Regionalne Programy Operacyjne
jako źródło finansowania centrów nauki
i wystaw interaktywnych
Agnieszka Dawydzik
Departament Koordynacji Programów Regionalnych

Konferencja „INTERAKCJA„INTERAKCJA-INTEGRACJA”
dla organizatorów centrów nauki i interaktywnych wystaw w Polsce1

Warszawa, 7 grudnia 2007 r.

PolitykaPolityka
spójnościspójności
w Polsce 2007-2013
2007-2013
• Polska największym beneficjentem polityki spójności w UE w latach
2007-2013 (19% środków)
• 67 mld euro z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności (mln EUR)
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Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności (mln EUR)
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Programy
operacyjnewwramach
Polsce 2007-2013
Podział środków
NSRO
•
• W latach 2007-2013(15) w Polsce wdrażanych będzie 5 krajowych
i 16 regionalnych programów operacyjnych
• 85 mld euro w ramach NSRO (środki krajowe i wspólnotowe)
• 16,5 mld euro na realizację 16 RPO
0,5 mld – 1%
8,2 mld –
13%

9,7 mld – 15%

0,7 mld – 1%

16,6 mld – 25%

27,9 mld – 42%

2,3 mld – 3%
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Wyzwania dla Polski i regionów
2007 - 2013
•

Wielkość środków polityki spójności - ponad 67 mld Euro, w tym prawie 16 mld
euro dla regionów
Polska największym beneficjentem w UE (ok. 20% całości środków polityki
spójności)

•

Ponad 60% środków polityki spójności w Polsce na realizację Strategii Lizbońskiej

•

Wzmocnienie potencjału konkurencyjności i innowacyjności polskich regionów

•

Wspieranie rozwoju endogenicznego rejonów w oparciu o zdecentralizowany
system wdrażania funduszy unijnych

•

Samorządy terytorialne - główne ośrodki decyzyjne w zakresie programowania i
realizacji strategii rozwoju regionalnego

•

Pro-wzrostowe programowanie w duchu partnerstwa

•

Sprawny system realizacji
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Kierunki polityki regionalnej
państwa
Kierunki wsparcia wszystkich województw

Wsparcie
specjalizacji
regionalnej

Poprawa jakości
kapitału ludzkiego,
w tym systemu
edukacji

Poprawa stanu
i ochrona środowiska

Inwestycje w B+R,
innowacje i współpracę
nauki z gospodarką

Ochrona i poprawa
stanu materialnego
dziedzictwa
kulturowego

Instytucje wspierające
przedsiębiorczość
i instytucje otoczenia
biznesu

Poprawa powiązań
transportowych

Turystyka
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Podział środków
poszczególne
Regionalne
programynaoperacyjne
RPO
województwo

EFRR (mld euro)
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kujawsko-pomorskie
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lubelskie

1,6

lubuskie

0,4

łódzkie

1

małopolskie

1,3

mazowieckie

1,8

opolskie

0,4

podkarpackie

1,1

podlaskie

0,6

pomorskie

0,9

śląskie

1,7

świętokrzyskie

0,7

warmińsko-mazurskie

1

wielkopolskie

1,3
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0,8
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Regionalne programy operacyjne
Poziom wydatków na poszczególne obszary wsparcia w ramach RPO
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Główne typy inwestycji













rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
rozwój społeczeństwa informacyjnego
rozbudowa i modernizacja dróg
transport publiczny
modernizacja regionalnej sieci kolejowej i taboru
rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii
modernizacja lokalnych i regionalnych portów morskich
i rzecznych
ochrona środowiska
budowa i modernizacja lokalnej bazy turystycznej
rozwój
lokalnej
infrastruktury
społecznej
(edukacyjnej
i zdrowotnej)
rewitalizacja obszarów zdegradowanych
utrzymanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
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Beneficjenci RPO
Beneficjenci
• jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki
i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające
osobowość prawną
• organy administracji rządowej
• parki narodowe i krajobrazowe; Lasy Państwowe i jego
jednostki organizacyjne
• zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie
ochrony zdrowia
• jednostki naukowe; uczelnie wyższe
• instytucje kultury
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Beneficjenci RPO
Beneficjenci
• osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi
szkoły
i placówki oświatowe
• inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające
osobowość prawną; organizacje pozarządowe
• kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne
kościołów
i związków wyznaniowych
• spółki wodne
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS
• Instytucje Otoczenia Biznesu, instytucje i organizacje
wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
• Przedsiębiorcy, MSP
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Przykładowe typy projektów

Projekty związane obiektami instytucji kultury dotyczące:
• przebudowy, rozbudowy obiektów zajmowanych przez te
instytucje ,
• doposażenia w sprzęt niezbędny do prawidłowego
funkcjonowania, w tym także oprogramowania
komputerowego ułatwiającego ich wewnętrzne zarządzanie;.
Projekty z zakresu promocji:
• przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów
promujących (np. wydawnictwa, kampanie medialne)
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Przykładowe typy projektów
Przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej
i międzyregionalnej (m.in. seminaria, konferencje) w celu
zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń
Organizacja imprez o znaczeniu regionalnym i
ponadregionalnym: projekty związane z organizacją imprez
kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, w
szczególności festiwale, targi w obrębie sfery kultury, wystawy i
przeglądy form artystycznych
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Przykładowe typy projektów

Tworzenie i rozwój sieci punktów informacji instytucji
kultury
(w tym także przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych
publikacji
służących informacji kulturalnej, tylko jako element większego
projektu),
Tworzenie i rozwój systemów e-informacji,
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Przykładowe typy projektów

• Budowa nowych, rozbudowa i przebudowa istniejących
obiektów dydaktycznych, laboratoriów dydaktycznych,
sal nauki
• Infrastruktura badawcza – budowa lub przebudowa,
rozbudowa oraz remonty laboratoriów oraz
unowocześnienie wyposażenia laboratoriów badawczych
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Wybór projektów w RPO
Procedura pozakonkursowa
• Plan inwestycyjny
•  projekty duże
•  projekty kluczowe
• Instytucja Zarządzająca przygotowuje listę projektów
kluczowych w oparciu o cele RPO i inne dokumenty
strategiczne. Zakwalifikowanie na listę oznacza wstępną
akceptację do finansowania przy założeniu spełnienia
warunków formalnych, technicznych i dotrzymania
harmonogramu.
Konkurs
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System wdrażania
•

Instytucje Zarządzające – odpowiadają za zarządzanie programem operacyjnym
i jego realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami.
Instytucja Zarządzająca może być bezpośrednio odpowiedzialna za wypełnienie
zadań związanych z prowadzeniem naboru, oceny i podpisywaniem
umów/decyzji. IŻ może wydelegować zadania odpowiednio do instytucji
pośredniczącej lub do innego podmiotu;

•

Instytucja Certyfikująca – odpowiada za certyfikowanie wydatków
dokonanych przez beneficjentów i formułowanie wniosków o płatność okresową
i końcową do KE; część zadań związanych z certyfikacją wydatków w ramach
RPO będzie delegowana do urzędów wojewódzkich;

•

Instytucja Audytowa – dla wszystkich programów operacyjnych funkcje
instytucji audytowej pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej;

•

Instytucja Koordynująca – Departament Koordynacji Programów
Regionalnych w MRR; przygotowanie wspólnych ram dla przygotowania i
wdrażania 16 RPO;
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Dziękuję za uwagę
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4
www.mrr.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl
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