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Wykorzystanie alokacji w dzia aniach
4. osi priorytetowej PO IG
Dzia anie

Kwota alokacji

Kwota
rekomendowanych
projektów

% wykorzystania
alokacji

4.1

1 557 114 000,00

1 261 552 463,41

81,02

4.2

742 623 600,00

466 124 546,01

62,77

4.3

1 636 369 457,65

21 733 254,00

1,33

4.4

5 669 492 000,00

6 071 432 691,33

107,09

4.5

4 087 863 436,00

1 144 749 142,55

28,00

4.5.1

496 133 712,09

4.5.2

648 615 430,46
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Wykorzystanie alokacji w dzia aniach
4. osi priorytetowej PO IG
Dzia anie 4.1. Z roboczych informacji uzyskanych z PARP dotycz cych
niezako czonej jeszcze oceny projektów w ramach naboru dla
przedsi biorców innych ni MSP, który odby si jesieni 2009 r. w dzia aniu
1.4-4.1 PO IG, wynika, e pozytywnie ocenionych zosta o ju 86 projektów,
dla których rekomendowana kwota dofinansowania wynosi ok. 521 mln z .
Oznacza to, e nie b dzie mo liwe udzielenie wsparcia wszystkim
projektom, które zosta y pozytywnie ocenione w ramach tego naboru.
Dzia anie 4.5. Mimo wykorzystania rodków na poziomie 28 % IP zak ada
du e zainteresowanie dzia aniem 4.5 PO IG co jest zwi zane z dokonan
nowelizacj programu pomocowego dla ww. dzia ania, tak e wobec
wyczerpania si rodków w dzia aniu 4.4 oraz wyczerpywania si rodków w
dzia aniu 4.2, gdzie podobnie jak w poddzia aniu 4.5.2 realizowane jest
wsparcie inwestycyjne dzia alno ci b+r.
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Realokacja kwoty z dzia ania 4.3 do 4.4 PO IG
Z uwagi na wyst pienie niedoboru rodków w ramach dzia ania 4.4 w zwi zku z:
-

Ogromn popularno ci dzia ania;
Spadkiem kursu euro;
Konieczno ci
zatwierdzenia do dofinansowania wszystkich projektów
znajduj cych si na li cie projektów rekomendowanych do dofinansowania w
ramach II rundy w 2009 r.;
Konieczno ci zapewnienia rodków dla projektów, które zosta y rekomendowane
do dofinansowania w ramach procedury odwo awczej;

Instytucja Po rednicz ca zwróci a si do Instytucji Zarz dzaj cej o dokonanie
realokacji z dzia ania 4.3 na dzia anie 4.4 PO IG w wysoko ci 300.000.000 PLN
(wg wówczas obowi zuj cego kursu 73.701.020 EUR).
Decyzja w tym zakresie zosta a podj ta uchwa Komitetu Monitoruj cego PO IG.
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Aspekty finansowe realokacji
z dzia ania 4.3 do dzia ania 4.4 POIG

Dzia anie

alokacja pierwotna
[EUR]

po realokacji
[EUR]

zmiana %

4.3

409 850 558,00

336 149 568,00

-17,98

4.4

1 420 000 000,00

1 493 701 020,00

5,19

Dokonana realokacja ma stosunkowo
finansowe dla dzia 4.3 i 4.4 PO IG.

niewielkie

skutki
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Ewaluacja wp ywu wsparcia w ramach IV osi priorytetowej
na tworzenie nowych trwa ych miejsc pracy
W lutym 2010 roku Instytucja Po rednicz ca zleci a zewn trznemu wykonawcy przeprowadzenie
ewaluacji pt. Ocena wp ywu wsparcia udzielanego w ramach IV Osi Priorytetowej PO IG na
tworzenie nowych, trwa ych miejsc pracy.
Cele ewaluacji:
• oszacowanie wp ywu poszczególnych dzia
wdra anych w ramach IV Osi Priorytetowej PO
IG na generowanie nowych, trwa ych miejsc pracy,
• dostarczenie informacji na temat kosztów utworzenia nowych miejsc pracy w stosunku do
przekazanych w ramach dotacji rodków.
• oszacowanie wp ywu zmian kryteriów wyboru projektów dotycz cych tworzenia nowych
miejsc pracy na mo liwo osi gni cia celów za onych w PO IG oraz w szczegó owym
opisie priorytetów Programu w odniesieniu do tworzenia nowych miejsc pracy,
• wskazanie kierunków i prawdopodobnych efektów potencjalnych realokacji w ramach IV Osi
Priorytetowej, które mog yby przyczyni si do osi gni cia ww. celów.
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Ewaluacja wp ywu wsparcia w ramach IV osi priorytetowej
na tworzenie nowych trwa ych miejsc pracy
Szczegó owe pytania badawcze:
• Które z dzia
wdra anych w ramach IV Osi Priorytetowej w najwi kszym stopniu przyczynia
si do tworzenia nowych miejsc pracy? Co sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy w ramach
poszczególnych dzia
IV Osi Priorytetowej, a co hamuje ten proces (w szczególno ci chodzi o
czynniki inne ni koniunkturalne)?
• Czy aktualny stan wdra ania poszczególnych dzia
realizowanych w ramach IV Osi
Priorytetowej umo liwi osi gni cie celów za onych w PO IG, zwi zanych z tworzeniem
nowych miejsc pracy? Je li nie, jakie dzia ania zaradcze powinny zosta podj te przez
Instytucje odpowiedzialne za realizacj Programu?
• Jaki by (b dzie) wp yw zmian dokonanych w dokumentacji programowej (m.in. w zakresie
kryteriów wyboru projektów) na mo liwo osi gni cia celów zapisanych w PO IG, zwi zanych
z tworzeniem nowych miejsc pracy?
• Jak realokacje rodków pomi dzy poszczególnymi dzia aniami, realizowanymi w ramach IV Osi
Priorytetowej, mog wp yn na mo liwo osi gni cia celów zwi zanych z tworzeniem
nowych miejsc pracy na poziomie ca ej IV Osi Priorytetowej?
• Czy w ramach projektów wybranych do analizy, warto ci wska ników dotycz cych tworzenia
nowych miejsc pracy okre lone we wnioskach o dofinansowanie s mo liwe do osi gni cia?
Je li nie, jakie ewentualnie dzia ania wobec beneficjentów powinny zosta podj te przez
Instytucje odpowiedzialne za realizacj Programu w przypadku nieosi gni cia zadeklarowanych
wska ników zatrudnienia?
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Ewaluacja wp ywu wsparcia w ramach IV osi priorytetowej
na tworzenie nowych trwa ych miejsc pracy
•

•

•

•

•

Czy s uszne jest wymaganie okre lonego wzrostu poziomu zatrudnienia (wyra onego w formie
wska ników) na etapie sk adania wniosków w projektach innowacyjnych? Czy realizacja
projektów innowacyjnych ze rodków unijnych zawsze powinna wi za si z wymogiem lub
dodatkowym punktowaniem wzrostu zatrudnienia w przedsi biorstwie?
Czy tworzone miejsca pracy w ramach projektów realizowanych w IV Osi Priorytetowej maj
charakter trwa y? Je li nie, dlaczego? Jakie ewentualnie zmiany w Programie mog yby
efektywnie wp yn na zwi kszenie rezultatów w tym zakresie (zwi kszenie trwa ci nowo
tworzonych miejsc pracy)?
Jakie s szacowane koszty tworzenia nowych miejsc pracy w ramach poszczególnych dzia
wdra anych w IV Osi Priorytetowej (na podstawie wniosków z analizy projektów wdra anych w
danym dzia aniu)?
Które z dzia
oraz jakie typy projektów wdra anych w ramach IV Osi Priorytetowej cechuje
najwy szy potencjalny poziom efektywno ci tworzenia nowych miejsc pracy w odniesieniu do
warto ci rodków przekazanych w ramach dotacji?
Jakie wnioski p yn z dotychczasowych bada ewaluacyjnych dotycz cych programów
sektorowych dla przedsi biorstw realizowanych w ramach perspektywy 2004-2006 i 2007-2013,
w zakresie problematyki tworzenia nowych miejsc we wspartych przedsi biorstwach?
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Ewaluacja wp ywu wsparcia w ramach IV osi priorytetowej
na tworzenie nowych trwa ych miejsc pracy

Spodziewane rezultaty ewaluacji:
•

Raport ko cowy ukazuj cy m. in.: wp yw dotychczasowych i potencjalnych zmian w
dokumentacji programowej na cele PO IG zwi zane z zatrudnieniem, mechanizmy
sprzyjaj ce tworzeniu nowych miejsc pracy oraz wskazuj cy bariery hamuj ce ten proces
oraz zawieraj cy propozycje dzia zmierzaj cych do ich zniesienia.

•

Rekomendacje dot. ew. zmian aktów prawnych wytycznych instrukcji i regulaminów, a tak e
ew. propozycje zmian w kryteriach wyboru projektów oraz propozycje stosownych realokacji.

Raport ewaluacyjny spodziewany jest w kwietniu br.
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Zmiany proponowane przez MG w projekcie ustawy o
zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzia alno ci
innowacyjnej (pogram pomocowy dla dzia ania 4.3 PO IG)
Proponowane zmiany w ustawie s ukierunkowane na zrównanie zasad wyp aty
dofinansowania w ramach dzia ania 4.3 z innymi dzia aniami PO IG, w których wspierane s
inwestycje dokonywane przez przedsi biorców. Proponowane przez MG zmiany to:
•
•
•
•
•

zniesienie ograniczenia dotycz cego kwalifikowania wydatków przeznaczonych na realizacj
inwestycji technologicznej do wydatków pokrywanych ze rodków kredytu
technologicznego,
uniezale nienie wyp aty premii technologicznej od udokumentowania sprzeda y towarów i
us ug,
rezygnacja z konieczno ci przedk adania przez Beneficjenta opinii stwierdzaj cej wdro enie
nowej technologii w ramach inwestycji finansowanej kredytem technologicznym,
zmiany w sposobie zasilania Funduszu Kredytu Technologicznego, spowodowane wej ciem
ycie nowej ustawy o finansach publicznych,
obj cie mo liwo ci skorzystania ze zmian równie Beneficjentów realizuj cych projekty pod
rz dami obecnie obowi zuj cej ustawy.
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Dzi kuj za uwag
www.mg.gov.pl/fundusze
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