IV posiedzenie Grupy roboczej ds. M P przy KK NSRO
30 marca 2010r.
1. Problemy zg oszone przez cz onków Grupy roboczej ds. M P
a) Niejasna sytuacja inwestycji realizowanych etapami, w przypadku których,
pomimo braku odpowiednich zapisów w pozwoleniu na budow , cz
na
któr pozyskiwane jest dofinansowanie unijne mo e, na podstawie opisu we
wniosku o dofinansowanie, by uznana za odr bne przedsi wzi cie
kwalifikuj ce si do wsparcia. W opinii cz onków Grupy nale y wyja ni , który
dokument jest wi
cy, aby mo na uzna dany etap inwestycji za „now
inwestycj ” w rozumieniu Rozporz dzenia 800/2008: pozwolenie na budow
czy wniosek o dofinansowanie.
b) Kwalifikowalno
projektów
polegaj cych
na
zakupie
wcze niej
leasingowanego rodka trwa ego – czy tego typu przedsi wzi cie nale y
traktowa jako „now inwestycj ”.
c) Mo liwo
odst pienia od obowi zku sprawozdawczego w przypadku
projektodawców, którzy z yli wniosek o p atno . Wytyczne MRR wskazuj
na trzymiesi czne okresy sprawozdawcze, jednak nie jest jasne czy instytucja
zarz dzaj ca danym programem mo e podj decyzj o ca kowitej rezygnacji
ze sprawozda , co by oby rozwi zaniem korzystnym dla beneficjentów oraz
instytucji po rednicz cych. Problemem jest to, i pomimo niewi
cego
charakteru wytycznych MRR Instytucje Zarz dzaj ce RPO niech tnie
przyjmuj inne zasady ni tam wskazane, nawet je li taka mo liwo wynika z
innych dokumentów (np. rekomendacje Grupy ds. przedsi biorców,
dzia aj cej w ramach Akcji Proste Fundusze). Z tego powodu jednolita
interpretacja zapisów wytycznych w tym zakresie, uwzgl dniaj ca tak e
dotychczasowe rekomendacje Grupy ds. przedsi biorców jest konieczna.
d) Brak mo liwo ci stosowania na materia ach promocyjnych i informacyjnych
projektu wersji monochromatycznych logotypów, w sytuacji kiedy ograniczenia
techniczne (takie jak brak kolorowej drukarki) uniemo liwiaj kolorowy wydruk.
W opinii Grupy zarówno kolorowa jak i czarno bia a wizualizacja powinna by
uznawana za prawid ow i w tym zakresie niezb dna jest zmiana Strategii
Komunikacji Funduszy Europejskich.
e) Obowi zek podawania dofinansowania na tablicach informacyjnych, która to
kwota mo e ulega zmianie w trakcie realizacji projektu.
f) Sprzeczno
pomi dzy interpretacj
definicji „zako czenia projektu”
wypracowan przez Grup ds. przedsi biorców w ramach Akcji Proste
fundusze i przekazan , w formie rekomendacji przez MRR (Podsekretarz
Stanu Jaros aw Paw owski) do IZ RPO, a definicj wskazan jako w ciwa
przez IZ KK NSRO. W pierwszym przypadku za moment zako czenia projektu
uznawane jest z enie przez beneficjenta wniosku o p atno , w drugim –
moment wyp acenia
rodków publicznych. Druga interpretacja jest
niekorzystna dla beneficjentów, gdy wyd a okres w którym utrzymana musi
by trwa
projektu, a dodatkowo tak zdefiniowany moment jego
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zako czenia jest trudny do przewidzenia w momencie sk adania wniosku o
dofinansowanie.
g) Znacz ce rozszerzenie, na gruncie projektu rozporz dzenia RM w sprawie
informacji sk adanych przez podmioty ubiegaj ce si o udzielenie pomocy de
minimis, zakresu informacji podawanej przez przedsi biorc ubiegaj cego si
o wsparcie funduszy europejskich. Takie rozszerzenie prowadzi do
zdecydowanego skomplikowania dokumentacji konkursowej. Wymagane
informacje stanowi
cz ciowe powtórzenie danych z wniosku o
dofinansowanie. Wiele z nich wydaje si by nieuzasadnione. Nie jest te
jasne czy wskazanie okre lonych odpowiedzi ma konsekwencje dla
mo liwo ci udzielania podmiotowi pomocy.
Przewodnicz ca Grupy roboczej ds. M P zobowi za a si do przekazania
opisanych problemów i zapyta do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z pro
o wyja nienia, a w przypadku pkt a) do wiadomo ci przedstawiciela Komisji
Europejskiej, p. Marka Przeora.
2. Monitoring wdra ania programów wsparcia M P na poziomie centralnym i
regionalnym
- Zasadniczym problemem utrudniaj cym monitoring wykorzystania wsparcia
we wszystkich programach operacyjnych 2007-2013 jest brak mo liwo ci
pozyskania zestawie danych w okre lonych kategoriach, np. w podziale na
inwestycje przedsi biorstw i doradztwo, lub w zale no ci od kategorii
przedsi biorcy czy bran y. Dodatkowo w KSI kategorie interwencji od 1-9
podawane s
cznie, co uniemo liwia wyodr bnienie spo ród
zgromadzonych danych tych, które dotycz wy cznie dotacji (wsparcia
bezpo redniego) firm. Jednocze nie w wi kszo ci regionów funkcjonuj
systemy, w których takie informacje s porz dkowane, jednak tylko w
odniesieniu do danego regionu/ programu.
Cz onkowie Grupy wskazali na konieczno zintegrowania danych dost pnych w
ró nych systemach oraz popraw funkcjonalno
KSI, tak aby poza danymi
dotycz cymi wielko ci wydatkowanych rodków mo liwe by o równie szybkie
pozyskiwanie informacji jako ciowych, niezb dnych dla oceny efektów wsparcia
P. Jednocze nie uznano za zasadn realizacj badania ewaluacyjnego nt.
efektywno ci wsparcia dla M P, które powinno obj
wszystkie schematy
pomocowe zarówno w RPO jak i programach centralnych.
Dodatkowo przedstawiciele IP 2 RPO Lubelskie zobowi zali si przekaza
cz onkom Grupy informacj nt. kategorii, wg których porz dkowane s informacje
nt. przedsi biorców korzystaj cych ze wsparcia unijnego dost pnego w
Regionalnym Programie Operacyjnym.
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3. Informacja nt. funkcjonowania nowego systemu p atno ci dla rodków europejskich
- System uruchomiony przez BGK, w styczniu 2010 r. funkcjonuje sprawnie.
Administrator wprowadza w nim na bie co modyfikacje, które odpowiadaj
na zg aszane przez u ytkowników potrzeby (np. mo liwo
grupowego
podpisywania zlece ). W opinii BGK problemy zwi zane z dokonywaniem
atno ci maj charakter incydentalny i wynikaj z b dów pope nianych przez
ytkowników.
- W najbli szym czasie BGK rozpocznie przekazywanie instytucjom
dokonuj cym p atno ci zbiorczych raportów zrealizowanych przelewów.
4. Kredyt technologiczny
- Zgodnie z deklaracj dyrektor Anny Kacprzyk (MG) realokacja rodków z
dzia ania 4.3 do 4.4 mia a charakter przej ciowy, a bud et dzia ania 4.3
powinien zosta w przysz ci uzupe niony. MG realizuje obecnie ewaluacje
ca ego Priorytetu IV, która b dzie podstaw dla ewentualnych dalszych
przesuni mi dzy dzia aniami. Ministerstwo stara si równie o wcze niejsze
uruchomienie rezerwy wykonania.
- Korzystniejsze zasady udzielenia kredytu technologicznego, blokowane
dotychczas przez Ministerstwo Finansów zosta y ostatecznie uzgodnione
(nowelizacja Ustawy o niektórych formach wspierania dzia alno ci
innowacyjnej) i maj szanse wej w ycie pod koniec roku 2010. Zmiany
mia y tak e zastosowanie do wniosków ju realizowanych.
- W opinii Dyrektor Bogus awy Skomskiej (BGK) dzia anie 4.3. zyskuje na
popularno ci. Dlatego, chocia popyt na rodki kredytu technologicznego jest
wci
niewielki, kolejna realokacja z tego dzia ania jest niedopuszczalna,
zw aszcza e uproszczenie regu udzielania wsparcia przyniesie efekty
dopiero w przysz ym, 2011 roku.
- Arkadiusz Lewicki (Zwi zek Banków Polskich) zwróci uwag na brak
komunikacji ze rodowiskiem bankowym w czasie, kiedy podejmowano
decyzj o relokacji. Bior c pod uwag , i dzia anie 4.3 jest specyficznym
przyk adem partnerstwa publiczno – prywatnego, takie post powanie powinno
by traktowane jako z a praktyka. Aby wspó praca banków z BGK/ MG
uk ada a si pomy lnie konieczna jest systematyczna wymiana informacji i
sta e forum dyskusji.
5. Sprawy ró ne
W opinii cz onków Grupy roboczej ds. M P, Grupa nie powinna zajmowa stanowiska w
sprawie rozstrzygni cia konkursu do dzia ania 8.1 PO IG, które wzbudzi o du e
kontrowersje w ród projektodawców. Zasadne natomiast jest, aby planowane zmiany w
tym dzia aniu, zarówno je li chodzi o kryteria wyboru projektów jak i organizacj konkursu
zosta y przedyskutowane na kolejnym spotkaniu Grupy.
1 kwietnia 2010 r.
Akceptowa a: Ma gorzata Starczewska – Krzysztoszek.
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