MINISTERSTWO ROZWOJU
Plan działalności
Ministra Rozwoju i Finansów na rok 2018
dla działów administracji rządowej: gospodarka, rozwój regionalny
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2018
Lp.
1.

Cel
2.

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana wartość
Nazwa
do osiągnięcia na
koniec roku
3.

4.

1.

Poprawa jakości
zarządzania
procesami
rozwojowymi

1. Przygotowanie nowelizacji
ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju
(II etap – zakończenie prac
legislacyjnych)
2. Przygotowanie aktualizacji
Krajowego Programu Reform
2018/2019

1. Tak
2. Tak

2.

Zwiększenie
efektywności
inwestycji

1. Stopa inwestycji
2. Liczba inwestycji
zatwierdzonych przez EBI
do wsparcia w ramach EFIS
3. Liczba podpisanych umów
PPP
4. Liczba wszczętych
postępowań PPP

1.
2.
3.
4.

≥19
8
10
40

Najważniejsze zadania służące realizacji celu
6.

Realizacja projektu „Konsolidacja i wzmocnienie systemu zarządzania rozwojem”:
- przygotowanie i wdrażanie systemu zarządzania polityką rozwoju,
- przygotowanie nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Realizacja projektu „Zintegrowane dokumenty”:
- przygotowanie rozwiązań systemowych dotyczących zintegrowanego podejścia,
- opracowanie podręcznika dla JST dotyczącego przygotowywania zintegrowanych strategii.
Opracowanie wstępnego zakresu projektu długookresowej Koncepcji Rozwoju Kraju – Polska 2050 (w ujęciu scenariuszowym) oraz
prowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych, w tym organizacja konferencji międzynarodowej, utworzenie i obsługa portalu
internetowego www.polska2050.pl oraz wydanie czasopisma dla dzieci dotyczącego najważniejszych wyzwań rozwojowych.
Określenie sposobu koordynacji i wykorzystania przez Polskę środków w ramach różnych dostępnych instrumentów zewnętrznych i
krajowych, w tym analiza dostępnych źródeł finansowania inwestycji rozwojowych (krajowych, zagranicznych i in.) w ramach projektu
„Zintegrowany system inwestycji rozwojowych po 2020 r.”.
Poprawa efektywności funduszy:
- identyfikacja barier prawnych w obszarze wsparcia zwrotnego ze środków publicznych i analiza możliwości wprowadzenia
rozwiązań prawnych usprawniających wykorzystanie wsparcia zwrotnego,
- opracowanie rekomendacji w zakresie demarkacji podmiotowej, przedmiotowej, terytorialnej wsparcia zwrotnego udzielanego ze
środków publicznych,
- wykorzystanie współpracy europejskiej na rzecz efektywnego wdrażania funduszy UE oraz działania na rzecz uwzględnienia
interesów Polski w debacie na forum UE nad przyszłym kształtem polityki spójności po 2020 r.
Ewaluacje horyzontalne na poziomie Umowy Partnerstwa na podstawie zaktualizowanego Planu ewaluacji Umowy Partnerstwa i
Wytycznych ds. ewaluacji polityki spójności 2014-2020 oraz ewaluacja ex ante strategii zintegrowanych w ramach koordynacji i
realizacji ewaluacji polityki spójności i rozwoju.
Opracowanie interaktywnego modelu wizualizacji danych dotyczących procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach systemu
koordynacji Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) oraz przeprowadzenie dużego przeglądu KIS.
Podjęcie działań w kierunku przygotowania wstępnych założeń strategii transformacji do gospodarki niskoemisyjnej.
Realizacja polityki rządu w zakresie wspierania inwestycji prywatnych, w tym:
- realizacja zadań w ramach „Polityki inwestycyjnej: Wzrost Inwestycji Prywatnych”, która ustala kierunki działań i zasady
monitoringu w zakresie wspierania inwestycji prywatnych,
- realizacja i ewaluacja ex-ante ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych,
- realizacja znowelizowanego Programu Wsparcia Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla gospodarki Polski.
Realizacja projektu „System wsparcia i koordynacji udziału polskich podmiotów w programach zarządzanych centralnie w UE”:
- analiza obecnego poziomu wykorzystania środków z mechanizmów zarządzanych centralnie przez KE oraz barier w korzystaniu z
ww. źródeł finansowania przez polskie podmioty,
- wypracowanie mechanizmów wsparcia i koordynacji udziału polskich podmiotów w programach zarządzanych centralnie w UE.
Realizacja polityki rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) poprzez:
- przeprowadzenie procedury legislacyjnej PPP, w tym uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o ppp,
- opracowanie wytycznych w zakresie przygotowania projektów PPP i przeprowadzenia postępowania przetargowego PPP,
- działania szkoleniowe w zakresie PPP dla jednostek publicznych wszystkich szczebli (MR) i przedsiębiorców (PARP),
- monitorowanie podpisanych umów PPP i planowanych przedsięwzięć PPP,
- zintensyfikowanie wsparcia merytorycznego i weryfikacji planowanych projektów PPP przez MR.
Pakiet zmian dla branży budowlanej w ramach wsparcia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw - przygotowanie
pakietu ustaw.

Odniesienie
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Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju,
Umowa Partnerstwa
2014-2020;
Krajowe programy
operacyjne,
Strategie
zintegrowane,
Strategia Europa
2020

Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego
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Program wspierania
inwestycji o istotnym
znaczeniu dla
gospodarki polskiej
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Lp.

Cel

1.

2.

3.

4.

Zwiększenie
umiędzynarodowienia
polskiej gospodarki

Zwiększenie
innowacyjności
i efektywności
przemysłu

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana wartość
Nazwa
do osiągnięcia na
koniec roku
3.

1. Udział eksportu wyrobów
wysokiej techniki w eksporcie
ogółem
2. Eksport per capita
3. Udział eksportu do krajów
poza UE w eksporcie ogółem

1. Wartość dodana brutto w
przetwórstwie przemysłowym
(% wartości dodanej ogółem)
2. Nakłady na B+R w sektorze
przedsiębiorstw jako % PKB
(BERD)
3. Procentowy udział
przedsiębiorstw ponoszących
nakłady na działalność
innowacyjną w przemyśle (%)

4.

1. ≥8,0%
2. ≥5,0 tys. euro
3. ≥21%

1. ≥19%
2. ≥0,55%
3. ≥13,8%

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie
do dokumentu
o charakterze
strategicznym

6.

7..

Efektywne wykorzystanie EFIS oraz pozostałych narzędzi Planu Inwestycyjnego dla Europy w realizacji zamierzeń inwestycyjnych w
Polsce poprzez:
- zapewnienie koordynacji działań administracji rządowej, podległych jej podmiotów oraz spółek Skarbu Państwa w zakresie
pozyskiwania finansowania z EFIS,
- kontynuowanie współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i promotorami projektów w celu efektywnego wykorzystania
wsparcia EFIS w realizacji inwestycji w Polsce.
Budowa zintegrowanego i wewnętrznie spójnego systemu promocji gospodarczej poprzez:
- wdrożenie „Polityki ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw”,
- otwarcie ok. 20 Zagranicznych Biur Handlowych,
- zlikwidowanie sieci Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji,
- zdefiniowanie wskaźników efektywności Zagranicznych Biur Handlowych,
- ułatwienie przedsiębiorcom udziału w przetargach organizacji międzynarodowych poprzez stworzenie sieci instytucji regionalnych
udostepniających informacje w tym zakresie.
Realizacja projektu Spójnego Portalu Promocji Eksportu oraz One Stop Shop:
- stworzenie nowego ekosystemu stron internetowych ze zmodernizowanymi funkcjonalnościami, dedykowanych dla
przedsiębiorców,
- rozwój narzędzia informatycznego do ewidencjonowania danych o inwestorach i przedsiębiorcach.
Realizacja projektu BRAND:
- realizacja dużego wydarzenia promocyjnego na wybranym rynku zagranicznym (np. stoisko narodowe),
- realizacja programu promocji na trzech zagranicznych rynkach perspektywicznych,
- realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji polskiej gospodarki w mediach krajowych.
Koordynacja udziału Polski w wystawach EXPO.
Współkształtowanie polityki handlowej UE w celu zwiększenia polskiego eksportu do krajów pozaunijnych.
Przeprowadzenie badania potrzeb, opracowanie instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców oraz uruchomienie pilotażu w ramach
programu „Global Inno Stars”.
Przeprowadzenie konkursu dla akceleratorów oraz nabór wniosków (PARP) w ramach programu Polska Prize.
Działania na rzecz uwzględnienia interesów Polski w zakresie kształtowania regulacji gospodarczych UE oraz zapewnienia
prawidłowej reprezentacji interesów gospodarczych Polski na forum UE, w tym zadania związane z identyfikacją i ograniczaniem
barier na rynku wewnętrznym oraz przeciwdziałanie tendencjom protekcjonistycznym.
Współdziałanie z organami administracji państwowej i interesariuszami w celu zrealizowania postulatów Polski na forum UE w
ramach procesu BREXIT i jego następstw pod kątem zapewnienia warunków i ram przyszłej współpracy gospodarczej pomiędzy UE
a Wielką Brytanią (WB).
Działania realizowane w ramach Punktu Kontaktowego ds. Produktów w celu zwiększania działalności transgranicznej polskich
przedsiębiorców na rynku wewnętrznym UE.
Pakiet zmian dla branży Transport Spedycja Logistyka (TSL) w ramach wsparcia konkurencyjności małych i średnich
przedsiębiorstw - przygotowanie projektu ustaw.
Udzielanie pomocy finansowej przedsiębiorcom w ramach instrumentów pomocy de minimis na promocję i wsparcie eksportu:
- na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej,
- na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych,
- na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii
Europejskiej,
- na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.
Wypracowanie wstępnej wersji koncepcji zintegrowanego systemu wsparcia innowacji w Polsce.
Opracowanie koncepcji wdrożenia programu „GreenInn”.
Wdrożenie programu „Akademia menadżera innowacji” poprzez:
- przygotowanie i zrealizowanie akcji informacyjno-promocyjnej,
- opracowanie koncepcji instrumentów wsparcia w AMI Power,
- wybór realizatora szkoleń AMI Power,
- ogłoszenie i przeprowadzenie naboru do programu pilotażowego, przyjmowanie zgłoszeń i wybór beneficjentów wsparcia.
Wdrożenie programu „Szkoła dla innowatora” poprzez wypracowanie:
- modelu nauczania innowatora w oparciu o wypracowaną metodykę, tj. zestaw metod oraz narzędzi wspierających nauczycieli w
kształtowaniu w uczniach kompetencji proinnowacyjnych, oraz adekwatnych do tego sposobów monitorowania postępów w

Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju,
Strategia
Innowacyjności
i Efektywności
Gospodarki
Dynamiczna Polska
2020.

Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju,
Strategia
Innowacyjności
i Efektywności
Gospodarki
Dynamiczna Polska
2020,
Program Rozwoju
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nabywaniu tych umiejętności oraz systemu oceniania, który będzie korespondował z profilem innowatora,
- propozycji mechanizmu koordynującego proces kształcenia kandydatów na nauczycieli i doskonalenia zawodowego nauczycieli, a
także systemu dostosowującego te procesy do zmian zachodzących w szkole i związanych z tym potrzebami.
Opracowanie projektu strategii produktywności w ramach koncepcji nowej polityki przemysłowej.

5.

Rozwój społecznie
i terytorialnie wrażliwy

1. Wartość środków
zakontraktowanych do
wartości alokacji UP 2014 –
2020 na poziomie regionów
2. Liczba miast którym
umożliwiono włączenie się w
różne inicjatywy realizowane
w ramach „Pakietu dla miast”

1. 73%
2. 255

Realizacja projektu „Własność intelektualna dla wynalazcy”:
- przygotowanie nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej,
- opracowanie koncepcji uzupełnienia programu kształcenia aplikantów rzecznikowskich oraz programu szkoleniowego rzeczników
patentowych o informacje na temat instytucji wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie własności przemysłowej i elementy z
dziedziny usług doradczych w celu uruchomienia instytucji „oficerów patentów”;
- przedstawienie propozycji likwidacji barier napotykanych przez wynalazców i przedsiębiorców w ramach współpracy z Urzędem
Patentowym, opracowanie schematu zmian systemowych i organizacyjnych.
Realizacja programu „Polityka Nowej Szansy” poprzez:
- promocję instrumentów pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw,
- promocję instrumentów dla przedsiębiorstw ponownie wchodzących na rynek po doznaniu porażki biznesowej,
- ewaluację RPO w kontekście pomocy dla restarterów.
Realizacja projektu „Platforma Przemysłu Przyszłości”:
- opracowanie koncepcji rozwiązań narzędziowych PPP w oparciu o analizę istniejących rozwiązań i konsultacje eksperckie oraz
przygotowanie materiałów do procesu realizacyjnego,
- opracowanie koncepcji tworzenia i funkcjonowania Centrów Kompetencji oraz Digital Innovation Hubs oraz uzgodnienie zasad dla
pilotowych Centrów Kompetencji,
- opracowanie koncepcji tworzenia i funkcjonowania Inkubatora Liderów Przemysłu 4.0,
- identyfikacja i pozyskanie firm/instytucji - partnerów PPP,
- uruchomienie pilotowych Centrów Kompetencji,
- uruchomienie działalności PPP 4.0.
Uruchomienie projektu pilotażowego dla administracji publicznej (GUS) w zakresie aplikacji satelitarnych w ramach projektu „Polska
Strategia Kosmiczna: Rozwój aplikacji satelitarnych - wkład w budowę gospodarki cyfrowej”.
Wspieranie rozwoju polskich podmiotów sektora kosmicznego:
- realizacja Programu Wsparcia Polskiego Przemysłu,
- finansowanie projektów polskich podmiotów ze składki wnoszonej w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w
Europejskiej Agencji Kosmicznej,
- utworzenie Inkubatora Biznesowego Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce (ESA BIC).
Opracowanie pakietu zmian w prawie "przedsiębiorcze państwo" oraz strategii "polityka zakupowa".
Opracowanie projektów ustaw:
- o zmianie ustawy KSH oraz niektórych innych ustaw oraz opracowanie informatorów, poradników i seminariów dla
przedsiębiorców,
- o akcjonariacie pracowniczym,
- o działalności kosmicznej oraz o Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych,
- Prawo zamówień publicznych.
Budowanie infrastruktury projektowej umożliwiającej skuteczną realizację zadań państwa w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz
wspieranie powstawania ekosystemu przedsiębiorców (start-upów) zajmujących się sektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego
w ramach projektu „Ośrodek cyberpark Enigma”.
Wdrażanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - kontraktacja i certyfikacja.
Upowszechnianie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR).
Przygotowanie raportu z pogłębionego badania i opracowanie typologii obszarów zmarginalizowanych w ramach pakietu działań dla
obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją do 2020 r.
Realizacja projektu „Partnerska Inicjatywa Miast”:
- praca z miastami w powołanych sieciach tematycznych (rewitalizacja, mobilność miejska, jakość powietrza) – wymiana
doświadczeń,
- praca nad Miejskimi Inicjatywami Działań i Planami Ulepszeń,
- ewentualne powołanie nowych sieci (praca w gospodarce lokalnej, planowanie przestrzenne i rozwiązania oparte na środowisku).
Realizacja projektu „Centrum Wsparcia Doradczego”:
- badanie podaży usług doradczych i zapotrzebowania samorządów na tego typu usługi w ramach,
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Przedsiębiorstw do
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- opracowanie raportu z badania oraz organizacja spotkań w skupiskach gmin zagrożonych marginalizacją.
Realizacja programu ponadregionalnego skierowanego do najsłabszych gospodarczo obszarów:
- realizacja ekspertyzy dotyczącej możliwości wsparcia obszarów problemowych po roku 2020 w ramach procesu aktualizacji
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego,
- przygotowanie wstępnej koncepcji zakresu i formuły wsparcia obszarów problemowych po roku 2020 w formule programu.
Realizacja projektu „Pogram dla Śląska”.
Ogłoszenie konkursu na realizację szkoleń z zakresu dostępności i projektowania uniwersalnego oraz wybór ich wykonawcy w
ramach projektu „Przestrzeń dla wszystkich”.
Ogłoszenie konkursu i opublikowanie regulaminu na stronach: www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.power.gov.pl w ramach II
edycji programu „Inkubator innowacji społecznych”.
Uruchomienie wsparcia dla imigrantów i reemigrantów w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS (jako elementu
niwelowania luk kompetencyjnych na polskim rynku pracy).
Przeprowadzenie pilotaży w Łodzi, Bytomiu i Wałbrzychu oraz konkursu na modelową rewitalizację w ramach pakietu działań na
rzecz wsparcia samorządów w programowaniu i realizacji rewitalizacji.
Realizacja projektu „Pakiet dla średnich miast”.

Krajowe programy
operacyjne,
Program Operacyjny
Rozwój Polski
Wschodniej 20072013;
Program Operacyjny
Polska Wschodnia
2014-2020;
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020;
Agenda ONZ 2030
na rzecz
zrównoważonego
rozwoju.

Realizacja projektu „Odnowiony kontrakt terytorialny”- prace koncepcyjne
Realizacja projektu „ZIT+”
- przeprowadzenie badania ewaluacyjnego realizacji instrumentu ZIT w Polsce,
- przygotowanie rekomendacji w zakresie możliwości instytucjonalizacji współpracy JST w MOF.
Koordynacja regionalnych programów operacyjnych.
Przeprowadzenie przeglądu wdrażania przez Polskę Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i prezentacja raportu na forum ONZ.

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2018
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Cel

1.

1.

2.

Nazwa

2.

3.

Wzrost wydajności i konkurencyjności
gospodarki

Poprawa spójności społecznej i terytorialnej

Produktywność siły roboczej

Planowana wartość
do osiągnięcia na
koniec roku
4.

wzrost ≥ 3%

PKB per capita (w relacji do średniej UE-28)
Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP
2014 – 2020 na poziomie regionów

Podzadania budżetowe służące realizacji celu

≥ 72%

73%

5.

6.1.1. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw.
6.1.2. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw.
6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą.
6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych.
17.1.1. Wsparcie rozwoju województw w ramach programów regionalnych.
17.1.2. Wsparcie rozwoju województw w ramach programów krajowych.
17.1.3. Wsparcie województw w ramach pozostałych programów finansowanych z udziałem
niepodlegających zwrotowi środków pomocy.

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2018
Lp.
1.

1.

Cel
2.

Lepsze otoczenie
regulacyjne dla
przedsiębiorców

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana wartość
Nazwa
do osiągnięcia na
koniec roku
3.

1. Liczba
zaprojektowanych do
wprowadzenia
uproszczeń lub
redukcji barier w
wykonywaniu

4.

1. ≥50
2. ≤1,8 dnia

Najważniejsze zadania służące realizacji celu
6.

Opracowanie projektów ustaw:
- projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,
- o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Pakiet uproszczeń dla MŚP),
- o niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego,
- o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
- o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych,
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Lp.

Cel

1.

2.

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana wartość
Nazwa
do osiągnięcia na
koniec roku
3.

4.

działalności
gospodarczej na
etapie rządowym
2. Średni czas rejestracji
działalności
gospodarczej w
ramach CEIDG

2.

3.

Poprawa spójności
gospodarczej,
społecznej i
terytorialnej w Polsce
poprzez wdrażanie
krajowych
programów
operacyjnych oraz
Instrumentu „Łącząc
Europę”
Podniesienie
sprawności i jakości
realizacji zadań
administracyjnych

1. Wartość środków
zakontraktowanych w
ramach KPO
2. Wartość wydatków
certyfikowanych do KE
w części dotyczącej
Polityki Spójności w
ramach krajowych
programów
operacyjnych
1. Procent programów
operacyjnych
spełniających warunki
desygnacji
umożliwiające
certyfikację wydatków
do KE
2. Stopień realizacji
kontroli w zakresie
desygnacji w roku
obrachunkowym
2017/2018 (DCD)
3. Liczba spraw
załatwianych drogą
elektroniczną

…………………………………………....
(data)

Najważniejsze zadania służące realizacji celu
6.

- o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych.

1. 128 mld zł
2. ≥65,5 mld zł

1. 100%
2. 100%
3. ≥10%

Opracowanie pakietu rozwiązań organizacyjno-proceduralnych w zakresie oceny wpływu regulacji oraz konsultacji publicznych, w szczególności ukierunkowanych
na redukcję obciążeń regulacyjnych (zwłaszcza dla MŚP).
Opracowanie projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.
Przygotowanie szczegółowych rozwiązań prawnych w zakresie reformy terenowych organów administracji miar oraz nadzór nad ich realizacją.
Pakiet zmian dla branży gastronomicznej w ramach wsparcia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw - przygotowanie pakietu ustaw.
Zadania do realizacji w ramach projektu: Pojedynczy Punkt Kontaktowy trzeciej generacji:
- budowa portalu informacyjno-transakcyjno-interakcyjnego dla przedsiębiorców wraz z odpowiednią infrastrukturą oraz system back office (CRM, CMS),
udostępnianie e-usług koniecznych dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorców i sprawnego procesu obsługi biznesu,
- szkolenia urzędników i przedsiębiorców,
- promocja portalu i udostępnianych przez niego rozwiązań,
- utworzenie placówki biznes.HUB dla przedsiębiorców, wspierającej proces ich obsługi, jako miejsce dialogu B2A i A2B.
Nadzór i koordynowanie wydatkowania środków w 2018 r. w KPO współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach UP 2014-2020.
Monitorowanie postępów w realizacji UP 2014-2020.
Koordynowanie systemu wdrażania funduszy UE w ramach UP 2014-2020.
Współpraca z KE w zakresie wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020.
Koordynacja wykorzystywania środków dostępnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) na realizację krajowych inwestycji infrastrukturalnych w sektorze
transportu.

Budowa polskiego systemu informatycznego do kontroli obrotu towarami strategicznymi.
Wsparcie wdrażania i zarządzania MF EOG i NMF służące ich sprawnemu rozliczeniu i zamknięciu ich realizacji (współpraca z Operatorami Programów i
Darczyńcami; zarządzanie, monitorowanie i nadzór finansowy realizowanych programów).
Elektronizacja procesu udzielania unijnych dokumentów nadzoru, tak aby ta forma dokumentu była dostępna dla urzędów celnych w rzeczywistym czasie ich
udzielenia - zaprogramowanie procesu i ustalenie i zabezpieczenie niezbędnych zasobów.
Wdrożenie usług platformy pośredniczącej elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych.
Zapewnienie utrzymywania, rozwoju infrastruktury oraz ciągłości świadczenia usług w ramach systemu teleinformatycznego CEIDG.
Monitorowanie spełniania kryteriów desygnacji w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych 2014-2020 poprzez realizację kontroli planowych i
doraźnych.
Kontynuowanie procesu desygnacji w ramach programów EIS oraz programów EWT, w których IZ zlokalizowana jest poza terytorium RP.
Zapewnienie prawidłowej realizacji programów perspektywy finansowej w ramach UP 2014-2020 poprzez przeprowadzenie kontroli krzyżowych pomiędzy
programami operacyjnymi i pomiędzy okresami programowania 2007-2013 oraz 2014-2020.
Realizacja programu współpracy MR z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OECD w celu upowszechniania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz rozpatrywanie
zawiadomień dotyczących tych przedsiębiorstw naruszających Wytyczne.
Realizacja kontroli i audytu oraz obowiązków wynikających z przepisów dotyczących rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
Rozwój Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Systemu Zarządzania Ryzykiem w MR.
Podnoszenie kompetencji kadr w urzędzie poprzez rozwój kompetencji kierowniczych, zewnętrzny program praktyk eksperckich, staże studenckie i praktyki oraz
podniesienie sprawności działań rekrutacyjnych i budowanie wizerunku MR jako dobrego pracodawcy.
Usprawnienie procesów zarządzania w MR.

………………………………………………….
(podpis Ministra)
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