VI posiedzenie Grupy roboczej ds. M P przy KK NSRO
30 listopada 2010r.

1. Monitoring wdra ania programów wsparcia M P na poziomie centralnym i
regionalnym.
- Podczas posiedzenia zwrócono uwag aby prezentacja dot. monitoringu
(zarówno POIG jak i RPO) przygotowywana by a dla osi i poszczególnych
dzia , co pozwoli jednoznacznie oceni wykorzystanie rodków. Nale y
uwidoczni jaka kwota, w stosunku do kontraktacji i warto ci z onych
wniosków o p atno , zosta a przekazana do beneficjentów.
- Wystosowana zosta a pro ba do przedstawiciela MRR o przes anie
zatwierdzonego harmonogramu POIG. Sekretariat Grupy zobowi za si do
przes ania otrzymanego harmonogramu cz onkom grupy.
- Uczestnicy spotkania zaproponowali przekazanie do instytucji regionalnych
pro by o zg aszanie barier w rozwoju szeroko rozumianej innowacyjno ci. Po
zidentyfikowaniu barier zostanie przygotowane zestawienie, które nast pnie
zostanie przes ane do MRR.
MRR (uzupe nienie przes ane w formie elektronicznej po posiedzeniu Grupy):
W ramach 8. osi PO IG zawarto umowy o dofinansowanie na 23% alokacji. Nale y
zauwa , e wyst puj znaczne ró nice w poszczególnych dzia aniach ww. osi
priorytetowej – najwi kszy wska nik dotyczy dzia ania 8.1 – 53%, a najni szy 8.4 –
2,2%. Przyczyny niskiej kontraktacji w 8. osi PO IG to: stosunkowo pó ne uruchomienie
konkursów (dz. 8.4), niewielkie zainteresowanie uzyskaniem wsparcia w pocz tkowym
okresie wdra ania (dz. 8.3 i 8.4), przed aj ce si procedury oceny wniosków i
zawierania umów o dofinansowanie, a tak e cz ste zmiany projektów wymagaj ce
podpisywania aneksów do umów (dotyczy wszystkich dzia
8. osi PO IG).
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Dzia anie 312 „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsi biorstw”.
- Celem dzia ania (tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw, dzia anie 312) jest
wzrost
konkurencyjno ci
gospodarczej
obszarów
wiejskich,
rozwój
przedsi biorczo ci i rynku pracy prowadz cy do wzrostu zatrudnienia na
obszarach wiejskich.
- Beneficjentami dzia ania s : osoby fizyczne, osoby prawne, podejmuj ce lub
prowadz ce dzia alno
gospodarcz , jednostki organizacyjne nieposiadaj ce
osobowo ci prawnej, wspólnicy spó ek cywilnych, prowadz cy dzia alno
gospodarcz .
- Prezentacja przygotowana przez ARiMR omawia poszczególne etapy weryfikacji
wniosków o przyznanie pomocy (wst pna weryfikacja, ocena kompletno ci i
poprawno ci oraz zgodno ci z zasadami dotycz cymi przyznawania pomocy w
ramach dzia ania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw i weryfikacja
krzy owa), ocena techniczna i ekonomiczna, ewentualna wizytacja w miejscu.
Zakres dzia alno ci obj tych wsparciem (np. us ugi dla gospodarstw rolnych lub
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le nictwa, us ugi dla ludno ci, us ugi transportowe), a tak e stan realizacji na 25
listopada 2010r. (liczba zawartych umów – 2 185, kwota przyznanej pomocy –
329,7 mln z ).
Analiza struktury operacji wg kategorii g ównej (wg zawartych umów) jasno
wskazuje na najwi kszy odsetek przy „us ugach dla ludno ci” - 33,43%,
najmniejszy za w przypadku „rzemios a lub r kodzielnictwa” – 6,80%.
W ocenie ARMiR ok. 60% odpada podczas oceny formalnej. Najcz stszym
powodem jest podanie kodu PKD, który nie kwalifikuje si do wsparcia. Bior c
pod uwag stosunkowo du y odsetek przedsi biorców, którzy nie radz sobie z
ocen formaln , cz onkowie Grupy zarekomendowali uzupe nienie informacji
udost pnianej przedsi biorcom o list najcz ciej pope nianych b dów.
W opinii uczestników spotkania konieczna jest ci lejsza koordynacja mi dzy
instytucjami wdra aj cymi RPO i ROPW, a oferty schematów dotacyjnych w obu
programach powinny si uzupe nia – w cz ci regionów Dzia anie 312 mo e by
atrakcyjn alternatyw dla mikroprzedsi biorców. Bie ca wspó praca pozwoli
te na dotarcie z informacj do szerszej grupy odbiorców. Ma to szczególne
znaczenie dla tych regionów, których wykorzystanie alokacji na Dzia anie 312 jest
ni sze od zaplanowanego. Prezes ARMiR zadeklarowa a ch takiej wspó pracy
z instytucjami regionalnymi

3. Wst pne wyniki raportu PKPP Lewiatan oceniaj cego organizacj konkursów
ciesz cych si najwi kszym zainteresowaniem w ród przedsi biorców w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych.
- Celem konsultacji raportu by o otrzymanie przez regiony wskazówek, które
elementy w raporcie powinny zosta uzupe nione lub nie s czytelne dla odbiorcy
zewn trznego.
- Zakres raportu obejmuje: ocen
planowania i realizacji konkursów dla
przedsi biorców,
weryfikacj
polityki
informacyjnej
prowadzonej
za
po rednictwem stron www, przegl d systemów naboru i selekcji wniosków o
dofinansowanie w 16 regionalnych programach operacyjnych, poszukiwanie
dobrych i z ych praktyk, wypracowanie rekomendacji.
- Raport powsta w oparciu o dane pozyskane od IZ/IP lub zebrane ze stron
internetowych Instytucji Og aszaj cych Konkurs oraz uwzgl dni konkursy dla
przedsi biorców (schematy dotacyjne), w których wp yn a najwi ksza liczba
wniosków i w których zako czono ocen wniosków.
- Dyskusja prowadzona z przedstawicielami regionów dotyczy a nast puj cych
kwestii:
- oceny realnych terminów przeprowadzenia oceny formalnej – zgodnie z
sugestiami przedstawicieli regionów, ze wzgl du na fakt sk adania przez ogromn
wi kszo wnioskodawców dokumentów w ostatnich dniach naboru, jako dat
rozpocz cia oceny formalnej nale y traktowa dzie nast puj cy po zako czeniu
procesu naboru. Uwaga zosta a przyj ta i zostanie uwzgl dniona w finalnej wersji
raportu.
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- w celu ukazania pe nego procesu oceny wniosków w regionach, przedstawiciele
IZ/ IP RPO zaproponowali uwzgl dnienie liczby sk adanych i rozpatrywanych
protestów oraz odwo ; po przeprowadzeniu dyskusji wspólnie uzgodniono, e
nie jest mo liwe przeprowadzenie wiarygodnej weryfikacji tego wska nika i w
zwi zku z tym nie zostanie uwzgl dniony w raporcie.
- zmiany sposobu oceny polityki informacyjnej regionów, prowadzonej za
po rednictwem stron internetowych – zasugerowano wprowadzenie szerszej skali
oceny. Uwaga zostanie uwzgl dniona w raporcie.
- stosowania kryterium formalnego „Wnioskodawca prowadzi dzia alno
na
terenie RP/ województwa” – w opinii przedstawicieli województwa
skiego
kryterium jest niezb dne ze wzgl du na próby sk adania wniosków tak e przez
projektodawców spoza terytorium RP – uwaga ta zostanie wzi ta pod uwag
przed finalizacj raportu.
4. Sprawy ró ne
- Pro ba do cz onków grupy o zg aszanie sugestii w jakim uj ciu powinny by
przedstawiane dane w monitoringu oraz jaki sposób uj cia danych pokaza by
najszerszy i najbardziej czytelny obraz schematów wspieraj cych M P. Po
uzyskaniu sugestii, Grupa zidentyfikuje i wypracuje kryteria.

20 grudnia 2010 r.
Akceptowa a: Ma gorzata Starczewska – Krzysztoszek.

3

