Ustalenia podj te w trakcie I posiedzenia Grupy roboczej ds. M P przy KK NSRO, w
dniu 24 czerwca 2009 r.
1. Ustalenia organizacyjne
- Spo ród 36 instytucji wskazanych w Uchwale nr 5 KK NSRO z dnia 14
kwietnia 2008 r w sprawie powo ania Grupy roboczej ds. M P, 27 zg osi o
swoich przedstawicieli do prac Grupy.
- W posiedzeniu uczestniczy o 22 osoby, w tym:
• 19 przedstawicieli instytucji wchodz cych w sk ad Grupy (z 27,
którzy zg osili swoich przedstawicieli do prac Grupy),
• 3 przedstawicieli instytucji zaproszonych na posiedzenie Grupy w
charakterze obserwatorów.
- Grupa zaakceptowa a propozycj Regulaminu pracy Grupy roboczej ds.
P przy KK NSRO
- Ustalono, zgodnie z przyj tym Regulaminem Grupy, e Grupa b dzie mog a
realizowa zadania wykraczaj ce poza obszar zdefiniowany w Uchwale nr 5
KK NSRO.
Grupa zaakceptowa a propozycje rozszerzania zada Grupy przedstawion
przez Przewodnicz
o nast puj ce kwestie:
• badanie barier (uwarunkowa skuteczno ci, poziomu absorpcji) w
dost pie M P do funduszy unijnych (wspó praca z Zespo em ds.
uproszcze
MRR), pod warunkiem pozyskania dodatkowych
rodków finansowych
• opracowywanie
rekomendacji
dotycz cych
zasad/procedur/
systemów realizacji projektów M P wspó finansowanych z funduszy
europejskich, w obszarach w których zidentyfikowane zostan
bariery/ utrudnienia.
• przygotowanie i prowadzenie strony internetowej, pod warunkiem
pozyskania dodatkowych rodków finansowych
• zamieszczenie zak adki Grupy na stronach PARP i MRR, na której
publikowano by informacje dotycz ce M P, zwi zane z tematyk
prac Grupy, pod warunkiem pozyskania dodatkowych rodków
finansowych
- Grupa rekomendowa a wprowadzenie zmian w Uchwale nr 5 KK NSRO z dnia
14 kwietnia 2008r. w sprawie powo ania Grupy roboczej ds. M P
polegaj cych na wykre leniu ze sk adu Grupy tych instytucji, które nie zg osi y
swoich przedstawicieli do prac Grupy, tj.:
• Instytucja ds. Koordynacji strategicznej
• Instytucja Zarz dzaj ca PO Infrastruktura i rodowisko 2007-2013
• Instytucja Zarz dzaj ca PO Kapita Ludzki 2007-2013
• Instytucja Zarz dzaj ca PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
• Instytucja Zarz dzaj ca Zintegrowanym Programem Operacyjnym
Rozwoju Regionalnego 2004-2006
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•

Instytucja Zarz dzaj ca RPO Województwa Kujawsko –
Pomorskiego
• Instytucja Zarz dzaj ca RPO Województwa Lubuskiego
• Instytucja Zarz dzaj ca RPO Województwa Pomorskiego
• Instytucja Zarz dzaj ca PO Zrównowa ony Rozwój Sektora
Rybo ówstwa i Nadbrze nych Obszarów Rybackich
• NSZZ Solidarno
Celem tego postulatu jest zapewnienie sk adu, który dawa by szanse na
efektywn prac Grupy ds. MSP, w tym mo liwo uzyskiwania kworum.
- Informacje o przebiegu spotkania b
przekazywane do sk adu Grupy oraz
do przewodnicz cych innych Grup w ramach KK NSRO
- Sekretariat Grupy b dzie ustala dat
spotkania w porozumieniu z
Sekretariatem KK NSRO, aby wykluczy kolizje terminów spotka innych
Grup oraz posiedze KK i KM
- Informacje nt. posiedze (materia y/ prezentacje) b
zamieszczane w
zak adce Grupy na stronie PKPP Lewiatan
- Informacje nt posiedze (materia y/prezentacje) b
zamieszczane na
stronach MRR i nowego portalu funduszy europejskich. Niezb dne jest
uzyskanie zgody MRR na utworzenie zak adki dotycz cej prac wszystkich
Grup w ramach KK NSRO.
2. Ustalenia dotycz ce tematyki spotka
- Agenda spotka
Grupy powinna dotyczy problematyki M P, tak e
wykraczaj cej poza fundusze strukturalne
- Instytucje regionalne uczestnicz ce w pracach Grupy b
przekazywa do
Sekretariatu Grupy informacje nt. barier w dost pie M P do rodków w
ramach RPO (zgodnie z formularzem przekazanym przez Sekretariat Grupy).
Najistotniejsze bariery b
przedmiotem kolejnych spotka Grupy.
- Kolejne posiedzenie Grupy b dzie dotyczy kwestii finansowania M P w
ramach RPO, w tym systemów por czeniowych i po yczkowych oraz zaliczek.
Z uwagi na temat prac wskazany jest udzia w spotkaniu przedstawicieli
Ministerstwa Finansów.
3. Ustalenia dotycz ce systemu wsparcia M P (zwi zane z kolejnym
posiedzeniem KK NSRO)
- Istnieje potrzeba pilnego wyja nienia stanu prac nad Rozporz dzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w
zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery
badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych
programów operacyjnych. Brak powy szego rozporz dzenia uniemo liwia
uruchomienie konkursów w w/w zakresie.
- wobec szybkiego wyczerpywania rodków na wsparcie przedsi biorczo ci w
regionach rezerwa wykonania przyznawana przez MRR 5 regionom powinna
obligatoryjnie zawiera cz
(10-30% warto ci) przeznaczon na potrzeby
P
4. Do rozwa enia na kolejnym posiedzeniu Grupy stworzenie Podgrupy ds.
MSP w RPO.
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Za czniki:

Regulamin prac Grupy roboczej ds. M P przy KK NSRO
Lista instytucji, które zg osi y przedstawicieli do prac Grupy roboczej ds. M P
przy KK NSRO
Lista obecno ci na I posiedzeniu Grupy roboczej ds. M P przy KK NSRO

Zaakceptowa a: Ma gorzata Starczewska - Krzysztoszek,
Przewodnicz ca Grupy roboczej ds. M P
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