MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU

Plan działalności
Ministra Inwestycji i Rozwoju na rok 2018
dla działów administracji rządowej: rozwój regionalny, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2018

L
p.

1.

Cel

2.

Mierniki określające stopień realizacji celu
planowana
wartość do
osiągnięcia na
nazwa
koniec roku,
którego dotyczy
plan
3.

4.

1.

Poprawa jakości
zarządzania procesami
rozwojowymi

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o
zasadach prowadzenia polityki
rozwoju oraz innych ustaw.
2. Stanowiska do projektów
rozporządzeń Komisji Europejskiej
(rozporządzenie ogólne, EFRR,
EFS, FS, EWT, CEF).
3. Przygotowanie dokumentu
„System wsparcia i koordynacji
udziału polskich podmiotów w
programach zarządzanych
centralnie w UE”.

1. Tak
2. 6
3. Tak

2.

Zwiększenie efektywności i
poziomu inwestycji

1. Wartość środków
zakontraktowanych w ramach
krajowych programów
operacyjnych.
2. Wartość wydatków
certyfikowanych do Komisji
Europejskiej w części dotyczącej
Polityki Spójności w ramach
krajowych programów
operacyjnych.
3. Wartość środków
zakontraktowanych w programach
Europejskiej Współpracy
Terytorialnej (wartość
kumulatywna).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

128 mld zł
≥65,5 mld zł
269,5 mln EUR
89,7 mln EUR
135 mln EUR
8
10
40

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

5.

1. Przygotowanie rozwiązań na rzecz polepszenia zarządzania procesami rozwojowymi w kraju :
− przygotowanie rozwiązań prawnych (realizacja projektu strategicznego Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju „Konsolidacja i wzmocnienie systemu zarządzania rozwojem”),
− koordynacja prac nad aktualizacją 9 strategii rozwoju, w tym ewaluacja ex-ante strategii,
− przygotowanie założeń systemu koordynacji wykorzystania przez Polskę środków w ramach
różnych dostępnych instrumentów zewnętrznych i krajowych (realizacja projektu
strategicznego SOR „Zintegrowany system inwestycji rozwojowych po 2020 r.”).
2. Aktywne działania na rzecz uwzględnienia interesów Polski w debacie na forum UE nad przyszłym
kształtem polityki spójności po 2020 r.
3. Koordynacja procesu ewaluacji horyzontalnych na poziomie Umowy Partnerstwa:
− aktualizacja Planu ewaluacji Umowy Partnerstwa,
− aktualizacja Wytycznych ds. ewaluacji polityki spójności 2014-2020.
4. Wypracowanie mechanizmów zwiększenia udziału polskich podmiotów w programach
zarządzanych centralnie w UE (realizacja projektu strategicznego SOR „System wsparcia
i koordynacji udziału polskich podmiotów w programach zarządzanych centralnie w UE”):
− analiza obecnego poziomu wykorzystania środków z mechanizmów zarządzanych centralnie
przez Komisję Europejską oraz barier w korzystaniu z ww. źródeł finansowania przez polskie
podmioty.
5. Poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa
w Polsce poprzez: monitorowanie, opiniowanie i inicjowanie działań organów administracji
rządowej, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych nt. ułatwień dla MŚP, dobrych praktyk,
inicjowanie działań legislacyjnych oraz diagnozowanie potrzeb i barier w wykonywaniu
działalności gospodarczej przez MŚP.
1. Nadzór i koordynowanie wydatkowania środków w 2018 r. w krajowych programach operacyjnych
współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020 oraz
programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.
2. Koordynacja wykorzystywania środków dostępnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (ang.
Connecting Europe Facility – CEF) na realizację krajowych inwestycji infrastrukturalnych
w sektorze transportu.
3. Zwiększenie stopnia pozyskiwania środków finansowych Europejskiego Funduszu na rzecz
Inwestycji Strategicznych oraz pozostałych narzędzi Planu Inwestycyjnego dla Europy dla
realizacji zamierzeń inwestycyjnych w Polsce (realizacja projektu strategicznego SOR „EFIS dla
polskiej gospodarki”):
− zapewnienie koordynacji działań administracji rządowej, podległych jej podmiotów oraz spółek
Skarbu Państwa w zakresie pozyskiwania finansowania z Europejskiego Funduszu na rzecz
Inwestycji Strategicznych,
− kontynuowanie współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i promotorami projektów
w celu efektywnego wykorzystania wsparcia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji

Odniesienie do dokumentu o
charakterze programowym

6.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju,
Umowa Partnerstwa 2014-2020.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju,
Umowa Partnerstwa 2014-2020,
Programy Europejskiej Współpracy
Terytorialnej 2014-2020,
Programy Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa 2014-2020.
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L
p.

Cel

1.

2.

3.

Rozwój bardziej
zrównoważony terytorialnie

Mierniki określające stopień realizacji celu
planowana
wartość do
osiągnięcia na
nazwa
koniec roku,
którego dotyczy
plan
3.

4. Wartość wydatków
certyfikowanych w programach
Europejskiej Współpracy
Terytorialnej (wartość
kumulatywna).
5. Wartość środków
zakontraktowanych w ramach
programów Europejskiego
Instrumentu Sąsiedztwa (wartość
kumulatywna).
6. Liczba inwestycji zatwierdzonych
przez Europejski Bank
Inwestycyjny do wsparcia w
ramach Europejskiego Funduszu
na rzecz Inwestycji Strategicznych
(EFIS).
7. Liczba podpisanych umów PPP.
8. Liczba wszczętych postępowań
PPP.
1. Przygotowanie projektu krajowej
strategii rozwoju regionalnego.
2. Liczba przeprowadzonych pilotaży
w zakresie rewitalizacji.
3. Liczba miast którym umożliwiono
włączenie się w różne inicjatywy
realizowane w ramach „Pakietu dla
miast”.

4.

4.

5.

1. Tak
2. 3
3. 255

1.
2.

3.

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o
charakterze programowym

5.

6.

Strategicznych w realizacji inwestycji w Polsce.
Wypracowanie rozwiązań umożliwiających szersze wykorzystanie partnerstwa publicznoprywatnego (realizacja projektu strategicznego SOR „Polityka rządu w zakresie rozwoju
partnerstwa publiczno-prywatnego”):
− przygotowanie zmian prawnych, w tym uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym,
− opracowanie wytycznych w zakresie przygotowania projektów partnerstwa publicznoprywatnego i przeprowadzania postępowania przetargowego w partnerstwie publicznoprywatnym,
− działania szkoleniowe w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego dla jednostek wszystkich
szczebli administracji publicznej.
Przygotowanie rozwiązań w zakresie wykorzystania wsparcia zwrotnego (realizacja projektu
strategicznego SOR „Efektywne fundusze”):
− 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.
Przygotowanie rozwiązań strategicznych oraz wdrożeniowych dla polityki regionalnej wskazanych
w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Realizacja projektów strategicznych ukierunkowanych na zrównoważony rozwój terytorialny:
− koordynacja współpracy i wymiany doświadczeń między miastami oraz innymi podmiotami,
zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej w ramach powołanych sieci
tematycznych („Partnerska Inicjatywa Miast”),
− badanie podaży usług doradczych i zapotrzebowania samorządów na tego typu usługi
(„Centrum Wsparcia Doradczego”),
− przygotowanie założeń zakresu i formuły wsparcia najsłabszych gospodarczo obszarów
(„Program ponadregionalny skierowany do najsłabszych gospodarczo obszarów 2020+”),
− przygotowanie rocznego planu pracy, systemu monitoringu i sprawozdawczości dla
„Programu dla Śląska”,
− wsparcie miast w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych – pilotaże w Łodzi, Bytomiu
i Wałbrzychu, konkurs na modelową rewitalizację („Pakiet działań na rzecz wsparcia
samorządów w programowaniu i realizacji rewitalizacji”),
− przygotowanie naborów dedykowanych miastom średnim w ramach krajowych programów
operacyjnych („Pakiet działań dla średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze”),
− przygotowanie rekomendacji w zakresie możliwości instytucjonalizacji współpracy jednostek
samorządu terytorialnego w miastach i powiązanych z nimi obszarach funkcjonalnych
(„ZIT+”).
Koordynacja realizacji krajowych i europejskich instrumentów rozwojowych w regionach.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju,
Umowa Partnerstwa 2014-2020,
Krajowe programy operacyjne,
Regionalne programy operacyjne.
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L
p.

1.

4.

Cel

2.

Zwiększenie spójności
społecznej

Mierniki określające stopień realizacji celu
planowana
wartość do
osiągnięcia na
nazwa
koniec roku,
którego dotyczy
plan
3.

1. Projekt programu Dostępność Plus.
2. Liczba mieszkań, które w danym
roku zostały objęte rządowymi
programami wsparcia budownictwa
mieszkaniowego.
3. Projekt ustawy o ułatwieniach w
przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji
towarzyszących

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

4.

1. Tak
2. 103.050 szt.
3. Tak

5.

1.
2.

3.

Przygotowanie rozwiązań poprawiających dostępność przestrzeni publicznej, produktów i usług
(architektonicznych, informacyjnych, komunikacyjnych) - Program Dostępność Plus.
Realizacja projektów strategicznych poprawiających spójność społeczną wskazanych w SOR:
− wsparcie mieszkalnictwa („Narodowy Program Mieszkaniowy”) - termomodernizacja i remonty
istniejących zasobów mieszkaniowych; dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów
mieszkaniowych udzielanych na zakup własnego mieszkania („Rodzina na swoim”); dopłaty
do kosztów nabycia pierwszego mieszkania przez młodych ludzi („Mieszkanie dla młodych”);
dopłaty do oprocentowania finansowania zwrotnego
udzielanego na budowę lokali
mieszkalnych na wynajem o umiarkowanym czynszu; wsparcie społecznego budownictwa
czynszowego, w tym budowy mieszkań komunalnych, mieszkań chronionych,
− rozpoczęcie II edycji programu „Inkubator innowacji społecznych” (ogłoszenie konkursu
i opublikowanie regulaminu),
− uruchomienie wsparcia dla imigrantów i reemigrantów w programach operacyjnych
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (jako elementu niwelowania luk
kompetencyjnych na polskim rynku pracy).
Wypracowanie rozwiązań umożliwiających znaczące przyspieszenie przygotowania i realizacji
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących:
− wprowadzenie szczególnych zasad lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji
towarzyszących, których celem jest przyspieszenie przebiegu procesu inwestycyjnego,
− redukcja obciążeń administracyjnoprawnych związanych z realizacją ww. inwestycji,
− redukcja barier prawnych, ograniczających rozwój mieszkalnictwa, zwłaszcza w kontekście
dostępności mieszkań dla osób o przeciętnych i niskich dochodach,
− wprowadzenie do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego przepisów dotyczących m.in. rozszerzenia formuły najmu
instytucjonalnego o umowę najmu z docelowym przeniesieniem własności lokalu.

Odniesienie do dokumentu o
charakterze programowym

6.

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju,
Narodowy Program Mieszkaniowy,
Regionalne programy operacyjne,
Krajowe programy operacyjne.

3

MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2018

Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.

Cel

1.

2.

nazwa

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku,
którego plan dotyczy

3.

4.

1.

Poprawa spójności społecznej i
terytorialnej

Wartość środków zakontraktowanych do wartości
alokacji Umowy Partnerstwa 2014 – 2020 na poziomie
regionów

2.

Zwiększenie dostępności mieszkań

Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000
mieszkańców (szt.)

73%

4,4

Podzadania budżetowe służące realizacji celu

5.

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.
7.1.1 Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa
i gospodarki nieruchomościami
7.1.2 Wsparcie mieszkalnictwa
7.1.3 Prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami
i zagospodarowania przestrzennego
7.1.4 Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2018

Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.

1.

1.

Cel

2.

Podniesienie sprawności i jakości
realizacji zadań administracyjnych

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku,
którego dotyczy plan

nazwa

3.

1.
2.

Stopień realizacji kontroli w zakresie desygnacji
w roku obrachunkowym 2017/2018 (DCD).
Elektronizacja procesów wewnętrznych MIiR.

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

4.

1.
2.

100%
≥2

5.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Wsparcie wdrażania i zarządzania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego służące ich sprawnemu
rozliczeniu i zamknięciu ich realizacji (współpraca z Operatorami Programów
i Darczyńcami; zarządzanie, monitorowanie i nadzór finansowy realizowanych
programów).
Monitorowanie spełniania kryteriów desygnacji w ramach krajowych i regionalnych
programów operacyjnych 2014-2020 oraz programów Europejskiej Współpracy
Terytorialnej 2014-2020 poprzez realizację kontroli planowych i doraźnych.
Kontynuowanie procesu desygnacji w ramach programów Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa 2014-2020.
Przeprowadzenie kontroli krzyżowych pomiędzy programami operacyjnymi i pomiędzy
okresami programowania Unii Europejskiej 2007-2013 oraz 2014-2020.
Usprawnienie procesów zarządzania w Ministerstwie, w tym Rozwój Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Systemu Zarządzania Ryzykiem
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Realizacja kontroli i audytu oraz obowiązków wynikających z przepisów dotyczących
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Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.

Cel

1.

2.

nazwa

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku,
którego dotyczy plan

3.

4.

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

5.

rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
7. Realizacja programu współpracy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
8. Zapewnienie dostępu do informacji nt. Funduszy Europejskich poprzez:
− prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych FE i ich promocję w mediach,
− działania promujące serwis www.funduszeeuropejskie.gov.pl, jako kompleksowe
źródło informacji o Funduszach Europejskich prowadzone w ramach kampanii
horyzontalnych oraz działań w mediach społecznościowych,
− prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dot. Funduszy Europejskich
w mediach.
6. Upowszechnianie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR).
7. Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OECD
w celu upowszechniania
Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla
przedsiębiorstw wielonarodowych oraz rozpatrywanie zawiadomień dotyczących tych
przedsiębiorstw naruszających Wytyczne.
8. Podnoszenie kompetencji kadr w urzędzie oraz podniesienie sprawności działań
rekrutacyjnych i budowanie wizerunku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jako dobrego
pracodawcy.
9. Optymalizacja procesów zarządzania w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

………………………………………...
(data)

………….………………………………………………….
podpis Ministra Inwestycji i Rozwoju
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