczenie pokrywa się z
zakładanymi wartościami, okaże się dopiero w ciągu roku 2009.
W tabeli nr 21 podane jest zestawienie projektów Pomocy Technicznej, które do końca omawianego
okresu uzyskały rekomendację KM. Poszczególne projekty wykazują zróżnicowaną długość trwania –
w granicach od 6 miesięcy do 9 lat. Liczba pracowników uczestniczących w realizacji projektu podana
jest więc w ujęciu - ilość osób i rok 2008.
Tabela nr 21: Zestawienie typów projektów pomocy technicznej

Lp.
1
2
3
4
5
6
6

Typ działalności
Działalność IZ oraz KK
Dzialalność audytorów
WST
Podmioty regionalne
Konserwacja
systemu
informacyjnego
Kontrola
wydatków
kwalifikowalnych
Promocja
Łącznie
projektów
pomocy technicznej

Rekomendowane
projekty
2
1
5
8

Dotacja
z EFRR
726 750
97 235
1 221 117
455 837

1

489 960

4

1 547 545

3

162 612

24

4 701 056 +

Pracowników
na 2008 rok
0
0
11
0

Rozliczono
w 2008 roku
0
0
0
0

0

0

12,7 *

0

0

0

23,7

0

*

Dotyczy tylko pracowników po czeskiej stronie, w przypadku polskich kontrolerów zaplanowano tylko koszty podróży
służbowych

+

KM rekomendował niektóre wnioski z warunkiem – obniżyć wydatki związane z działaniami, których zakres należy ograniczyć,
w związku z powyższym kwota dotacji z EFRR nie odpowiada kwocie rekomendowanej przez KM
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5 Działania informacyjne oraz promocja
Zgodnie z zatwierdzonym Planem Działań Komunikacyjnych POWT RCz – RP 2007 – 2013 w roku
2008 realizowane były działania, za pomocą których zarówno społeczeństwo, jak i beneficjenci oraz
podmioty uczestniczące w realizacji Programu zostały zapoznane z istotnymi informacjami
dotyczącymi możliwości, zasad oraz rozwoju Programu.
Ze względu na rozwój Programu, głównym zadaniem dotyczącym działań informacyjnych oraz
promocji było szkolenie potencjalnych wnioskodawców na seminariach oraz przeprowadzanie
konsultacji propozycji projektowych. Kolejne ważne działanie to szkolenie podmiotów uczestniczących
w realizacji Programu – przede wszystkim oceniających – oraz informowanie społeczeństwa,
wnioskodawców oraz instytucji Programu o wynikach oceny i rekomendacji Komitetu Monitorującego.
Działania informacyjne oraz promocyjne koordynowane były przez WST, który razem z podmiotami
uczestniczącymi we wdrażaniu Programu prowadził promocję Programu poprzez niżej opisane
działania.

5.1 Działania promocyjno-informacyjne związane z rozpoczęciem Programu
W związku z rozpoczęciem Programu IZ we współpracy z WST zorganizowała szereg akcji
informacyjnych..
W dniach 4-5 lutego 2008 r, w Ołomuńcu odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich instytucji
zajmujących się wdrażaniem Programu (patrz opis str. 39), którego celem było poinformowanie
przedstawicieli instytucji o rozpoczęciu Programu oraz o działaniach związanych z naborem i oceną
wniosków projektowych.
Do ww. spotkania informującego podmioty biorące udział w Programie nawiązywała seria szkoleń dla
wnioskodawców, które odbyły się w dniach 12, 14 i 26 lutego 2008 r. Podczas szkoleń potencjalnym
wnioskodawcom przedstawiono nowy Program, zasady przygotowania i składania wniosków
projektowych, system oceny projektów itp. Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród
wnioskodawców – łacznie udział wzięło ok. 500 osób.

5.2 Informowanie społeczeństwa
Logo POWT RCz – RP 2007 – 2013
W 2007 roku zostało opracowane logo na potrzeby nowego POWT RCz – RP 2007 – 2013. Od tego
czasu, a więc także w 2008 roku, logo jest umieszczane na materiałach, publikacjach, tablicach
wystawowych, gadżetach reklamowych, wizytówkach oraz witrynach internetowych Programu, a także
wykorzystywane przy innych okazjach promocji Programu. W roku 2008 został dokończony
Podręcznik prezentacji wizualnej logo Programu.
Rysunek nr 5

Witryna internetowa Programu
Witryna internetowa Programu POWT RCz – RP 2007 – 2013 nawiązuje do witryny Programu Interreg
IIIA nie tylko szatą graficzną, sposobem funkcjonowania, ale także podobną formą organizacji
głównego menu. Stanowi ona główne źródło informacji nt. Programu, a wnioskodawcy,i beneficjenci
mogą znaleźć tam dużo informacji. Opracowanie graficzne oraz menu witryny przedstawia rysunek nr
6.
Publiczna sekcja witryny Programu: Główne menu witryny www.cz-pl.eu rozdzielone zostało do 10-ciu
sekcji, zawierających zróżnicowaną ilość podstron. W górnym menu znaleźć można podstawowe
informacje dotyczące Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz kontakty do innych podmiotów
uczestniczących w Programie.
Z wszystkimi aktualnymi tematami wnioskodawcy mogą zapoznać się w sekcji „Aktualności“, gdzie
znajdą bieżące informacje dotyczące konkretnej problematyki, a następnie dzięki zamieszczonym tam
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nowym informacjom zostaną skierowani do właściwego działu witryny, gdzie z kolei znajdą informacje
szczegółowe. Najczęściej odwiedzane sekcje to „Dokumentacja Programu“ oraz „Informacje dla
wnioskodawców“. Można tutaj znaleźć szereg istotnych informacji na temat Programu oraz pobrać
dokumenty programowe, rozporządzenia Komisji Europejskiej oraz podręczniki metodyczne.
Oprócz specjalnej witryny poświęconej Programowi, informacje zamieszczone tutaj są podawane
również do publicznej wiadomości na stronach internetowych instytucji uczestniczących we wdrażaniu
Programu – a więc w witrynach IZ, KK, podmiotów regionalnych, organów kontrolnych oraz
Euroregionów.
Rys. Nr 6 – witryna internetowa Programu

Rysunek Nr 7 –Frekwencja odwiedzin witryny internetowej Programu

Wyżej podany wykres odzwierciedla frekwencję odwiedzin witryny Programu (oznaczono kolorem
żółtym) w ciągu roku 2008 oraz ilość pobranych danych (oznaczono kolorem zielonym) w ciągu
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poszczególnych miesięcy tego roku. Z wykresu wynika, że największe zainteresowanie przypadło na
okresy, gdzie wyznaczono tzw. ostateczne terminy naboru wniosków oraz po posiedzeniu Komitetu
Monitorującego. Najwyższa frekwencja została osiągnięta w miesiącach: styczniu (5 817 odwiedzin,
6,76 GB pobranych danych), lutym (6 276 odwiedzin i 7,96 GB) oraz październiku (6 468 odwiedzin
oraz 5,81 GB danych).
Lista beneficjentów dofinansowania
Lista ostatecznych beneficjentów dofinansowania znajduje się na stronach Programu w sekcji Do
pobrania pod następującymi adresami:
−
−

wersja czeska: http://www.cz-pl.eu/seznam-prijemcu-podpory-z-fondu-eu.html
wersja polska: http://www.cz-pl.eu/pl/lista-beneficjentow-pomocy-z-funduszy-ue.html

Ponadto po każdym posiedzeniu Komitetu Monitorującego na stronach Programu w zakładce
Zasedání MV/ Posiedzenia KM umieszczona zostaje lista rekomendowanych projektów wg dziedzin
wsparcia i partnerów wiodących.
Media – prasa, radio, telewizja
Włączenie tego sposobu informowania opinii publicznej było przede wszystkim aktualne przed
rozpoczęciem Programu, tzn. w 2007 roku. W komentowanym okresie media wykorzystano przede
wszystkim do informowania społeczeństwa o rzeczywistym rozpoczęciu Programu, o odbyciu się lub
ewentualnie przesunięciu terminu posiedzenia Komitetu Monitorującego oraz o wynikach posiedzenia
KM. Lączne dane za poszczególne typy podmiotów uczestniczących w realizacji Programu podane
zostały w tabeli poniżej. Również Euroregiony, jako administratorzy FM, prowadzą działania
informacyjne dla społeczeństwa i potencjalnych wnioskodawców.
Tabela nr 22: Podsumowanie działań informacyjnych mających na celu informowanie opinii publicznej w mediach

Lp.
1.

Podmioty
IZ, KK, WST

Liczba
przedsięwzięć

Nazwa
Artykuły,
ogłoszenia,
komunikaty
prasowe

5

Nakłady gazet*

45 000 szt.

2.

Kraje, UM RPK

Artykuły,
ogłoszenia,

21

1 320 000 szt.

3.

Euroregiony

Artykuły,
ogłoszenia,

13

39 700 szt.

Do największej części społeczeństwa dotarł kraj Liberecki, który opracował i zamieścił artykuł w
miesięczniku wojewódzkim. Od stycznia do czerwca 2008 roku prowadził działania informacyjne nt.
POWT, mające na celu informowanie opinii publicznej.
Rysunek Nr 8 – Załącznik gazety „Nowa Trybuna Opolska”
z dnia 29 września 2008 r. (45 000 szt.)
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Publikacje
Po rozpoczęciu naboru wniosków IZ, KK oraz WST skoncentrowały się na sprawnym
przeprowadzeniu kontroli i oceny wniosków oraz przygotowaniu KM, publikacjom poświęcały uwagę
przede wszystkim podmioty regionalne.
Tabela nr 23: Podsumowanie działań informacyjnych mających na celu informowanie opinii publicznej w publikacjach

Lp.

Podmioty

Rodzaj publikacji

Liczba

Liczba sztuk

1.

IZ, KK, WST

Panele

1

2 szt. paneli

2.

Kraje,
RPK

Broszury,
ulotki,
mapy, panele

11

17 450 szt. ulotek
3 000 szt. broszur
1 300 szt. map
8 szt. paneli

Broszury,
panele,
naklejki

6

125 szt. ulotek
3 szt. paneli
2 000
szt. plakatów i
naklejek
5 000
szt. plakatów i
naklejek
z logo
Programu

3.

UM

Euroregiony

ulotki,
plakaty,

Rysunek Nr 9 – Mapa pogranicza polsko-czeskiego (UMWŚ)

Rysunek Nr 10 – Ulotka (UMWO)

5.3 Pogłębianie wiedzy grup docelowych
Wsparcie rzetelnego opracowania projektów przez przygotowanie grup docelowych do opracowania
oraz składania wniosków stanowią przedmiot drugiego celu szczegółowego Planu Działań
Komunikacyjnych. Działaniom informacyjnym mającym na celu informowanie zainteresowanych oraz
uczestników Programu są poświęcone poniższe części niniejszego rozdziału.
Seminaria oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów
Seminaria dla potencjalnych wnioskodawców były głównym działaniem w fazie rozpoczęcia Programu,
kluczowym tematem przed rozpoczęciem Programu a także przed naborem wniosków. Po
uruchomieniu Programu ciężar organizacji seminariów przesunięty został z WST (który zajmował się
przyjmowaniem wniosków, kontrolą, oceną oraz przygotowaniem KM) na podmioty regionalne, a
przede wszystkim Euroregiony, które rozpoczęły przygotowania do realizaci projektów Funduszu
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Mikroprojektów. Najwięcej seminariów dotyczyło zatem uczestników z grupy docelowej potencjalnych
beneficjentów wnioskujących o wykorzystanie dotacji na małe projekty.
Tabela nr 24: Podsumowanie seminariów dla potencjalnych beneficjentów

Podmioty

Liczba
seminariów/
szkoleń

1.

IZ, KK, WST

3

Olomouc

2.

Kraje, UM
RPK

28

Wrocław, Wałbrzych, Jelenia
Góra, Opole, Bielsko Biała,
Hradec Králové, Liberec, Ostrava

1119

3.

Euroregiony

58

Cieszyn, Czeski Cieszyn,
Zebrzydowice, Wisla, Strumień,
Jastrzębie Zdrój, Branice,
Racibórz, Głubczyce, Wodzisław
Śląski, Gorzyce, Mszana,
Lubomia, Lyski, Krzyżanowice,
Kietrz, Rydułtowy, Rybnik,
Baborów, Opava, Ostrava, Hlučín,
Krnov, Ząbkowice Śląskie,
Wałbrzych, Kłodzko, Rychnov nad
Kněžnou, Police nad Metují,
Rokytnice, Náchod, Trutnov,
Šumperk, Ústí nad Orlicí, Police
nad Metují, Jablonné nad Orlicí,
Zieleniec, Bielsko Biala,
Glucholazy, Opole, Vrbno pod
Pradědem,

1408

Lp.

Miejsce seminariów/szkoleń

Liczba uczestników
501

Najwięcej szkoleń, seminariów oraz innych imprez dla wnioskodawców przygotował Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W 17 imprezach łącznie wzięły udział 693 osoby.
Rysunek nr 11 – Seminaria dla wnioskodawców organizowane przez UMWD.

Urzędy Marszałkowskie na seminariach dla
potencjalnych wnioskodawców informowały
przede wszystkim o:
- aktualnych informacjach nt. Programu,
- wypełnianiu wniosku w aplikacji internetowej
Benefit 7+,
- istocie efektu transgranicznego projektu,
- przygotowaniu dobrego czesko-polskiego
projektu,
- kwalifikowalności wydatków,
- jakości współpracy,
- harmonogramie wdrażania Programu,
- doświadczeniach wnioskodawców projektów
zarekomendowanych do dofinansowania.
Ze względu na przebieg Programu, kiedy
pierwsze Decyzje oraz Umowy o przyznaniu dotacji zostały sporządzone pod koniec 2008 roku, nie
organizowano żadnych szkoleń dla beneficjentów. Zostały one zapoczątkowane dopiero w roku 2009.
Konsultacje oraz dni doradztwa
Po uruchomieniu Programu zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców oraz wysiłek WST i
podmiotów regionalnych skupiony został na konsultacjach projektów w trakcie realizacji
ukierunkowanych przede wszystkim na rozwiązanie oddziaływania transgranicznego projektów.
Wnioskodawcy wykorzystywali 2-stopniowy system konsultacji – pierwsze propozycje projektowe
konsultowano przede wszystkim na poziomie podmiotów regionalnych, następnie projekty w trakcie
realizacji zazwyczaj z uczestnictwem partnerów z obu stron granicy konsultowano w WST. Liczba
konsultacji podana jest w tabeli nr 25 poniżej. Oprócz informacji podanych w tabeli, które obejmują
osobiste konsultacje odbywające się w odnośnej instytucji lub po zakończeniu seminarium dla
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wnioskodawców, szereg propozycji projektowych konsultowano mailowo - w formie zapytań i
odpowiedzi – nie podano ich w tabeli.
Tabela nr 25: Podsumowanie konsultacji potencjalnych wnioskodawców

Lp.

Podmioty

Konsultacje

Miejsce
konsultacji

Liczba uczestników

1.

IZ, KK, WST

110

Olomouc, Opole,
Wrocław,
Wałbrzych,
Bielsko Biała

496 osób

2.

Kraje, UM
RPK

96

Hradec Králové,
Liberec,
Wrocław,
Wałbrzych,
Bielsko Biała,
Opole

242 osób

Największą liczbę konsultacji przeprowadził WST (ogółem 110) w swojej siedzibie w Ołomuńcu oraz
podczas szkoleń i seminariów zorganizowanych przez inne instytucje, gdzie pracownicy WST zostali
zaproszeni.
Rysunek Nr 12 – Dni konsultacyjne w RPK w Bielsku-Białej 4 – 5 sierpnia 2008 r.

Szkolenia oraz spotkania instytucji uczestniczących w realizacji Programu
Szkolenia oraz spotkania robocze ukierunkowane na koordynację procesu oceny, wymianę
doświadczeń, promocję Programu itd. organizowane są zazwyczaj przez IZ we współpracy z WST,
z odpowiednim wyprzedzeniem przed końcowymi terminami Programu wyznaczonymi przez KM, mają
na celu możliwie jak najszerszą wymianę informacji oraz zapewnienie sprawnego przebiegu
zarządzania Programem. W 2008 roku odbyły się niżej podane szkolenia i spotkania.
Szkolenie ekspertów regionalnych z udziałem IZ, KK i WST: 4 - 5 lutego.2008 (Ołomuniec, 56
uczestników)
Cel i program szkolenia: wspólne omówienie postępowania i koordynacji działań. Głównymi
tematami były: aktualne informacje nt. Programu, administracja przyjmowania wniosków oraz proces
oceny, wydatki kwalifikowalne, omówienie zagadnień pomocy publicznej, przekazanie doświadczeń
z konsultacji i promocja Programu PDK 2007-2013 (koordynacja działań).
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Rys. nr 13: Dokumentacja fotograficzna ze
spotkania roboczego instytucji uczestniczących
w realizacji POWT RCz – RP 2007 – 2013, 4 - 5
lutego 2008

Szkolenie dla organów kontrolnych we współpracy z MRR RCz oraz CRR RCz: 18 - 19 czerwca 2008
(Ołomuniec, 40 osób)
Cel i program szkolenia: omówienie dokumentacji programowej oraz ujednolicenie poszczególnych
procesów..Głównymi tematami były: zapoznanie się z procesem postępowania oraz z systemem
Monit7+, komunikacja odnośnie przygotowania umów, wspólne wydatki, kontrola wydatków
kwalifikowalnych oraz kontrole na miejscu.
Szkolenie dla ekspertów oceniających efekt transgraniczny: 30 czerwca 2008 (Ołomuniec, 44 osoby)
Cel i program szkolenia: omówienie postępowania oraz koordynacji działań podczas oceny efektu
transgranicznego przez ekspertów podmiotów regionalnych. Głównymi tematami były: aktualne
informacje nt. Programu, ujednolicenie procesu oceny przez wszystkie podmioty na całej czeskopolskiej granicy, informacje dot. ostatecznych spotkań zespołów oceniających w siedzibie WST w
Ołomuńcu.
Szkolenie dla organizacji wdrażających programy transgraniczne Celu 3 w RCz (Říčany, 7 - 8 kwietnia
i 6 - 7 listopada 2008 w obu wypadkach ok. 70 osób)
Cel i program szkolenia: omówienie postępowania oraz koordynacji działań podczas stopniowego
wdrażania programów transgranicznych Celu 3 na 5 obszarach pogranicza RCz wraz z granicą
czesko-polską. Szkolenie zapewnia MRR RCz. Głównymi tematami zawsze były aktualne informacje
nt. programów, wiedza pozyskana podczas ich wdrażania, wymiana doświadczeń.
Szkolenie KK dla pracowników WST (Białobrzegi 27 - 28 listopada 2008 r., ok 25 osób),
Cel i program szkolenia: głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z prawem
budowlanym, analizą finansową oraz nowymi przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego.
Spotkanie pracowników WST z przedstawicielką KE (Ołomuniec 30 czerwca 2008, 11 osób),
Cel i program spotkania: wizyta przedstawicielki KE Pani Simony Pohl w czasie przygotowań WST
do drugiego posiedzenia KM, a pierwszego na którym miały zostać rozpatrzone wnioski projektowe.
Celem spotkania było sprawdzenie procesu kontroli i oceny wniosków oraz przygotowania KM.
Następnie omówiona została kwestia przyszłych działań WST wraz z ostatecznymi komentarzami do
projektów oraz ich prezentacją podczas obrad KM.

5.1

Inne działania informacyjne i promocyjne

Wystawa wędrowna nt. realizacji wspartych projektów
Jednym ze środków służących promocji POWT RCz – RP 2007 – 2013 jest wystawa wędrowna.
Wykorzystywana głównie w 2007 roku, tuż przed samym rozpoczęciem Programu. Na wystawie
zostały zaprezentowane dobre projekty z Programu Interreg IIIA i podane informacje o możliwościach
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uzyskania wsparcia w ramach POWT RCz – RP 2007 – 2013. Wystawa została przygotowana jako
przenośna, modułowa, dwujęzyczna, z możliwością jej poszerzenia.
Ze względu na koncentrowanie się większości podmiotów Programu na finalizacji przygotowań
pierwszych wniosków, ich przyjęcie, ocena i organizacja Komitetu Monitorującego, wystawa w
przeciągu roku sprawozdawczego nie wędrowała. Kolejne panele zostaną wykorzystane w 2009 roku,
kiedy to wystawa będzie ukierunkowana na dziedziny wsparcia wykazujące mniejsze zainteresowanie
i jednocześnie na prezentację dotychczasowych wyników Programu.
Materiały promocyjne
Kolejnym działaniem służącym wsparciu promocji Programu POWT RCz – RP 2007 – 2013 jest
wykorzystywanie materiałów promocyjnych podczas poszczególnych działań Programu. Na
wszystkich materiałach promocyjnych zamieszczono logo Programu i oznaczenie UE. Przedmioty były
wręczane potencjalnym wnioskodawcom na seminariach, przedstawicielom instytucji uczestniczących
w realizacji Programu podczas szkoleń oraz członkom Komitetu Monitorującego itp.
Rysunek Nr 14

Rysunek Nr 15

Spójnym znakiem materiałów promocyjnych jest jednolita szata graficzna ich oznakowania. Materiały
promocyjne zostały opracowane przez UM, Kraje, Euroregiony oraz WST. W przeciągu 2008 roku
wykonano przede wszystkim akcesoria biurowe (notatniki, ołówki, pióra, okładki, pamięci flash) oraz
kubki, torby, flagi, breloczki do kluczy itp.
Wsparcie podczas nawiązywania partnerstwa
Jednym z działań PDK przyczyniających się do podnoszenia jakości współpracy transgranicznej jest
pomoc udzielana przez WST partnerom po obu stronach granicy w zakresie poszukiwania
odpowiedniego partnera po drugiej stronie granicy. Łącznie zamieszczono w witrynie Programu 51
formularzy propozycji projektowych służących poszukiwaniu czeskich lub polskich partnerstw.
Najwięcej próśb o zamieszczenie pojawiło się w styczniu i w lutym 2008 r., kiedy to przed złożeniem
wniosków łącznie zamieszczono 38 propozycji projektowych. Większe zainteresowanie
poszukiwaniem partnera wykazali polscy partnerzy wiodący.

Tabela nr 26: Poszukiwanie partnera w 2008 roku

Miesiąc
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj

Poszukiwanie czeskiego partnera

Poszukiwanie polskiego partnera

Ogółem

23
13
0
0
2

1
1
0
1
0

24
14
0
1
2
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czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
OGÓŁEM

0
2
0
0
2
1
0

0
0
0
2
0
3
0

0
2
0
2
2
4
0
51

Informowanie beneficjentów wsparcia o ich obowiązkach wynikających z promocji
Obowiązek beneficjentów dotacji związany z promocją i oznaczaniem produktów projektu stanowi
integralną część każdej Decyzji czy Umowy o dofinansowanie w ramach POWT RCz-RP. Dla
beneficjentów zamieszczono w witrynie Programu podręczniki Zasady reprodukcji symboli graficznych
z Logo UE oraz Zasady reprodukcji symboli graficznych z Logo Programu i dalszymi przydatnymi
informacjami. Niektórzy beneficjenci mogli z nich korzystać już w 2008 roku podczas przygotowań
pierwszych produktów projektu. Ze względu na to, że nie została zakończona realizacja żadnego
projektu, dotychczas nie przeprowadzono żadnej kontroli dot. dotrzymywania obowiązków
publikacyjnych przy okazji przeprowadzania kontroli raportów z projektów.
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6 Granty globalne w ramach Programu
W Programie POWT RCz – RP 2007 – 2013 nie ma grantu globalnego w myśl Rozporządzenia Rady
(WE) 1083/2006, niemniej jednak w ramach Programu realizowany jest FM jako samodzielna
dziedzina wsparcia 3.3., w ramach której możliwe jest finansowanie mniejszych projektów. Wysokość
wsparcia z EFRR wynosi w wypadku tych projektów 2 tys. – 30 tys. EUR.
W roku 2008.przebiegało przygotowanie projektów przeznaczonych do zarządzania FM – przyszli
administratorzy przygotowywali materiały, które są warunkiem złożenia projektów, przygotowywali
również właściwe dokumenty (np. Wytyczne dla wnioskodawców, Podręcznik dla Administratora
Funduszu Mikroprojektów, Podręcznik dla Partnerów Funduszu Mikroprojektów oraz projekt
Regulaminu Euroregionalnego Komitetu Sterującego).
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7. Wykaz obowiązujących dokumentów
Dokumenty UE
−
−
−
−
−
−

−
−

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r.
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1783/ 1999.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r.
dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie nr 1784/ 1999.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 roku
w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)
Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
Rozporządzenie Rady nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i
uchylające rozporządzenie nr 1164/ 94.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2008 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe
zasady wykonania Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności i Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Monitoring and Evaluation Indicators, Working
Document No. 2, European Commission, August 2006.
Regulation No. 1888/ 2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005
amending Regulation No. 1059/ 2003 on the establishment of a common classification of
territorial units for statistics (NUTS) by reason of the accession of the Czech Republic, Estonia,
Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia to the European
Union.

Dokumenty RCz
−
−
−
−

−
−
−

−
−

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia RCz 2007/2013, lipiec 2007.
Metodologia monitorowania programów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na okres
programowania 2007-2013, MMR RCz, wersja aktualizowana 2.3 z 15.sierpnia 2008r.
Metodologia przepływów finansowych oraz kontroli programów współfinansowanych z funduszy
strukturalnych, Funduszy Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rybołówstwa na okres
programowania 2007-2013 z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2008r., Ministerstwo Finansów
Instrukcja metodologiczna dotycząca przekazywania danych do bazy danych Komisji
Europejskiej SFC2007 (System for Fund Management in the European Community 2007-2013),
wersja zaktualizowana z 15.10.2008r., Departament Zarządzania Systemu Monitorującego MRR
RCz
Zasady tworzenia wskaźników do celów monitoringu i ewaluacji, Departament Ramy Wsparcia
Wspólnotowego MRR RCz, Jednostka ewaluacyjna funduszy strukturalnych, marzec 2006.
Narodowy katalog wskaźników w wersji aktualnej dostępny jest na żądanie pod adresem
emailowym nok@mmr.cz
Informacja Czeskiego Urzędu Statystycznego z dnia 18 września 2007 roku w sprawie
wprowadzenia
Klasyfikacji
Działalności
Gospodarczej
(CZ-NACE),
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace), Rev. 200901-22.
Klasyfikacja
Działalności
Gospodarczej
(CZ-NACE)
–
część
systematyczna,
Rev.
httphttp://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace),
2009-01-22.
Podręcznik
metodologiczny
do
NACE
Rev.
2
(CZ-NACE),
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace), Rev. 200801-28.
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−

−
−
−
−

Przewodnik po NACE Rev. 1.1 (OKEČ (klasyfikacja działalności gosp.) - pierwsze 4 miejsca) NACE
Rev.
2
(CZ-NACE
pierwsze
4
miejsca),
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace), Rev. 200801-28.
Klasyfikacja programów edukacyjnych: Podręcznik dla użytkowników do wdrażania ISCED 97
w krajach OECD, Wydanie 1999: http://www.uiv.cz/clanek/102/432.
Narodowy raport dotyczący strategii ochrony społecznej i włączenia społecznego na okres
2006-2008, RCz, Min. Pracy i Polit. Społ, 2006
Uchwała Rady Ministrów RCz nr 560 z dnia 17 maja 2006r.
Uchwała Rady Ministrów RCz nr 829 z dnia 3 lipca 2006r.

Dokumenty RP
−
−
−
−
−

−

Narodowa Strategia Spójności 2007-2013, MRR, maj 2007
Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1370)
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, poz.
1658 z późn. zm.)
Wytyczne dla Kontrolerów pierwszego stopnia dotyczące informowania o nieprawidłowościach
finansowych w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w których
Rzeczpospolita Polska pełni rolę Koordynatora/Instytucji Krajowej
Wytyczne dotyczące informowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programów
Europejskiej Współpracy Terytorialnej dla Kontrolerów z art. 16 Rozporządzenia WE nr
1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.Urz.
UE L 210 z 31.7.2006 r.)
Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy
transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach
2007-2013

Opracowały: IZ oraz WST, maj 2009 r.
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