Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020
Oś Priorytetowa 11. Pomoc Techniczna

1. Numer i nazwa
1
osi priorytetowej
2. Skrócony opis
osi priorytetowej
(w tym cele szczegółowe
oraz planowane rezultaty)

3. Cel tematyczny

Oś priorytetowa 11. Pomoc Techniczna
W ramach Osi priorytetowej 11 Pomoc Techniczna wyodrębniono trzy cele
szczegółowe, których realizacja posłuży sprawnemu wdrażaniu środków
unijnych w ramach Programu.
Przedsięwzięcia
realizowane
w
ramach
Celu
szczegółowego
1. Skuteczny i efektywny system wdrażania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
poprzez efektywny system monitorowania i oceny oraz doskonalenie
systemu informacyjnego dotyczyć będą
finansowania kosztów
związanych z procesem ewaluacji Programu a także dotyczących procesu
monitorowania i sprawozdawczości programu. Działania prowadzone
w ramach przedmiotowego celu dotyczą także
wsparcia procesu
zarządzania finansowego, kontroli i certyfikacji w ramach Programu, jak
również stworzenia, utrzymania i rozwoju systemu informatycznego, który
zapewni właściwe wdrażanie Programu.
Najistotniejszym, a zarazem nieodzownym założeniem efektywnego
wdrażania
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 jest zapewnienie odpowiednio
wykwalifikowanego potencjału administracyjnego, poprzez realizację Celu
szczegółowego 2. Wzmocnienie potencjału administracyjnego
jednostek uczestniczących we wdrażaniu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Dlatego też, działania zaplanowane do realizacji w ramach osi będą przede
wszystkim prowadzić do wzmocnienia odpowiednich kadr, które będą
uczestniczyć w procesie zarządzania i wdrażania Programu. Wsparciem
objęte będzie zagwarantowanie należytych warunków pracy, zapewnienie
niezbędnych urządzeń i wyposażenie stanowisk pracy oraz podnoszenie
kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu.
W
ramach
realizowanych
działań
przewidziano
finansowanie
Obserwatorium Rozwoju Regionalnego a także zapewnienie bieżącej
obsługi wdrażania poprzez prace Komitetu Monitorującego, Grup
Roboczych i innych spotkań ciał doradczych.
Kolejnym aspektem wymagającym wsparcia w ramach Pomocy
Technicznej RPOWŚ 2014-2020 jest informacja i promocja zawarta
w Celu szczegółowym 3. Skuteczne i efektywne działania informacyjne
i promocyjne. Realizacja działań odbywać się będzie poprzez wszystkie
działania informacyjne i promocyjne poświęcone tematyce związanej
bezpośrednio z realizacją Programu. System informacji i promocji zapewni
właściwe postrzeganie roli Programu, a także podniesie świadomość
mieszkańców województwa o korzyściach płynących z jego realizacji.
Realizacja Osi 11 Pomoc Techniczna odbywać się będzie w oparciu
o trzy cele szczegółowe:
1. Skuteczny i efektywny system wdrażania Regionalnego Programu

1

Numeracja poziomów wdrażania jest niezależna od numeracji PI – odwzorowanie logiki programowania w tym zakresie jest
realizowane w trakcie definiowania struktury programu operacyjnego w centralnym systemie teleinformatycznym, o którym mowa w
rozdziale 16 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz.U.). Jednocześnie, w ramach ww. systemu obowiązują zasady jednolitej numeracji, o których mowa w Wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej

2

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez
efektywny system monitorowania i oceny oraz doskonalenie systemu
informacyjnego;
2. Wzmocnienie potencjału administracyjnego jednostek uczestniczących
we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
3. Skuteczne i efektywne działania informacyjne i promocyjne.
4. Kategorie regionów
objętych wsparciem w
2
ramach osi priorytetowej

Słabiej rozwinięty

5. Charakter osi
3
(standardowa/pro rata )

standardowa

6. Fundusz
4
(nazwa i kwota w EUR)

Nazwa
Funduszu

Ogółem

Koperta
5
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Europejski
Fundusz
Społeczny

50 000 000,00

Nie dotyczy

50 000 000,00

7. Poziom dofinansowania UE
osi priorytetowej w ujęciu
6
procentowym

Koperta Mazowiecka

Koperta 15 województw

Nie dotyczy

85%

8. Instytucja zarządzająca

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

9. Instytucja pośrednicząca
(jeśli dotyczy)

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

10. Instytucja wdrażająca
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

B. Tabela transpozycji PI określonych w PO dla danej osi priorytetowej na działania/poddziałania
realizowanego w ramach osi priorytetowej
(Należy sporządzić analogiczną tabelę dla każdego PI w ramach danej osi priorytetowej)
11. Numer i nazwa PI oraz numer
i nazwa przyporządkowanego
działania/działań/
poddziałania

Cel szczegółowy 1. Skuteczny i efektywny system wdrażania
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez efektywny system
monitorowania
i
oceny
oraz
doskonalenie
systemu
informacyjnego.
Działanie 11.1 Skuteczny i efektywny system wdrażania RPOWŚ
2014-2020.

C. Tabele opisujące poszczególne działania i poddziałania
(Należy sporządzić analogiczną tabelę dla każdego działania)

2

Dostępne wartości: słabiej rozwinięty, lepiej rozwinięty.
Dotyczy krajowych PO finansowanych z EFRR, EFS
4
Dostępne wartości: Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny
5
Dotyczy krajowych PO finansowanych z EFRR, EFS
6
Wskazany poziom dofinansowania musi być wartością maksymalną a ostateczny poziom dofinansowania musi być zgodny z
zasadami pomocy publicznej i pomocy de minimis.
3

3

12. Nazwa
i
krótki
opis
(w tym cele szczegółowe oraz
planowane rezultaty a także opis
sposobu
realizacji
działania/
poddziałania i/lub form wsparcia)

Działanie 11.1

W ramach Działania 11.1 wsparcie dotyczyć
będzie w szczególności systemu monitorowania
i oceny Programu oraz sprawnego systemu
informacyjny w celu efektywnego wdrażania
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020.

13. Kategoria(e) regionu(ów) wraz
7
z przypisaniem kwot UE (w EUR)

Słabiej rozwinięty

Łącznie

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Działanie nr 11.1

2 023 809,00

Nie dotyczy

2 023 809,00

Działanie nr

Nie dotyczy

Działanie nr 11.1

W ramach Działania 11.1 realizowane będą
następujące typy projektów:
 finansowanie
kosztów
związanych
z ewaluacją Programu;
 finansowanie
kosztów
badań,
analiz,
ekspertyz, sprawozdań oraz zakupu innych
usług zewnętrznych niezbędnych do sprawnej
realizacji Programu;
 wsparcie procesu zarządzania finansowego,
kontroli i certyfikacji w ramach Programu;
 stworzenie utrzymanie i rozwój systemu
informatycznego służącego wdrażaniu Programu
oraz niezbędnych narzędzi informatycznych;
 monitoring,
ewaluacja
i
aktualizacja
regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji
w zakresie wsparcia EFRR i EFS dla
Regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji.
Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020
oraz Jednostki uczestniczące we wdrażaniu
Programu.

14. Wykorzystanie terytorialnych
mechanizmów wdrażania
(ZIT, RLKS)
15. Typy projektów

8

16. Typ beneficjenta określany
9
poprzez formę prawną
beneficjenta lub poprzez jej
10
uogólnienie

Działanie nr 11.1

17. Grupa docelowa/ ostateczni
odbiorcy wsparcia

Działanie nr 11.1

7

Nie dotyczy

Dotyczy krajowych PO
Określane na podstawie celu lub zakresu przedmiotowego przedsięwzięć, które mogą podlegać dofinansowaniu w ramach działania
albo poddziałania np. projekty ekonomii społecznej, projekty inwestycyjne, projekty drogowe, projekty infrastrukturalne, zatrudnieniowe,
szkoleniowe, służące …., mające na celu…… itp. Informacja ta będzie wykorzystywana np. przy opracowywaniu regulaminów
konkursów.
9
Zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27
lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów
wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami
prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.) – funkcjonującą
w ramach systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy z dnia11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.).
Instytucja Zarządzająca oraz instytucje uczestniczące w systemie realizacji RPOWŚ 2014-2020;
- Partnerzy społeczni i gospodarczy;
- Beneficjenci projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu.
10
Np. małe i średnie przedsiębiorstwa zamiast spółka akcyjna, spółka z oo, etc,
8

4

11

18. Tryb(y) wyboru projektów
wraz z uzasadnieniem dla trybu
pozakonkursowego.

Działanie nr 11.1

19. Pomoc publiczna i pomoc de
minimis (rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna i krajowa
podstawa prawna)

Działanie nr 11.1

Tryb pozakonkursowy
Zadania zaplanowane do realizacji w ramach
Działania 11.1 dotyczą zadań publicznych,
zgodnie z art. 38, pkt.1-4 oraz art. 48 pkt. 1-6
projektu
ustawy
o
zasadach
realizacji
programów w zakresie Polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 20142020.
Beneficjentem Działania 11.1 jest IZ RPOWŚ,
dlatego też realizacja zadań, odbywać się będzie
w
oparciu
o
budżet
województwa
świętokrzyskiego.
Nie dotyczy

20. Występowanie dużych
projektów

Działanie nr 11.1

Nie dotyczy

21. Syntetyczny opis wkładu
działań
i/lub
poddziałań
w
realizację
strategii
makroregionalnych
UE
i
ponadregionalnych (jeśli dotyczy)

Działanie nr

Nie dotyczy

22. Syntetyczny opis
komplementarności oraz
mechanizmów zapewniających
koordynację udzielanego
wsparcia ze wskazanymi
i działaniami i osiami
priorytetowymi innych PO

Działanie nr 11.1

Nie dotyczy

Nie dotyczy
23. Syntetyczny opis
Działanie nr 11.1
mechanizmów zapewniających
koordynację udzielanego
wsparcia
z innymi PO
12
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych wraz z indykatywnym przypisaniem kwot

11

Dostępne wartości: konkursowy, pozakonkursowy.
Kody zgodne z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającym zasady wykonania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów
pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 65).
12

5

01

Kwota (EUR)

07

EFS (**)

2 023 809,00

uzupełniający

finasowania

Forma

Kwota (EUR)
2 023 809,00

Temat

122

Kwota (EUR)

nr

interwencji (*)

Zakres
Działanie

2 023 809,00

11.1
(*) W stosownych przypadkach dodać informację, że dana kategoria interwencji ma marker klimatyczny.
(**) Dotyczy działań/poddziałań finansowanych z EFS.

6

D. Wskaźniki
13 14 15

Działanie nr Odsetek
wdrożonych
11.1
rekomendacji
operacyjnych
Działanie nr Średnia ocena
użyteczności
11.1
systemu
informatycznego

E
F
S

Słabiej
rozwinięty

E
Skala 0- F
5
S

Słabiej
rozwinięty

%

M

K

O

n/d

n/d

15

n/d

n/d

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Częstotliwość
pomiaru

Kategoria regionu

Fundusz

Jednostka miary

Nazwa wskaźnika

16

Wartość
17
Bazowa

Rok bazowy

24. Rezultaty bezpośrednie
(Należy sporządzić analogiczną tabelę dla każdego działania)

M

K

O

2013

N/
D

N/
D

50

Raz na
rok

3,45 2013

N/
D

N/
D

3,8
5

Raz na
rok

18 19 20

Działanie Liczba
nr 11.1 opracowanych
ekspertyz

13

K

O

M

K

O

sztuka EFS

Słabiej
n/
rozwinięty d

n/
d

n/
d

n/d

n/d

n/d

Raz na rok

Wskaźnik ujęty w
ramach wykonania
(tak/ nie)

M

Częstotliwość
pomiaru

Szacowana
wartość
docelowa (2023)

21

Wartość
pośrednia
(2018)
(jeśli
dotyczy)

Kategoria regionu

Fundusz

Jednostka miary

Nazwa wskaźnika

25. Produkty
(Należy sporządzić analogiczną tabelę dla każdego działania

Nie

Tabela opracowana w oparciu o tabelę 4 i 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r.
ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do wzoru dla programów operacyjnych w
ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" w odniesieniu do wzoru dla programów EWT w ramach celu "Europejska współpraca
terytorialna" (Dz. Urz. UE L 87 z 22.03.2014, str. 1).
14
IZ w SZOP wybiera wszystkie adekwatne wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego z WLWK. Ponadto IZ ma możliwość
zaproponować w SZOP wskaźniki specyficzne. Wybór wskaźników będzie weryfikowany przez IK UP w procesie opiniowania SZOP.
15
W odniesieniu do EFRR/FS podział na płeć jest w większości przypadków nieistotny.
16
Dotyczy krajowych PO w stosownych przypadkach.
17
Dotyczy wyłącznie EFS
18
Zgodnie z WLWK. Dopuszcza się użycie wskaźników specyficznych dla PO.
19
Tabela opracowana w oparciu o tabelę 5 rozporządzenia wykonawczego KE (UE) nr 288/2014
20
w odniesieniu do EFRR/FS podział na płeć jest w większości przypadków nieistotny.
21
Dotyczy krajowych PO w stosownych przypadkach.

Działanie Liczba projektów sztuka EFS
nr 11.1 objętych wsparciem

Słabiej
n/
rozwinięty d

n/
d

n/
d

n/d

n/d

n/d

Raz na rok

Nie

Działanie Liczba
sztuka EFS
nr 11.1 przeprowadzonych
ewaluacji

Słabiej
n/
rozwinięty d

n/
d

n/
d

n/d

n/d

n/d

Raz na rok

Nie

Działanie Liczba utworzonych sztuka EFS
nr 11.1 lub dostosowanych
systemów
informatycznych

Słabiej
n/
rozwinięty d

n/
d

n/
d

n/d

n/d

n/d

Raz na rok

Nie

Działanie Liczba
nr 11.1 użytkowników
systemów
informatycznych

Słabiej
n/
rozwinięty d

n/
d

n/
d

n/d

n/d

n/d

Raz na rok

Nie

osoba EFS

E. Informacje finansowe
(Należy sporządzić analogiczną tabelę dla każdego działania)
26. Planowana kwota
zaangażowania środków UE
Działanie nr 11.1
27. Planowana kwota
zaangażowania budżetu
państwa w części dotyczącej
wydatków kwalifikowalnych
28. Planowana kwota
zaangażowania środków
prywatnych w części dotyczącej
wydatków kwalifikowalnych
29. Wybrana forma
pomniejszania dochodowości
projektów generujących
22
dochód
30. Maksymalny procentowy
poziom dofinansowania na
23
poziomie projektu
(jeśli dotyczy)
31. Minimalny wkład własny
24
beneficjenta jako % wydatków
kwalifikowanych
32. Minimalna i maksymalna
wartość projektu (EUR)
(jeśli dotyczy)

Działanie nr 11.1

Działanie nr 11.1

Koperta Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

2 023 809,00

Koperta Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Koperta Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

85%

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

15%

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

Działanie nr 11.1

Działanie nr 11.1

Działanie nr 11.1

33. Minimalna i maksymalna
kwota dofinansowania UE

22

Dostępne wartości: zryczałtowana stawka, luka w finansowaniu
Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla projektów generujących dochód lub dla
przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis. IZ może ustanowić niższy maksymalny udział procentowy środków UE w
wydatkach kwalifikowalnych niż wynikający z powyższej reguły.
24
Jako procent wydatków kwalifikowalnych projektu.
23

8

(EUR)
(jeśli dotyczy)
34. Minimalna i maksymalna
kwota dofinansowania (UE +
ew. budżet państwa lub budżet
samorządu województwa)
(jeśli dotyczy)
35. Zasady i zakres
stosowania cross-financingu
(%) (jeśli dotyczy)
36. Wartość zakupionych
środków trwałych (%)
(dotyczy EFS)
37. Wykorzystanie
instrumentów
zwrotnych w realizacji
działania /
poddziałania

Działanie nr 11.1

Działanie nr 11.1

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Działanie nr 11.1

Działanie nr 11.1

B. Tabela transpozycji PI określonych w PO dla danej osi priorytetowej na działania/poddziałania
realizowanego w ramach osi priorytetowej
(Należy sporządzić analogiczną tabelę dla każdego PI w ramach danej osi priorytetowej)
11. Numer i nazwa PI oraz numer
i nazwa przyporządkowanego
działania/działań/
poddziałania

Cel szczegółowy 2 Wzmocnienie potencjału administracyjnego
jednostek uczestniczących we wdrażaniu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020
poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego

C. Tabele opisujące poszczególne działania i poddziałania
(Należy sporządzić analogiczną tabelę dla każdego działania)
Działanie 11.2

W ramach Działania 11.2 Wsparcie procesu
wdrażania
RPOWŚ
2014-2020
poprzez
wzmocnienie
potencjału
administracyjnego,
wsparcie służyć będzie zapewnieniu sprawnego
i efektywnego wdrażania Programu m.in. poprzez
wsparcie
kadr
zaangażowanych
w zarządzanie i wdrażanie RPOWŚ oraz
w zakresie obsługi administracyjno-technicznej
procesu zarządzania i wdrażania Programu.

2. Kategoria(e) regionu(ów) wraz
z przypisaniem kwot UE
25
(w EUR)

Słabiej
rozwinięty

Łącznie

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Działanie nr 11.2

44 900 000,00

Nie dotyczy

44 900 000,00

3. Wykorzystanie terytorialnych
mechanizmów wdrażania

Działanie nr 11.2

Nie dotyczy

1.

25

Nazwa i krótki opis
(w tym cele szczegółowe oraz
planowane rezultaty a także
opis sposobu realizacji
działania/ poddziałania i/lub
form wsparcia)

Dotyczy krajowych PO

9

(ZIT, RLKS)
4. Typy projektów

26

Działanie nr 11.2

26

W ramach Działania 11.2 realizowane będą
następujące typy projektów:
- zatrudnienie personelu zaangażowanego we
wdrażanie RPOWŚ 2014-2020, w tym m.in.
zajmującego się przygotowaniem, wdrażaniem,
zarządzaniem, wyborem, oceną, monitorowaniem,
kontrolą,
audytem
projektów
i programu, kontrolą finansową, weryfikacją
płatności oraz certyfikacją. Przewiduje się także
ponoszenie kosztów zatrudnienia pracowników,
których część zakresu obowiązków dotyczy
wdrażania
RPOWŚ
2007-2013.
Jedynie
w
przypadku
Instytucji
Pośredniczącej
–
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
dopuszcza się ponoszenie kosztów zatrudnienia
osób, które częściowo zajmują się Programem;
finansowanie
działalności
Obserwatorium
Rozwoju Regionalnego;
podnoszenie
kwalifikacji
pracowników
zaangażowanych we wdrażanie Programu poprzez
m. in. szkolenia, kursy, warsztaty seminaria, studia
podyplomowe, kursy językowe oraz inne formy
przygotowania zawodowego;
- finansowanie kosztów organizacyjnych oraz
administracyjnych,
związanych
z
realizacją
Programu;
- wdrażanie systemu motywacji pracowników;
- zakup odpowiedniego sprzętu, oprogramowania
oraz
niezbędnego
wyposażenia,
w
celu
właściwego wdrażania Programu;
- ponoszenie kosztów delegacji i podróży
służbowych pracowników;
finansowanie
kosztów
związanych
z
zapewnieniem odpowiedniej bieżącej obsługi
Programu tj. m.in. organizacja prac Komitetu
Monitorującego; Grup Roboczych; konsultacji
społecznych oraz innych spotkań ciał doradczych;
- wsparcie procesu wyboru projektów;
- kontrola realizacji projektów (w tym kontrola na
miejscu);
ponoszenie
kosztów
archiwizacji
i
przechowywania
dokumentów
związanych
z realizacją RPOWŚ;
- koszty związane z zamykaniem programów
operacyjnych polityki spójności 2007-2013;
- wsparcie procesów zarzadzania i administracji
związanych m. in. z pracą ekspertów zewnętrznych
oraz inne dot. kluczowych zagadnień związanych
z wdrażaniem Programu;

Określane na podstawie celu lub zakresu przedmiotowego przedsięwzięć, które mogą podlegać dofinansowaniu w ramach działania
albo poddziałania np. projekty ekonomii społecznej, projekty inwestycyjne, projekty drogowe, projekty infrastrukturalne, zatrudnieniowe,
szkoleniowe, służące …., mające na celu…… itp. Informacja ta będzie wykorzystywana np. przy opracowywaniu regulaminów
konkursów.

10

- prowadzenie działań antykorupcyjnych w celu
zwalczania ewentualnych nadużyć finansowych w
trakcie realizacji RPOWŚ.
Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 oraz
Jednostki uczestniczące we wdrażaniu Programu.

5. Typ beneficjenta określany
27
poprzez formę prawną
beneficjenta lub poprzez jej
28
uogólnienie

Działanie nr 11.2

6. Grupa docelowa/ ostateczni
odbiorcy wsparcia

Działanie nr 11.2

Nie dotyczy

Działanie nr 11.2

7. Tryb(y) wyboru projektów
wraz z uzasadnieniem dla
trybu pozakonkursowego.

29

8. Pomoc publiczna i pomoc de
minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna i krajowa
podstawa prawna)

Działanie nr 11.2

Tryb pozakonkursowy
Zadania zaplanowane do realizacji w Działaniu
11.2 dotyczą zadań publicznych, zgodnie z art. 38,
pkt.1-4 oraz art. 48 pkt. 1-6 projektu ustawy o
zasadach realizacji programów w zakresie Polityki
spójności
finansowanych
w
perspektywie
finansowej 2014-2020.
Beneficjentem Działania 11.2 jest IZ RPOWŚ,
dlatego też realizacja zadań, odbywać się będzie w
oparciu o budżet województwa świętokrzyskiego.
Nie dotyczy

9. Występowanie dużych
projektów

Działanie nr 11.2

Nie dotyczy

10. Syntetyczny opis wkładu
działań i/lub poddziałań w
realizację strategii
makroregionalnych UE
i ponadregionalnych
(jeśli dotyczy)

Działanie nr 11.2

Nie dotyczy

11. Syntetyczny opis
komplementarności oraz
mechanizmów
zapewniających koordynację
udzielanego wsparcia ze
wskazanymi i działaniami i
osiami priorytetowymi innych
PO

Działanie nr 11.2

Nie dotyczy

12. Syntetyczny opis
mechanizmów
zapewniających koordynację
udzielanego wsparcia

Działanie nr 11.2

Nie dotyczy

27

Zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27
lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów
wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami
prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.) – funkcjonującą
w ramach systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.).
Instytucja Zarządzająca oraz instytucje uczestniczące w systemie realizacji RPOWŚ 2014-2020;
- Partnerzy społeczni i gospodarczy;
- Beneficjenci projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu.
28
Np. małe i średnie przedsiębiorstwa zamiast spółka akcyjna, spółka z oo, etc,
29
Dostępne wartości: konkursowy, pozakonkursowy.
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Działanie

nr

121

44 900 000,00

01

44 900 000,00

07

Kwota (EUR)

y EFS (**)

uzupełniając

Temat

Kwota (EUR)

finasowania

Forma

Kwota (EUR)

(*)

interwencji

Zakres

z innymi PO
30
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych wraz z indykatywnym przypisaniem kwot

44 900 000,00

11.2

(*) W stosownych przypadkach dodać informację, że dana kategoria interwencji ma marker klimatyczny.
(**) Dotyczy działań/poddziałań finansowanych z EFS.

30

Kody zgodne z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającym zasady wykonania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów
pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 65).

12

D. Wskaźniki
31 32 33

31

Słabiej
rozwinięty

Słabiej
rozwinięty

K

O

N/
D

N/
D

2,7

N/
D

N/
D

N/
D

N/
D

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)
O

Częstotliwość
pomiaru

M

Rok bazowy

Wartość
35
Bazowa

34

Działanie Poziom fluktuacji
E
nr 11.2 pracowników w
F
instytucjach
sztuka S
zaangażowanych
w politykę
spójności
Działanie Średnioroczna
E
nr 11.2 liczba szkoleń na
F
jednego
sztuka S
pracownika
instytucji systemu
wdrażania FE
Działanie Średni czas
Liczba E
nr 11.2 zatwierdzania
dni
F
projektu (od
S
złożenia wniosku o
dofinansowanie do
podpisania
umowy)

Kategoria regionu

Fundusz

Jednostka miary

Nazwa wskaźnika

13. Rezultaty bezpośrednie
(Należy sporządzić analogiczną tabelę dla każdego działania)

M

K

2013

N/
D

N/ 2,5
D

Raz
na rok

1,3

2013

N/
D

N/ 2,3
D

Raz
na rok

433

2013

N/
D

N/ 390 Raz
D
na rok

Słabiej
rozwinięty

Tabela opracowana w oparciu o tabelę 4 i 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r.
ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do wzoru dla programów operacyjnych w
ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" w odniesieniu do wzoru dla programów EWT w ramach celu "Europejska współpraca
terytorialna" (Dz. Urz. UE L 87 z 22.03.2014, str. 1).
32
IZ w SZOP wybiera wszystkie adekwatne wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego z WLWK. Ponadto IZ ma możliwość
zaproponować w SZOP wskaźniki specyficzne. Wybór wskaźników będzie weryfikowany przez IK UP w procesie opiniowania SZOP.
33
W odniesieniu do EFRR/FS podział na płeć jest w większości przypadków nieistotny.
34
Dotyczy krajowych PO w stosownych przypadkach.
35
Dotyczy wyłącznie EFS

36 37 38

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

M

K

O

M

K

O

Wskaźnik ujęty w
ramach wykonania
(tak/ nie)

Wartość
pośrednia
(2018)
(jeśli
dotyczy)

Częstotliwość
pomiaru

39

Kategoria regionu

Fundusz

Jednostka miary

Nazwa wskaźnika

14. Produkty
(Należy sporządzić analogiczną tabelę dla każdego działania

Działanie nr
11.2

Liczba
sztuka EFS
etatomiesięcy
finansowanyc
h ze środków
pomocy
technicznej

Słabiej
rozwinięty

N/
D

N/
D

N/
D

N/
D

N/
D

N/ Raz na
D
rok

Nie

Działanie nr
11.2

Liczba
osoba
uczestników
form
szkoleniowych
dla instytucji

EFS

Słabiej
rozwinięty

N/
D

N/
D

N/
D

N/
D

N/
D

N/ Raz na
D
rok

Nie

Działanie nr
11.2

Liczba
sztuka EFS
zakupionych
urządzeń oraz
elementów
wyposażenia
stanowiska
pracy

Słabiej
rozwinięty

N/
D

N/
D

N/
D

N/
D

N/
D

N/ Raz na
D
rok

Nie

E. Informacje finansowe
(Należy sporządzić analogiczną tabelę dla każdego działania)
15. Planowana kwota
zaangażowania środków UE
Działanie nr 11.2
16. Planowana kwota
zaangażowania budżetu
państwa w części dotyczącej
wydatków kwalifikowalnych
17. Planowana kwota
zaangażowania środków
prywatnych w części dotyczącej
wydatków kwalifikowalnych
18. Wybrana forma

Działanie nr 11.2

Działanie nr 11.2

Koperta Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

44 900 000,00

Koperta Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Koperta Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

36

Zgodnie z WLWK. Dopuszcza się użycie wskaźników specyficznych dla PO.
Tabela opracowana w oparciu o tabelę 5 rozporządzenia wykonawczego KE (UE) nr 288/2014
38
w odniesieniu do EFRR/FS podział na płeć jest w większości przypadków nieistotny.
39
Dotyczy krajowych PO w stosownych przypadkach.
37

14

pomniejszania dochodowości
projektów generujących
40
dochód
19. Maksymalny procentowy
poziom dofinansowania na
41
poziomie projektu
(jeśli dotyczy)
20. Minimalny wkład własny
42
beneficjenta jako % wydatków
kwalifikowanych
21. Minimalna i maksymalna
wartość projektu (EUR)
(jeśli dotyczy)

22. Minimalna i maksymalna
kwota dofinansowania UE
(EUR) (jeśli dotyczy)
23. Minimalna i maksymalna
kwota dofinansowania (UE +
ew. budżet państwa lub budżet
samorządu województwa)
(jeśli dotyczy)
24. Zasady i zakres
stosowania cross-financingu
(%)
(jeśli dotyczy)
25. Wartość zakupionych
środków trwałych (%)
(dotyczy EFS)
26. Wykorzystanie instrumentów
zwrotnych w realizacji działania
/ poddziałania

Działanie nr 11.2

Działanie nr 11.2

Działanie nr 11.2

Działanie nr 11.2

Działanie nr 11.2

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

85%

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

15%

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Działanie nr 11.2

Działanie nr 11.2

40

Dostępne wartości: zryczałtowana stawka, luka w finansowaniu
Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla projektów generujących dochód lub dla
przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis. IZ może ustanowić niższy maksymalny udział procentowy środków UE w
wydatkach kwalifikowalnych niż wynikający z powyższej reguły.
42
Jako procent wydatków kwalifikowalnych projektu.
41

15

B. Tabela transpozycji PI określonych w PO dla danej osi priorytetowej na działania/ poddziałania
realizowanego w ramach osi priorytetowej
(Należy sporządzić analogiczną tabelę dla każdego PI w ramach danej osi priorytetowej)
11. Numer i nazwa PI oraz
numer i nazwa
przyporządkowanego
działania/działań/
poddziałania

W ramach celu szczegółowego 3. Skuteczne i efektywne działania
informacyjne i promocyjne.
Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020

C. Tabele opisujące poszczególne działania i poddziałania
(Należy sporządzić analogiczną tabelę dla każdego działania)
12. Nazwa i krótki opis
(w tym cele szczegółowe oraz
planowane rezultaty a także opis
sposobu realizacji działania/
poddziałania i/lub form wsparcia)

13. Kategoria(e) regionu(ów)
wraz z przypisaniem kwot UE (w
43
EUR)
14. Wykorzystanie terytorialnych
mechanizmów wdrażania
(ZIT, RLKS)
15. Typy projektów

43

44

Działanie
nr 11.3

W
ramach
Działania
11.3
Informacja
i promocja RPOWŚ realizowane będą działania
dotyczące przede wszystkim finansowania
działań z zakresu informacji i promocji RPOWŚ
2014-2020, w tym m. in. szkolenia dla
beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
prowadzenie
działań
informacyjnych
i
komunikacyjnych
dot.
Programu,
przygotowanie i upowszechnianie materiałów
informacyjno
–
promocyjnych.
Ponadto,
finansowane będą działania dot. funkcjonowania
portalu internetowego dot. wdrażania RPOWŚ
2014-2020.
Działanie to umożliwi także sfinansowanie
kosztów
przygotowania
dokumentów
programowych
na
następny
okres
programowania.

Słabiej rozwinięty

Łącznie

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Działanie nr 11.3

3 076 191,00

Nie dotyczy

3 076 191,00

Działanie nr 11.3

Nie dotyczy

Działanie nr 11.3

W ramach Działania 11.3 Informacja i promocja
RPOWŚ realizowane będą następujące typy
projektów:
-- organizacja kampanii informacyjno –
promocyjnych
o
szerokim
zasięgu
dla
mieszkańców województwa świętokrzyskiego;
- organizacja konferencji, seminariów i szkoleń
dotyczących wdrażania RPOWŚ 2014-2020 dla
beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;
- przygotowywanie oraz upowszechnianie
materiałów informacyjnych i promocyjnych;
- przygotowywanie oraz publikacja artykułów,

Dotyczy krajowych PO
Określane na podstawie celu lub zakresu przedmiotowego przedsięwzięć, które mogą podlegać dofinansowaniu w ramach działania
albo poddziałania np. projekty ekonomii społecznej, projekty inwestycyjne, projekty drogowe, projekty infrastrukturalne, zatrudnieniowe,
szkoleniowe, służące …., mające na celu…… itp. Informacja ta będzie wykorzystywana np. przy opracowywaniu regulaminów
konkursów.
44

materiałów prasowych;
- stworzenie i administrowanie stronami
internetowymi;
finansowanie
kosztów
programowania
przyszłych interwencji strukturalnych;
- wymiana doświadczeń w związku z realizacją
działań informacyjnych i promocyjnych przez
instytucje wdrażające Program;
finansowanie
działań
informacyjno
–
promocyjnych o charakterze niestandardowym,
w celu dotarcia do wybranych grup docelowych
oraz opinii publicznej;
- finansowanie działań obejmujących różnorodne
formy współpracy z mediami tradycyjnymi
i elektronicznymi, w tym z prasą, radiem,
telewizją, redakcjami internetowymi i innymi,
w celu prowadzenia działań informacyjnych
i promocyjnych dotyczących RPOWŚ 20142020.
Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020
oraz Jednostki uczestniczące we wdrażaniu
Programu.

16. Typ beneficjenta określany
45
poprzez formę prawną
beneficjenta lub poprzez jej
46
uogólnienie

Działanie nr 11.3

17. Grupa docelowa/ ostateczni
odbiorcy wsparcia

Działanie nr 11.3

Nie dotyczy

18. Tryb(y) wyboru
47
projektów wraz z
uzasadnieniem dla trybu
pozakonkursowego.

Działanie nr 11.3

19. Pomoc publiczna i pomoc
de mini mis (rodzaj i
przeznaczenie pomocy, unijna i
krajowa podstawa prawna)

Działanie nr 11.3

Tryb pozakonkursowy
Zadania zaplanowane do realizacji w Działaniu
11.3 dotyczą zadań publicznych, zgodnie z art.
38, pkt.1-4 oraz art. 48 pkt. 1-6 projektu ustawy
o zasadach realizacji programów w zakresie
Polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020.
Beneficjentem Działania 11.3 jest IZ RPOWŚ,
dlatego też realizacja zadań, odbywać się będzie
w
oparciu
o
budżet
województwa
świętokrzyskiego.
Nie dotyczy

20. Występowanie dużych
projektów

Działanie nr 11.3

Nie dotyczy

45

Zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27
lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów
wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami
prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.) – funkcjonującą
w ramach systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.).
Instytucja Zarządzająca oraz instytucje uczestniczące w systemie realizacji RPOWŚ 2014-2020;
- Partnerzy społeczni i gospodarczy;
- Beneficjenci projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu.
46
47

Np. małe i średnie przedsiębiorstwa zamiast spółka akcyjna, spółka z oo, etc,
Dostępne wartości: konkursowy, pozakonkursowy.
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21. Syntetyczny opis wkładu
działań i/lub poddziałań w
realizację strategii
makroregionalnych UE i
ponadregionalnych
(jeśli dotyczy)

Działanie nr 11.3

Nie dotyczy

22. Syntetyczny opis
komplementarności oraz
mechanizmów zapewniających
koordynację udzielanego
wsparcia ze wskazanymi i
działaniami i osiami
priorytetowymi innych PO

Działanie nr 11.3

Nie dotyczy

Działanie nr 11.3

123

3 076 191,00

01

3 076 191,00

07

Kwota (EUR)

EFS (**)

uzupełniający

Temat

Kwota (EUR)

finasowania

Forma

Kwota (EUR)

interwencji (*)

Zakres

23. Syntetyczny opis
Działanie nr 11.3
Nie dotyczy
mechanizmów zapewniających
koordynację udzielanego
wsparcia z innymi PO
48
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych wraz z indykatywnym przypisaniem kwot

3 076 191,00

(*) W stosownych przypadkach dodać informację, że dana kategoria interwencji ma marker klimatyczny.
(**) Dotyczy działań/poddziałań finansowanych z EFS.

48

Kody zgodne z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającym zasady wykonania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów
pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 65).
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D. Wskaźniki
49 50 51

Skala
0-5

E
F
S

Rok bazowy

Kategoria regionu

52

Ocena
przydatności
form
szkoleniowych
dla
beneficjentów

Fundusz

Jednostka miary

Nazwa wskaźnika
Działanie nr
11.3

Wartość
53
Bazowa

M

K

O

N/D

N/D

4,1

2014

Słabiej
rozwinię
ty

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)
M

K

O

N/
D

N/ 4,2
D

Częstotliwość
pomiaru

24. Rezultaty bezpośrednie
(Należy sporządzić analogiczną tabelę dla każdego działania)

54 55 56

Działanie Liczba
nr 11.3
zorganizowan
ych spotkań,
konferencji,
seminariów

49

sztuka

EF
S

Szacowana
wartość
docelowa (2023)

M

Słabiej N/
rozwini D
ęty

K

O

M

K

O

N/
D

N/
D

N/D

N/D

N/D Raz

Wskaźnik ujęty w
ramach
wykonania
(tak/ nie)

Wartość
pośrednia
(2018)
(jeśli dotyczy)

Częstotliwość
pomiaru

Kategoria
57
regionu

Fundusz

Jednostka miary

Nazwa
wskaźnika

25. Produkty
(Należy sporządzić analogiczną tabelę dla każdego działania)

Nie

na rok

Tabela opracowana w oparciu o tabelę 4 i 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r.
ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do wzoru dla programów operacyjnych w
ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" w odniesieniu do wzoru dla programów EWT w ramach celu "Europejska współpraca
terytorialna" (Dz. Urz. UE L 87 z 22.03.2014, str. 1).
50
IZ w SZOP wybiera wszystkie adekwatne wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego z WLWK. Ponadto IZ ma możliwość
zaproponować w SZOP wskaźniki specyficzne. Wybór wskaźników będzie weryfikowany przez IK UP w procesie opiniowania SZOP.
51
W odniesieniu do EFRR/FS podział na płeć jest w większości przypadków nieistotny.
52
Dotyczy krajowych PO w stosownych przypadkach.
53
Dotyczy wyłącznie EFS
54
Zgodnie z WLWK. Dopuszcza się użycie wskaźników specyficznych dla PO.
55
Tabela opracowana w oparciu o tabelę 5 rozporządzenia wykonawczego KE (UE) nr 288/2014
56
w odniesieniu do EFRR/FS podział na płeć jest w większości przypadków nieistotny.
57
Dotyczy krajowych PO w stosownych przypadkach.

Działanie Liczba
nr 11.3
uczestników
form
szkoleniowych
dla
beneficjentów

osoba EFS Słabiej N/
rozwini D

Działanie Liczba działań
nr 11.3
informacyjnopromocyjnych
o szerokim
zasięgu

sztuka EFS Słabiej N/
rozwini D

N/
D

N/
D

N/D

N/
D

N/
D

N/D

N/D

N/D Raz na Nie
rok

ęty

ęty
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N/D

N/D Raz na Nie
rok

E. Informacje finansowe
(Należy sporządzić analogiczną tabelę dla każdego działania)
26. Planowana kwota
zaangażowania środków UE
Działanie nr 11.3
27. Planowana kwota
zaangażowania budżetu
państwa w części dotyczącej
wydatków kwalifikowalnych
28. Planowana kwota
zaangażowania środków
prywatnych w części
dotyczącej wydatków
kwalifikowalnych
29. Wybrana forma
pomniejszania
dochodowości projektów
58
generujących dochód
30. Maksymalny procentowy
poziom dofinansowania na
59
poziomie projektu
(jeśli dotyczy)
31. Minimalny wkład własny
60
beneficjenta jako %
wydatków kwalifikowanych
32. Minimalna i maksymalna
wartość projektu (EUR)
(jeśli dotyczy)

33. Minimalna i maksymalna
kwota dofinansowania UE
(EUR)
(jeśli dotyczy)
34. Minimalna i maksymalna
kwota dofinansowania (UE +
ew. budżet państwa lub budżet
samorządu województwa)
(jeśli dotyczy)
35. Zasady i zakres
stosowania cross-financingu
(%)
58

Działanie nr 11.3

Działanie nr 11.3

Koperta Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

3 076 191,00

Koperta Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Koperta Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

85%

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

15%

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Działanie nr 11.3

Działanie nr 11.3

Działanie nr 11.3

Działanie nr 11.3

Działanie nr 11.3

Nie dotyczy

Dostępne wartości: zryczałtowana stawka, luka w finansowaniu
Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla projektów generujących dochód lub dla
przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis. IZ może ustanowić niższy maksymalny udział procentowy środków UE w
wydatkach kwalifikowalnych niż wynikający z powyższej reguły.
60
Jako procent wydatków kwalifikowalnych projektu.
59

(jeśli dotyczy)
36. Wartość zakupionych
środków trwałych (%)
(dotyczy EFS)
37. Wykorzystanie
instrumentów zwrotnych w
realizacji działania /
poddziałania

Działanie nr 11.3

Działanie nr 11.3

22

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Koperta
Mazowiecka

Koperta 15
województw

Nie dotyczy

Nie dotyczy

f
=g+h+i
8 823 529,41

Wkład krajowy

Wsparcie UE

Kwota
rezerwy wykonania
w stos. do
całkowitej kwoty
wsparcia UE

357 142,76

617 647,06

2 380 951,76

85,00

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

7 923 529,41

7 923 529,41

6 882 352,94

52 823 529,41 85,00

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

542 857,23

542 857,23

1 323 529,41

3 619 048,23

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

Działanie
nr
11.1
Skuteczny i efektywny
system
wdrażania
RPOWŚ 2014-2020

Słabi
ej
rozwi
nięty

2 023 809,00

2 023 809,00

357 142,76

Dzialanie
Wsparcie
wdrażania
2014-2020

11.2
procesu
RPOWŚ

Słabi
ej
rozwi
nięty

44 900 000,00

44 900 000,00

Dzialanie
nr
11.3
Informacja i promocja
RPOWŚ

Słabi
ej
rozwi
nięty

3 076 191,00

3 076 191,00

85,00

n
o
p
=a-p =e-q
n/d
n/d
n/d

q
=e*(p/a)
n/d
n/d

Wkład EBI

Rezerwa
wykonania

8 823 529,41

Słabi
ej
rozwi
nięty

m

Wkład krajowy

j

Wsparcie UE

i

Szacowany poziom
cross-financingu (%)

h

Poziom dofinansowania

g

Główna
alokacja
(**)

k
l
=a+e
=a/k
58 823 529,41 85,00

oś priorytetowa nr 11
Pomoc Techniczna

nr

Krajowe środki prywatne

50 000 000,00

e
=f+j
8 823 529,41

inne

d

jst

c

budżet państwa

EFS

b

Krajowe środki publiczne

ogółem

FS

EFRR

ogółem
a
=b+c+d
50 000 000,00

ogółem

Wkład krajowy

Wsparcie UE

Finansowanie ogółem

(wydatki kwalifikowalne w mln EUR)
Kategoria regionu (*)

61

Priorytet inwestycyjny

III. Plan finansowy

r
=p/a*100

(*) Dotyczy krajowego PO
(**) Całkowite finansowanie pomniejszone o rezerwę wykonania
W przypadku gdy oś priorytetowa/działanie/ poddziałanie obejmuje więcej niż jedną kategorię regionu lub więcej niż jeden PI, dane w kol. a-r należy przedstawić w
podziale na odpowiednio kategorię regionu lub PI.

61

Tabela opracowana w oparciu o tabelę 18a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 288/2014

s

IV. Informacje dotyczące wyboru i realizacji projektów
1. System wyboru projektów do dofinansowania z opisem stosowanych trybów wyboru, naborów wniosków,
możliwych sposobów organizacji oceny, (rodzaje oceny, kryteria wyboru projektów, udział w ocenie
ekspertów, ramowy regulamin konkursów rozumiany jako zestaw postanowień najczęściej stosowanych
w regulaminach) itp., ze szczególnym uwzględnieniem projektów przyczyniających się w największym
stopniu do realizacji ram wykonania.
62
2. Rodzaje projektów realizowanych w PO .
3. Ramowy katalog praw i obowiązków beneficjenta, który może być uwzględniany w umowie o
dofinansowanie / decyzji o dofinansowaniu projektu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipiec 2014r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
63
2014-2020 (Dz.U.).
V. Wykaz dokumentów służących realizacji priorytetów PO (z podaniem źródła internetowego)
Wykaz rozporządzeń krajowych i UE oraz krajowych ustaw
Wykaz wytycznych UE
Wykaz krajowych wytycznych horyzontalnych
Wykaz wytycznych programowych
Opis systemu zarządzania i kontroli
Indykatywny wykaz dokumentów towarzyszących realizacji projektu (dla beneficjentów)
Indykatywny wykaz dokumentów towarzyszących realizacji PO (dla IP, IK, IA, ...)
VI. Załączniki


załącznik 1 - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań;



załącznik 2 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ w ramach procedury pozakonkursowej wraz
informacją o projekcie i podmiotu, który będzie wnioskodawcą;



Inne odrębne załączniki wg specyfiki PO.

VII. Inne
Słownik terminologiczny
Spis skrótów

62

w tym miejscu powinny zostać zebrane informacje nt. wszystkich rodzajów projektów które wyróżniane są w PO wraz z ich definicją
tzn. wskazaniem co najmniej przesłanki ich wyróżnienia. Przesłanką taką może być np. forma realizacji projektu np. projekty
partnerskie, współpracy międzynarodowej, sposób wyboru projekty pozakonkursowe i konkursowe a w ramach tych rodzajów można
wyróżnić jeszcze jakieś bardziej szczegółowe rodzaje (czego przykładem są wytyczne dot wyboru projektów EFS) itd.
63
Celem opracowania katalogu jest, aby SZOP był kompleksową informacja dla potencjalnych beneficjentów – wskazanie
potencjalnym beneficjentom jakimi obowiązkami będą mogli zostać związani oraz jakie prawa mogą im przysługiwać na gruncie umowy
o dofinansowanie. Taki ramowy katalog będzie też wskazówką jaki zakres powinna mieć umowa o dofinansowanie.

