Projekty dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich, realizowane przez Ministerstwo
(zgodnie z treścią załącznika XII, pkt. 2.2, ppkt. 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)
Liczba porządkowa

Tytuł projektu

Skrócony opis projektu

1

Finansowanie kosztów
zatrudnienia pracowników
Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju wykonujących zadania z
zakresu realizacji polityki
spójności w perspektywie
finansowej 2014-2020 w 2015
roku

Celem projektu jest wsparcie zatrudnienia w jednostkach
organizacyjnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju realizujących
zadania z zakresu polityki spójności w 2015 r. W ramach projektu
zostaną sfinansowane wynagrodzenie zasadnicze wraz z
kwalifikowalnymi elementami wynagrodzeń tj. dodatek stażowy,
dodatek służby cywilnej, dodatek zadaniowy, nagrody oraz inne
wypłaty z funduszu nagród, wynagrodzenia chorobowe, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, składka na Fundusz Pracy oraz składki na
ubezpieczenie społeczne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe
pracowników Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wykonujących
zadania z zakresu realizacji polityki spójności w roku 2015. Poniższa
lista ma charakter indykatywny

Nazwa beneficjenta

2

Realizacja przez Wojewodę
Małopolskiego, Podkarpackiego i
Śląskiego zadań Kontrolera
Krajowego w programie Interreg
VA Polska-Słowacja i Interreg VA
Polska-Czechy w roku 2015.

Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim
MINISTERSTWO ROZWOJU,
poziomie zasobów ludzkich niezbędnych do wykonywania zadań
DWT
związanych z realizacją Umowy Partnerstwa. W jego ramach
finansowane będą koszty zatrudnienia pracowników w Małopolskim,
Podkarpackim i Śląskim Urzędzie Wojewódzkim zaangażowanych w
przeprowadzanie kontroli I stopnia w Programie Interreg VA Polska Słowacja oraz pracowników zatrudnionych w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim, wykonujących zadania kontrolera I stopnia w Programie
Interreg VA Polska-Czechy w 2015 roku. Zgodnie z przyjętymi w
Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014-2020 zapisami wniosek dla urzędów
wojewódzkich składany jest przez Instytucję Zarządzającą/Instytucję
Krajową dla programów EWT w MIiR.

3

Wsparcie zatrudnienia w byłym
Ministerstwie Gospodarki jako
Instytucji Pośredniczącej POIR i
POIiŚ w 2015 r.

4

Program

Data rozpoczęcia
realizacji projektu
2015-01-01

Data zakończenia
realizacji projektu
2015-12-31

Program Operacyjny Pomoc
Techniczna 2014-2020

2015-01-01

2015-12-31

W ramach projektu zostaną sfinansowane: płaca zasadnicza wraz z
MINISTERSTWO ROZWOJU,
kwalifikowanymi elementami wynagrodzeń tj.: dodatek stażowy,
DEPARTAMENT BUDŻETU I
dodatek za stopień służbowy, dodatki zdaniowe, dodatek specjalny w FINANSÓW
przypadku pracownika zatrudnionego na etacie niemnożnikowym,
składka na ubezpieczenia społeczne, fundusze pozaubezpieczeniowe
płacone przez pracodawcę, składka na Fundusz Pracy, nagrody i premie
przewidziane w regulaminie przyznawania nagród pieniężnych
pracownikom MG, wynagrodzenie chorobowe płacone przez
pracodawcę, osób zatrudnionych do realizacji zadań IP PO IR i PO IiŚ.

Program Operacyjny Pomoc
Techniczna 2014-2020

2015-01-01

2015-12-31

Finansowanie kosztów
zatrudnienia pracowników
Ministerstwa Rozwoju
wykonujących zadania z zakresu
realizacji polityki spójności w
2016 r.

Celem projektu jest wsparcie zatrudnienia w jednostkach
MINISTERSTWO ROZWOJU,
organizacyjnych Ministerstwa Rozwoju realizujących zadania z zakresu BIURO ZARZĄDZANIA
polityki spójności w 2016 r. W ramach projektu zostaną sfinansowane ZASOBAMI LUDZKIMI
wynagrodzenie zasadnicze wraz z kwalifikowalnymi elementami
wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, dodatek służby cywilnej, dodatek
zadaniowy, nagrody oraz inne wypłaty z funduszu nagród,
wynagrodzenia chorobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka
na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz
fundusze pozaubezpieczeniowe pracowników Ministerstwa Rozwoju
wykonujących zadania z zakresu realizacji polityki spójności w roku
2016. Poniższa lista ma charakter indykatywny

Program Operacyjny Pomoc
Techniczna 2014-2020

2016-01-01

2016-12-31

5

Realizacja przez Wojewodów
zadań Kontrolera Krajowego w
Programach Interreg V-A 20142020- wsparcie zatrudnienia w
2016 roku.

Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim
MINISTERSTWO ROZWOJU,
poziomie zasobów ludzkich niezbędnych do wykonywania zadań
DWT
związanych z realizacją Umowy Partnerstwa. W jego ramach
finansowane będą w urzędach wojewódzkich koszty zatrudnienia
pracowników zaangażowanych w przeprowadzanie kontroli I stopnia w
Programach Interreg VA w 2016 roku oraz koszty dodatkowego
wynagrodzenia rocznego dla osób, które w 2015 roku wykonywały
zadania kontrolera I stopnia. Zgodnie z przyjętymi w Szczegółowym
opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020 zapisami wniosek dla urzędów wojewódzkich składany jest
przez Instytucję Zarządzającą/Instytucję Krajową dla programów EWT
w MR.

Program Operacyjny Pomoc
Techniczna 2014-2020

2016-01-01

2016-12-31

6

Realizacja przez Wojewodów
zadań Kontrolera Krajowego w
Programach Interreg V-A 20142020 - wsparcie zatrudnienia w
2017 roku

Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim
MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
poziomie zasobów ludzkich niezbędnych do wykonywania zadań
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
związanych z realizacją Umowy Partnerstwa. W jego ramach
WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
finansowane będą w urzędach wojewódzkich koszty zatrudnienia
pracowników zaangażowanych w przeprowadzanie kontroli I stopnia w
Programach Interreg VA w 2017 roku oraz koszty dodatkowego
wynagrodzenia rocznego dla osób, które w 2016 roku wykonywały
zadania kontrolera I stopnia. Zgodnie z przyjętymi w Szczegółowym
opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020 zapisami wniosek dla urzędów wojewódzkich składany jest
przez Instytucję Zarządzającą/Instytucję Krajową dla programów EWT
w Ministerstwie Rozwoju.

2017-01-01

2017-12-31

MINISTERSTWO
Program Operacyjny Pomoc
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Techniczna 2014-2020

7

Finansowanie kosztów
zatrudnienia pracowników
Ministerstwa Rozwoju
wykonujących zadania z zakresu
realizacji polityki spójności w
2017 r.

Celem projektu jest wsparcie zatrudnienia w jednostkach
organizacyjnych Ministerstwa Rozwoju realizujących zadania z zakresu
polityki spójności w 2017 r. W ramach projektu zostaną sfinansowane
wynagrodzenie zasadnicze wraz z kwalifikowalnymi elementami
wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, dodatek służby cywilnej, dodatek
zadaniowy, nagrody oraz inne wypłaty z funduszu nagród,
wynagrodzenia chorobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka
na Fundusz Pracy, dodatek służby zagranicznej, dodatek zagraniczny,
dodatek kierowniczy oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz
fundusze pozaubezpieczeniowe pracowników Ministerstwa Rozwoju
wykonujących zadania z zakresu realizacji polityki spójności w roku
2017.

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
ROZWOJU, BIURO
Techniczna 2014-2020
ZARZĄDZANIA ZASOBAMI
LUDZKIMI

2017-01-01

2017-12-31

8

Finansowanie kosztów
zatrudnienia pracowników
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
w 2018 r.

Celem projektu jest wsparcie zatrudnienia w jednostkach
organizacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju realizujących
zadania z zakresu polityki spójności w 2018 r. W ramach projektu
zostaną sfinansowane wynagrodzenie zasadnicze wraz z
kwalifikowalnymi elementami wynagrodzeń tj. dodatek stażowy,
dodatek służby cywilnej, dodatek zadaniowy, nagrody oraz inne
wypłaty z funduszu nagród, wynagrodzenia chorobowe, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, składka na Fundusz Pracy, dodatek służby
zagranicznej, dodatek zagraniczny, dodatek kierowniczy oraz składki na
ubezpieczenie społeczne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe
pracowników Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wykonujących zadania
z zakresu realizacji polityki spójności w roku 2018.

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
ROZWOJU, BIURO
Techniczna 2014-2020
ZARZĄDZANIA ZASOBAMI
LUDZKIMI

2018-01-01

2018-12-31

9

Realizacja przez Wojewodów
zadań Kontrolera Krajowego w
Programach Interreg V-A 20142020 - wsparcie zatrudnienia w
2018 roku

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim
poziomie zasobów ludzkich niezbędnych do wykonywania zadań
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
związanych z realizacją Umowy Partnerstwa. W jego ramach
finansowane będą w urzędach wojewódzkich koszty zatrudnienia
pracowników zaangażowanych w przeprowadzanie kontroli I stopnia w
Programach Interreg VA w 2018 roku oraz koszty dodatkowego
wynagrodzenia rocznego dla osób, które w 2017 roku wykonywały
zadania kontrolera I stopnia. Zgodnie z przyjętymi w Szczegółowym
opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020 zapisami wniosek dla urzędów wojewódzkich składany jest
przez Instytucję Zarządzającą/Instytucję Krajową dla programów EWT
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

2018-01-01

2018-12-31

10

Finansowanie kosztów
zatrudnienia pracowników
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
w 2019 r.

Celem projektu jest wsparcie zatrudnienia w jednostkach
organizacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju realizujących
zadania z zakresu polityki spójności w 2019 r. W ramach projektu
zostaną sfinansowane wynagrodzenie zasadnicze wraz z
kwalifikowalnymi elementami wynagrodzeń tj. dodatek stażowy,
dodatek służby cywilnej, dodatek zadaniowy, nagrody, premie oraz
inne wypłaty z funduszu nagród, wynagrodzenia chorobowe,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka na Fundusz Pracy, dodatek
służby zagranicznej, dodatek zagraniczny, dodatek kierowniczy oraz
składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusze
pozaubezpieczeniowe pracowników Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
wykonujących zadania z zakresu realizacji polityki spójności w roku
2019.

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
ROZWOJU, BIURO
Techniczna 2014-2020
ZARZĄDZANIA ZASOBAMI
LUDZKIMI

2019-01-01

2019-12-31

11

Podnoszenie kwalifikacji
pracowników IK NSRO/IK UP w
2015, 2016 i 2017 roku.

Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji pracowników IK NSRO/IK
UP w 2015, 2016 i 2017 roku. W ramach projektu planowane jest
finansowanie seminariów, szkoleń krajowych i zagranicznych.

Program Operacyjny Pomoc
MINISTERSTWO ROZWOJU,
DEPARTAMENT KOORDYNACJI Techniczna 2014-2020
WDRAŻANIA FUNDUSZY UNII
EUROPEJSKIEJ

2015-01-01

2017-12-31

12

Podnoszenie kwalifikacji
Celem projektu jest analiza wykonywanych przez poszczególnych
zawodowych pracowników IK UP pracowników IK UP zadań, poszerzenie ich umiejętności, zwiększenie
motywacji oraz zaangażowania. Realizowanie planów rozwoju
w latach 2016-2020
zawodowego zapewni wysoko wykwalifikowanych pracowników
Departamentu i zagwarantuję realizację przypisanych im zadań z
zakresu koordynacji, zarządzania, monitorowania oraz kontroli.
Wniosek ma charakter ramowy i obejmuje następujące komponenty:
szkolenia krajowe i zagraniczne pracowników DSR, warsztaty, treningi,
seminaria, wizyty studyjne oraz inne formy kształcenia.

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
STRATEGII ROZWOJU

2016-01-01

2020-12-31

13

Wsparcie usługami telefonii
stacjonarnej i ruchomej
stanowisk pracy zaangażowanych
w realizację polityki spójności.

W ramach projektu finansowane będą wydatki związane z usługami
MINISTERSTWO ROZWOJU,
Program Operacyjny Pomoc
telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup aparatów
DEPARTAMENT INFORMATYKI Techniczna 2014-2020
telefonicznych dla użytkowników komórek organizacyjnych
Ministerstwa Rozwoju zaangażowanych w realizację polityki spójności.

2015-01-01

2017-12-31

14

Wsparcie funkcjonowania
Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju realizujacego Umowę
Partnerstwa w 2015 r.

Projekt jest realizowany od 10 marca 2015 roku. W ramach projektu
będą finansowane wydatki związane z najmem, dzierżawą, i zarządem
powierzchni MIiR, opłatami za energie elektryczną, energie cieplną i
wywozem nieczystości. Ponadto zostaną sfinansowane wydatki
dotyczące kosztu zakupu wyposażenia i urządzeń biurowych oraz
drobnego asortymentu biurowego. Finansowaniem zostaną objęte
także wydatki na usługi pocztowe, na zakup prasy, na konserwacje i
serwis urządzeń biurowych oraz na remonty, przeprowadzki i na
finansowanie kosztów organizacji spotkań

MINISTERSTWO ROZWOJU,
BIURO ADMINISTRACYJNE

Program Operacyjny Pomoc
Techniczna 2014-2020

2015-03-10

2015-12-31

15

Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pracowników
Ministerstwa

MINISTERSTWO ROZWOJU,
W ramach projektu zaplanowano realizację szkoleń dla pracowników
BIURO ZARZĄDZANIA
Ministerstwa, których celem będzie stworzenie pracownikom
możliwości rozwoju zawodowego, a tym samym podniesienie ich
ZASOBAMI LUDZKIMI
kwalifikacji i specjalizacji, jak również zwiększenie ich motywacji do
pracy przy wdrażaniu instrumentów strukturalnych. Działania
szkoleniowe obejmą głównie indywidualne szkolenia krajowe, krajowe
szkolenia grupowe, refundacje kursów językowych i studiów
podyplomowych oraz szkolenia specjalistyczne, takie jak szkolenia
zagraniczne, w tym zagraniczne wizyty studyjne oraz wyjazdowe
szkolenia zespołowe.

Program Operacyjny Pomoc
Techniczna 2014-2020

2015-01-01

2016-12-31

16

Celem projektu jest realizacja szkoleń o charakterze horyzontalnym
Działania edukacyjne dla osób
zaangażowanych w realizację
podnoszących kwalifikacje zawodowe osób zaangażowanych w
polityki spójności w latach 2014- realizację Umowy Partnerstwa.
2020

Program Operacyjny Pomoc
Techniczna 2014-2020

2015-10-01

2016-12-31

MINISTERSTWO ROZWOJU,
DEPARTAMENT PROMOCJI
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

17

Podnoszenie kwalifikacji
pracowników Departamentu
Partnerstwa Publiczno Prywatnego w latach 2016-2019.

Celem projektu jest zapewnienie pracownikom Departamentu
Partnerstwa Publiczno – Prywatnego warunków do realizacji zadań
komórki poprzez zapewnienie możliwości stałego podnoszenia
kwalifikacji. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2019.
Pracownicy będą podnosić kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach,
seminariach, wizytach studyjnych itp. formach kształcenia.

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
PARTNERSTWA PUBLICZNOPRYWATNEGO

2016-01-01

2019-12-31

18

Realizacja przez Wojewodę
Dolnośląskiego, Lubuskiego,
Warmińsko-Mazurskiego,
Pomorskiego oraz
Zachodniopomorskiego zadań
Kontrolera Krajowego w ramach
Programów INTERREG V-A 20142020: Polska-Saksonia,
Południowy Bałtyk,
Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia/Polska
w latach 2015-2017.

Celem projektu jest utrzymanie niezbędnych warunków pracy
MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków przez
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
kontrolerów I stopnia w programach Interreg V-A w perspektywie 2014- WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
2020 oraz zapewnienie tym pracownikom możliwości podnoszenia
kwalifikacji. W ramach projektu finansowany będzie m.in. zakup
sprzętu komputerowego i materiałów biurowych, zapewnienie
przestrzeni biurowej, pokryte zostaną koszty szkoleń i podróży
służbowych.

2015-01-01

2017-12-31

19

Wsparcie funkcjonowania
Ministerstwa Rozwoju
realizującego Umowę
Partnerstwa w 2016 roku.

Celem projektu jest zapewnienie w Ministerstwie Rozwoju niezbędnych MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
ROZWOJU, BIURO
Techniczna 2014-2020
warunków pracy gwarantujących skuteczne wykonanie obowiązków
ADMINISTRACYJNE
związanych z realizacją polityki spójności. W ramach projektu będą
finansowane wydatki związane z najmem, dzierżawą, i zarządem
powierzchni MR, opłatami za energie elektryczną, energie cieplną i
wywozem nieczystości. Ponadto zostaną sfinansowane wydatki
dotyczące kosztu zakupu wyposażenia i urządzeń biurowych oraz
drobnego asortymentu biurowego. Finansowaniem zostaną objęte
także wydatki na usługi pocztowe, na zakup prasy, na konserwacje i
serwis urządzeń biurowych oraz na remonty, przeprowadzki i na
finansowanie kosztów organizacji spotkań, ochrony osób i mienia oraz
systemu kontroli dostępu. Projekt jest realizowany od 1 stycznia do 31
grudnia 2016 roku.

2016-01-01

2016-12-31

20

Wsparcie pracowników instytucji
zaangażowanych w realizację
Europejskiego Funduszu
Strukturalnego i Inwestycyjnego
(EFSI)

Celem jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
instytucji zaangażowanych w realizację polityki spójności. Działania
realizowane w ramach projektu będą dostosowane do
zdiagnozowanych problemów we wdrażaniu EFSI i potrzeb instytucji
zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich.

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
PROGRAMÓW
POMOCOWYCH

2016-01-01

2020-12-31

21

Podnoszenie kwalifikacji
pracowników DCD
zaangażowanych w realizację
polityki spójności w latach 20142020 oraz zamykających
perspektywę finansową 20072013 w 2016 roku.

Celem działania jest zapewnienie pracownikom DCD zaangażowanym w MINISTERSTWO ROZWOJU,
Program Operacyjny Pomoc
realizację polityki spójności w latach 2014-2020 oraz pracownikom
DEPARTAMENT CERTYFIKACJI I Techniczna 2014-2020
DESYGNACJI
zamykającym perspektywę finansową 2007-2013 w 2016 roku,
warunków do realizacji ich zadań, przede wszystkim poprzez
zapewnienie możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji. Podnoszenie
kwalifikacji pracowników będzie realizowane ze szczególnym
uwzględnieniem poszerzania i doskonalenia wiedzy w zakresie tematów
horyzontalnych istotnych z punktu widzenia realizowanych działań w
ramach polityki spójności tj. zamówień publicznych, kontroli, pomocy
publicznej, kwalifikowalności, polityk horyzontalnych UE oraz innych
kwestii horyzontalnych, a także poszerzania wiedzy w zakresie
rozliczania wdrażania funduszy unijnych i zamykania perspektywy
finansowej 2007-2013. Podnoszenie kwalifikacji będzie się odbywało
poprzez następujące formy nauki: finansowanie szkoleń i seminariów
krajowych i zagranicznych oraz finansowanie udziału w studiach
podyplomowych.

2016-01-01

2016-12-31

22

Wsparcie technologią IT
procesów biznesowych
realizowanych w obszarze polityki
spójności

W celu wsparcia ministerstwa i stanowisk pracy zaangażowanych w
MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
realizację polityki spójności w obsłudze procesów biznesowych
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
instytucji, w ramach projektu będą finansowane wydatki na: - budowę, INFORMATYKI
rozwój i utrzymanie systemów teleinformatycznych, - zakup urządzeń
informatycznych, telekomunikacyjnych i zestawów komputerowych,
ich eksploatację i utrzymanie, - zakup licencji oprogramowania i jego
utrzymanie.

2016-01-01

2017-12-31
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Finansowanie działań z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi etap III

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania
zasobami ludzkimi służącej jak najbardziej efektywnemu wykorzystaniu
potencjału ludzkiego zaangażowanego w realizację Umowy
Partnerstwa w Ministerstwie Rozwoju. W szczególności, projekt
przewiduje finansowanie działań zmierzających do zwiększenia
efektywności ministerstwa jako organizacji poprzez opracowanie
założeń i wdrożenie systemu zarządzania przez cele. Ponadto,
zaplanowano kontynuację działań mających na celu stworzenie
spójnego, nowoczesnego i jednolitego systemu zarządzania zasobami
ludzkimi opartego na modelu kompetencyjnym.

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
ROZWOJU, BIURO
Techniczna 2014-2020
ZARZĄDZANIA ZASOBAMI
LUDZKIMI

2016-07-01

2019-12-31

24

Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pracowników
Instytucji Koordynującej NSRO i
Instytucji do spraw koordynacji
UP w zakresie Regionalnych
Programów Operacyjnych w
latach 2016 - 2019

Celem projektu jest zwiększenie motywacji oraz zaangażowania
pracowników Instytucji Koordynującej NSRO i Instytucji do spraw
koordynacji UP w zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych do
wykonywania zadań. Projekt ma na celu zaspokojenie potrzeb
rozwojowych wyłonionych na etapie ich identyfikacji. Realizacja
projektu powinna wspierać osiągnięcie założonych celów
Departamentu oraz zwiększać efektywność prowadzonych działań m.in
przygotowanie pracowników do wykonywania powierzonych im zadań,
których, w związku z utworzeniem Departamentu Regionalnych
Programów Operacyjnych oraz wdrażaniem perspektyw finansowej na
lata 2014-2020, zakres został zmieniony lub rozszerzony. Dodatkowo
projekt powinien sprzyjać podniesieniu kwalifikacji oraz zwiększeniu
kompetencji pracowników DRP. Wniosek ma charakter ramowy i
obejmuje następujące komponenty: szkolenia krajowe i zagraniczne
pracowników DRP, warsztaty, treningi, seminaria, wizyty studyjne oraz
inne formy kształcenia.

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
REGIONALNYCH
PROGRAMÓW
OPERACYJNYCH

2016-05-01

2019-12-31

MINISTERSTWO ROZWOJU,
Program Operacyjny Pomoc
DEPARTAMENT KOORDYNACJI Techniczna 2014-2020
STRATEGII I POLITYK
ROZWOJU

2016-09-16

2017-10-16

Podnoszenie kwalifikacji
pracowników DCD
zaangażowanych w realizację
polityki spójności w latach 20142020 oraz zamykających
perspektywę finansową 20072013 w 2017 roku

Celem działania jest zapewnienie pracownikom DCD zaangażowanym w MINISTERSTWO ROZWOJU,
Program Operacyjny Pomoc
realizację polityki spójności w latach 2014-2020 oraz pracownikom
DEPARTAMENT CERTYFIKACJI I Techniczna 2014-2020
zamykającym perspektywę finansową 2007-2013 w 2017 roku,
DESYGNACJI
warunków do realizacji ich zadań, przede wszystkim poprzez
zapewnienie możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji. Podnoszenie
kwalifikacji pracowników będzie realizowane ze szczególnym
uwzględnieniem poszerzania i doskonalenia wiedzy w zakresie tematów
horyzontalnych istotnych z punktu widzenia realizowanych działań w
ramach polityki spójności tj. zamówień publicznych, kontroli, pomocy
publicznej, kwalifikowalności, polityk horyzontalnych UE oraz innych
kwestii horyzontalnych, a także poszerzania wiedzy w zakresie
rozliczania wdrażania funduszy unijnych i zamykania perspektywy
finansowej 2007-2013. Podnoszenie kwalifikacji będzie się odbywało
poprzez następujące formy nauki: finansowanie szkoleń i seminariów
krajowych i zagranicznych.

2017-01-01

2017-12-31
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Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pracowników
Ministerstwa - etap II

W ramach projektu zaplanowano realizację szkoleń dla pracowników
Ministerstwa, których celem będzie stworzenie pracownikom
możliwości rozwoju zawodowego, a tym samym podniesienie ich
kwalifikacji i specjalizacji, jak również zwiększenie ich motywacji do
pracy przy wdrożeniu polityki spójności. Działania szkoleniowe
obejmują przede wszystkim indywidualne szkolenia krajowe, krajowe
szkolenia grupowe, refundacje kursów językowych i studiów
podyplomowych, a także szkolenia zagraniczne (wizyty studyjne) oraz
wyjazdowe szkolenia zespołowe.

Program Operacyjny Pomoc
Techniczna 2014-2020

2017-01-01

2017-12-31
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Cykl warsztatów z zakresu
Głównym celem projektu jest dostarczenie uczestnikom warsztatów
MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
rozwoju regionalnego - XI edycja najnowszej wiedzy o współczesnych procesach rozwojowych oraz
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
Akademii Rozwoju Regionalnego wyzwaniach i metodach zintegrowanego planowania, jako elementu
STRATEGII ROZWOJU
ewolucji planowania i realizacji polityk publicznych. Ww. wiedza
powinna zostać przedstawiona z uwzględnieniem kontekstu krajowego
i międzynarodowego (zarówno w odniesieniu do istniejących analiz,
doświadczeń i trendów w prowadzeniu polityk, jak i wybranych
strategii rozwoju oraz innych dokumentów planistycznych,
uwzględniających najlepsze praktyki i rozwiązania). Zadanie polega na
przeprowadzeniu cyklu warsztatów dla max. 30 słuchaczy nt. rozwoju
regionalnego pn. „XI edycja Akademii Rozwoju Regionalnego” w
Warszawie. Cykl warsztatów musi zostać przeprowadzony w formie
minimum 12 dwudniowych sesji. Każda z dwudniowych sesji odbywać
się będzie: w piątki - 4 godziny dydaktyczne (każda 45 minut) od
godziny 15:00, oraz w soboty – 8 godzin dydaktycznych (każda 45
minut). Całkowity wymiar programu podstawowego wyniesie co
najmniej 144 godziny, w tym co najmniej 6 godzin konsultacji
indywidualnych (z czego na wykłady przeznaczyć można maksymalnie
70 godzin). Cykl warsztatów zostanie poprzedzony minimum
dwudniową sesją (piątek i sobota), na której zostaną zaprezentowane
ogólne zagadnienia w zakresie rozwoju regionalnego (tzw. blok
wprowadzający w wymiarze 12 godzin zajęć). Reasumując całkowity
wymiar cyklu warsztatów dla jednej grupy wyniesie 156 godzin
dydaktycznych (12 godzin zajęć bloku wprowadzającego i 144 godziny
zajęć programu właściwego Akademii). Po ukończeniu projektu
uczestnikom zostaną wydane stosowne certyfikaty poświadczające
udział w cyklu warsztatów, opatrzonych logo Unii Europejskiej oraz
informacją o współfinansowaniu z Unii Europejskiej.

2017-09-15

2018-10-21
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Wsparcie funkcjonowania
Ministerstwa Rozwoju
realizującego Umowę
Partnerstwa w 2017 roku

2017-01-01

2017-12-31
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Cykl warsztatów z zakresu
Głównym celem projektu jest dostarczenie uczestnikom warsztatów
rozwoju regionalnego - X edycja najnowszej wiedzy o współczesnych procesach rozwojowych oraz
Akademii Rozwoju Regionalnego wyzwaniach i metodach zintegrowanego planowania, jako elementu
ewolucji planowania i realizacji polityk publicznych. Ww. wiedza
powinna zostać przedstawiona z uwzględnieniem kontekstu krajowego
i międzynarodowego (zarówno w odniesieniu do istniejących analiz,
doświadczeń i trendów w prowadzeniu polityk, jak i wybranych
strategii rozwoju oraz innych dokumentów planistycznych,
uwzględniających najlepsze praktyki i rozwiązania). Zadanie polega na
przeprowadzeniu cyklu warsztatów dla 30 słuchaczy nt. rozwoju
regionalnego pn. „X edycja Akademii Rozwoju Regionalnego” w
Warszawie. Cykl warsztatów musi zostać przeprowadzony w formie
minimum 12 dwudniowych sesji. Każda z dwudniowych sesji odbywać
się będzie: w piątki - 4 godziny dydaktyczne (każda 45 minut) od
godziny 15:00, oraz w soboty – 8 godzin dydaktycznych (każda 45
minut). Całkowity wymiar programu podstawowego wyniesie co
najmniej 144 godziny, w tym co najmniej 6 godzin konsultacji
indywidualnych (z czego na wykłady przeznaczyć można maksymalnie
70 godzin). Cykl warsztatów zostanie poprzedzony minimum
dwudniową sesją (piątek i sobota), na której zostaną zaprezentowane
ogólne zagadnienia w zakresie rozwoju regionalnego (tzw. blok
wprowadzający w wymiarze 12 godzin zajęć). Reasumując całkowity
wymiar cyklu warsztatów dla jednej grupy wyniesie 156 godzin
dydaktycznych (12 godzin zajęć bloku wprowadzającego i 144 godziny
zajęć programu właściwego Akademii). Po ukończeniu projektu
uczestnikom zostaną wydane stosowne certyfikaty poświadczające
udział w cyklu warsztatów, opatrzonych logo Unii Europejskiej oraz
informacją o współfinansowaniu z Unii Europejskiej.
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MINISTERSTWO ROZWOJU,
BIURO ZARZĄDZANIA
ZASOBAMI LUDZKIMI

Celem projektu jest zapewnienie w Ministerstwie Rozwoju niezbędnych MINISTERSTWO ROZWOJU,
warunków pracy gwarantujących skuteczne wykonanie obowiązków
BIURO ADMINISTRACYJNE
związanych z realizacją polityki spójności. W ramach projektu będą
finansowane wydatki związane z najmem, dzierżawą, i zarządem
powierzchni MR, opłatami za energie elektryczną, energie cieplną i
wywozem nieczystości. Ponadto zostaną sfinansowane wydatki
dotyczące kosztu zakupu wyposażenia i urządzeń biurowych oraz
drobnego asortymentu biurowego. Finansowaniem zostaną objęte,
także wydatki na usługi pocztowe, na zakup prasy, na konserwacje i
serwis urządzeń biurowych oraz na remonty, przeprowadzki i na
finansowanie kosztów organizacji spotkań, ochrony osób i mienia oraz
systemu kontroli dostępu.

Program Operacyjny Pomoc
Techniczna 2014-2020

30

Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pracowników
Ministerstwa - etap III

W ramach projektu zaplanowano realizację szkoleń, których celem
będzie stworzenie pracownikom Ministerstwa możliwości rozwoju
zawodowego, podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji, jak również
zwiększenie motywacji do pracy przy wdrożeniu polityki spójności.
Działania szkoleniowe obejmują przede wszystkim indywidualne
szkolenia krajowe, krajowe szkolenia grupowe, refundacje kursów
języków obcych i studiów podyplomowych, a także szkolenia
zagraniczne (wizyty studyjne) oraz wyjazdowe szkolenia zespołowe.

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
ROZWOJU, BIURO
Techniczna 2014-2020
ZARZĄDZANIA ZASOBAMI
LUDZKIMI

2018-01-01

2018-12-31
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Podnoszenie kwalifikacji
Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji pracowników IK UP w
pracowników IK UP w 2018 i 2019 2018 i 2019 roku. W ramach projektu planowane jest finansowanie
roku
seminariów, szkoleń krajowych i zagranicznych.

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
KOORDYNACJI WDRAŻANIA
FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

2018-01-01

2019-12-31
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Podnoszenie kwalifikacji
pracowników DCD
zaangażowanych w realizację
polityki spójności w latach 20142020 oraz zamykających
perspektywę finansową 20072013 w 2018 roku

Celem działania jest zapewnienie pracownikom DCD zaangażowanym w MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
realizację polityki spójności w latach 2014-2020 oraz pracownikom
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
zaangażowanych w realizację zadań związanych z zamykaniem
CERTYFIKACJI I DESYGNACJI
perspektywy finansowej 2007-2013 w 2018 roku, warunków do
realizacji ich zadań, przede wszystkim poprzez zapewnienie możliwości
stałego podnoszenia kwalifikacji. Podnoszenie kwalifikacji pracowników
będzie realizowane ze szczególnym uwzględnieniem poszerzania i
doskonalenia wiedzy w zakresie tematów horyzontalnych istotnych z
punktu widzenia realizowanych działań w ramach polityki spójności tj.
zamówień publicznych, kontroli, pomocy publicznej, kwalifikowalności,
inżynierii finansowej, polityk horyzontalnych UE oraz innych kwestii
horyzontalnych, a także poszerzania wiedzy w zakresie rozliczania
wdrażania funduszy unijnych. Podnoszenie kwalifikacji będzie się
odbywało poprzez następujące formy nauki: finansowanie szkoleń i
seminariów krajowych i zagranicznych.

2018-01-01

2018-12-31
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Wsparcie funkcjonowania
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
realizującego Umowę
Partnerstwa w 2018 roku

Celem projektu jest zapewnienie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
niezbędnych warunków pracy gwarantujących skuteczne wykonanie
ROZWOJU, BIURO
Techniczna 2014-2020
obowiązków związanych z realizacją polityki spójności. W ramach
ADMINISTRACYJNE
projektu będą finansowane wydatki związane z najmem, dzierżawą, i
zarządem powierzchni MIiR, opłatami za energie elektryczną, energie
cieplną i wywozem nieczystości. Ponadto zostaną sfinansowane
wydatki dotyczące kosztu zakupu wyposażenia i urządzeń biurowych
oraz drobnego asortymentu biurowego. Finansowaniem zostaną
objęte, także wydatki na usługi pocztowe, na zakup prasy, na
konserwacje i serwis urządzeń biurowych oraz na remonty,
przeprowadzki i na finansowanie kosztów organizacji spotkań, ochrony
osób i mienia oraz systemu kontroli dostępu.

2018-01-01

2018-12-31
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Realizacja przez Wojewodę
Dolnośląskiego, Lubuskiego,
Warmińsko-Mazurskiego,
Pomorskiego oraz
Zachodniopomorskiego zadań
Kontrolera Krajowego w ramach
Programów INTERREG VA 20142020: Polska-Saksonia,
Południowy Bałtyk,
Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia/Polska
w latach 2018-2020

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
Celem projektu jest utrzymanie niezbędnych warunków pracy
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków przez
kontrolerów I stopnia w programach Interreg VA w perspektywie 2014- WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
2020 oraz zapewnienie tym pracownikom możliwości podnoszenia
kwalifikacji. W ramach projektu finansowany będzie m.in. zakup
sprzętu komputerowego i materiałów biurowych, zapewnienie
przestrzeni biurowej, pokrycie kosztów administracyjnych oraz kosztów
szkoleń.

2018-01-01

2020-12-31
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Wsparcie usługami telefonii
stacjonarnej i ruchomej
stanowisk pracy zaangażowanych
w realizację polityki spójności Etap II

W ramach projektu finansowane będą wydatki związane z usługami
MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup aparatów
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
telefonicznych dla użytkowników komórek organizacyjnych
INFORMATYKI
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zaangażowanych w realizację polityki
spójności.

2018-01-01

2020-12-31
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Wsparcie technologią IT
procesów biznesowych realizacji
polityki spójności w procesie
wdrażania instrumentów
strukturalnych - Etap II

W celu wsparcia ministerstwa i stanowisk pracy zaangażowanych w
MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
realizację polityki spójności w obsłudze procesów biznesowych
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
instytucji, w ramach projektu będą finansowane wydatki na: - budowę, INFORMATYKI
rozwój i utrzymanie systemów teleinformatycznych, - zakup urządzeń
informatycznych, telekomunikacyjnych i zestawów komputerowych,
ich eksploatację i utrzymanie, - zakup licencji oprogramowania i jego
utrzymanie.

2018-01-01

2020-12-31
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Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pracowników
Ministerstwa – etap IV

W ramach projektu zaplanowano realizację szkoleń, których celem
będzie stworzenie pracownikom Ministerstwa możliwości rozwoju
zawodowego, podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji, jak również
zwiększenie motywacji do pracy przy wdrożeniu polityki spójności.
Działania szkoleniowe obejmują przede wszystkim indywidualne
szkolenia krajowe, krajowe szkolenia grupowe, refundacje kursów
języków obcych i studiów, a także szkolenia zagraniczne (wizyty
studyjne) oraz wyjazdowe szkolenia zespołowe.

2019-01-01

2019-12-31

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
ROZWOJU, BIURO
Techniczna 2014-2020
ZARZĄDZANIA ZASOBAMI
LUDZKIMI

2015-10-01

2021-12-31

Program Operacyjny Pomoc
Techniczna 2014-2020

2015-11-01

2017-12-31

MINISTERSTWO
Program Operacyjny Pomoc
Wsparcie Departamentu Polityki Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania Departamentu jako
Przestrzennej w realizacji Umowy instytucji odpowiedzialnej za realizację, monitorowanie i wdrażanie
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Techniczna 2014-2020
Partnerstwa w latach 2015-2016. celów polityki spójności, a także strategii EU 2020, SRK 2020, KSRR 20102020, KPZK 2030, AT UE 2020 i przyszłej agendy miejskiej UE w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego na wszystkich
szczeblach zarządzania rozwojem, w wymiarze krajowym, regionalnym,
lokalnym oraz funkcjonalnym, a także polityki miejskiej i rewitalizacji, w
tym wsparcie działań innowacyjnych. Zmiany systemu w zakresie
kształtowania ładu przestrzennego obejmą wprowadzenie do
planowania strategicznego współzależności celów polityki przestrzennej
i regionalnej, w tym projektowanie nowych aktów prawnych oraz
dostosowanie prawa do wymogów nowego systemu. Realizację
powyższych działań będzie wspierała współpraca z administracją
rządową i samorządową, ekspertami oraz podmiotami w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz polityki miejskiej i
rewitalizacji. Rozwijanie sieci współpracy w ww. zakresie, promowanie
dobrych praktyk, wypracowanie modelowych rozwiązań, w tym
organizacja spotkań, konferencji i seminariów zwiększy efektywność
wykorzystywania środków UE na rzecz rozwoju miast i rewitalizacji.
Działania te wspierają zrównoważony rozwój oraz koordynację polityki
spójności z politykami krajowymi, sektorowymi i regionalną, w jej
wymiarach miejskim i terytorialnym i ich uwzględnieniu w programach
operacyjnych, przyczyniając się do realizacji Umowy Partnerstwa.

2015-07-01

2016-12-31
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Wsparcie Instytucji Zarządzającej Celem projektu jest zapewnienie wsparcia funkcjonowania Instytucji
POPT w realizacji POPT w latach Zarządzającej POPT w następującym zakresie: 1. Organizacja posiedzeń
2015-2021
Komitetów Monitorujących POPT obejmująca m.in.: koszty organizacji
spotkań, refundację kosztów podróży członków Komitetów,
tłumaczenie podczas spotkań i materiałów na potrzeby Komisji
Europejskiej, przygotowanie i wydruk materiałów na potrzeby
posiedzeń KM, szkolenia członków KM, ekspertyzy na potrzeby
członków KM. 2. Podróże krajowe pracowników IZ POPT związane m.in.
z przeprowadzeniem kontroli realizacji projektów na miejscu oraz z
udziałem przedstawicieli IZ POPT w spotkaniach poza Warszawą
(koszty: podróży, diet, noclegów). 3. Delegacje zagraniczne
pracowników IZ POPT związane w szczególności z udziałem w
spotkaniach np. z Komisją Europejską oraz innych spotkaniach
zagranicznych itp. (koszty: podróży, diet i noclegów). 4. Analizy, oceny i
ekspertyzy związane z działaniami prowadzonymi przez IZ POPT.
Częstotliwość przeprowadzanych ekspertyz jak również ich tematyka
będą zależały od pojawiającej się konieczności. 5. Organizacja spotkań
na potrzeby IZ POPT, w szczególności organizacja spotkań
koordynujących pomoc techniczną, spotkań Grupy sterującej ds.
Pomocy Technicznej, spotkań z beneficjentami. 6. Tłumaczenia ustne
oraz pisemne (według bieżącego zapotrzebowania). 7. Przygotowanie,
powielanie i dystrybucja materiałów roboczych i informacyjnych,
sprawozdań i raportów. 8. Realizacja ewaluacji na potrzeby POPT. 9.
Finansowanie kosztów zamykania POPT 2007-2013.
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Wsparcie DSE w realizację
Umowy Partnerstwa w
perspektywie finansowej 2014 2020

40

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
PROGRAMÓW
POMOCOWYCH

Projekt jest ściśle związany z zadaniami należącymi do kompetencji
MINISTERSTWO ROZWOJU,
Departamentu Spraw Europejskich MR, instytucji odpowiedzialnej m.in. DEPARTAMENT SPRAW
za wykorzystanie współpracy w ramach UE dla realizacji polityki
EUROPEJSKICH
spójności oraz efektywnego zarządzania funduszami polityki spójności.
Celem projektu jest kompleksowe wsparcie jednostek realizujących
założenia Umowy Partnerstwa poprzez koordynację współpracy z
instytucjami UE oraz państwami członkowskimi w zakresie kompetencji
MR, służącej wsparciu realizacji Umowy Partnerstwa oraz
poszczególnych programów operacyjnych, jak również przygotowaniu
wdrażania funduszy polityki spójności po roku 2020. Prowadzone w
ramach projektu konsultacje z instytucjami UE i wymiana doświadczeń
na forum międzynarodowym, przyczynią się do sprawnego przebiegu
procesu realizacji Umowy Partnerstwa i włączenia się w realizację celów
Strategii Europa 2020. Wniosek ma charakter ramowy.
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Wsparcie zadań Instytucji
Zarządzającej w zakresie
ewaluacji Programów Interreg VA
2014-2020 oraz przygotowania
założeń współpracy terytorialnej
w Unii Europejskiej w nowej
perspektywie po 2020 r.

Celem projektu jest Wsparcie Instytucji Zarządzającej w zakresie
MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
ewaluacji Programów Interreg VA 2014-2020 oraz przygotowanie
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
założeń współpracy terytorialnej w Unii Europejskiej w nowej
WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
perspektywie po 2020 r. Wsparcie procesu ewaluacji odbędzie się
poprzez przeprowadzenie badania dotyczącego procedur naboru,
oceny i wyboru projektów w programach Interreg VA, dla których
Polska pełni rolę Instytucji Zarządzającej. Badanie to realizowane na
rzecz Umowy Partnerstwa ocenić ma kryteria wyboru projektów
zatwierdzone przez Komitety Monitorujące w ramach poszczególnych
programów. Obiektywne, zrozumiałe, trafne i łatwo weryfikowalne
kryteria wyboru projektów, wpisujące się w realizację celów programu,
powinny służyć właściwej ocenie projektów i jednocześnie być pomocą
dla potencjalnych beneficjentów, tj. jasno odzwierciedlać warunki, jakie
musi spełniać projekt, aby uzyskać wsparcie. Istotnym elementem
niniejszej analizy jest również ocena kryteriów oraz procesu oceny i
wyboru projektów z punktu widzenia realizacji wskaźników zawartych
w systemie ram wykonania (w tym m.in. wpływ kryteriów oraz procesu
naboru na strukturę i dynamikę wydatkowania środków finansowych).
Badanie będzie również istotne pod kątem spójności rozwiązań w
różnych programach, szczególnie od strony obciążeń administracyjnych
nakładanych na wnioskodawców. W ramach przygotowań do nowej
perspektywy finansowej po 2020 r. planowana jest usługa doradcza
dotycząca kształtu współpracy terytorialnej w UE. Zadanie zakłada
analizę możliwości rozwoju współpracy w ramach INTERREG z udziałem
Polski po 2020 r., uwzględniając tendencje w debacie nad przyszłością
Polityki Spójności. Dodatkowo planuje się zlecenie ekspertyz
dotyczących wyzwań i celów dla współpracy transgranicznej po 2020 r.
na poszczególnych granicach Polski. Ekspertyza powinna m.in. określić
optymalny kształt geograficzny i liczbę programu/-ów na granicy oraz
wykazać konkretne obszary tematyczne. - c.d. w SL2014-PT

2015-11-01

2019-12-31
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Budowa, rozwój i utrzymanie
systemów informatycznych
wspomagających zarządzanie
funduszami UE.

W ramach projektu finansowane będą wydatki związane z budową,
MINISTERSTWO ROZWOJU,
Program Operacyjny Pomoc
rozwojem i utrzymaniem systemów informatycznych wspomagających DEPARTAMENT INFORMATYKI Techniczna 2014-2020
zarządzanie funduszami UE (w tym system SL 2014 oraz SRHD),
rozwojem i utrzymaniem Lokalnego Systemu Informatycznego (SL 2014
PT). W ramach budowy, rozwoju i utrzymania ww. systemów
realizowany będzie również zakup usług konsultacyjnych, ekspertyz i
szkoleń specjalistycznych zapewniających rozwój i utrzymanie
systemów.

2015-01-01

2017-12-31
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Wsparcie instytucji ds.
Celem projektu jest wsparcie DSR jako IS UP i IK NSRO w realizacji
MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
koordynacji strategicznej Umowy procesów przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania i
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
Partnerstwa w latach 2015-2017 oceny w obszarze: - polityki rozwoju, w tym realizacja
STRATEGII ROZWOJU
ogólnorozwojowych strategii w skali europejskiej i krajowej, z
uwzględnieniem wymiaru terytorialnego (KOT, ROT, KFT); - krajowej
polityki regionalnej, przestrzennej i miejskiej, w tym przygotowanie
propozycji i realizację krajowej strategii rozwoju regionalnego,
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii
ponadregionalnych, polityki miejskiej i rewitalizacji; - polityki spójności,
w tym kształtowanie i negocjacje kolejnych perspektyw w zakresie
polityki spójności; - zadań wynikających z udziału Polski w realizacji
Strategii Europa 2020 w ramach Semestru Europejskiego, w tym
przygotowanie i monitorowanie realizacji KPR oraz monitorowanie
realizacji Zaleceń Rady UE dla Polski. Realizację działań będzie wspierała
współpraca z administracją rządową i samorządową, ekspertami oraz
podmiotami koordynującymi polityki spójności z politykami:
krajowymi, sektorowymi, makroregionalnymi i ponadregionalnymi
poprzez finansowanie kosztów wszystkich bieżących działań
organizacyjnych i administracyjnych związanych z realizacją UP,
udziałem Polski w programach współpracy międzyregionalnej celu
EWT–URBACT oraz grup eksperckich i roboczych, udziałem Polski w
programie EWT ESPON 2020, inicjatywie VASAB, V4 oraz współpraca
transgraniczna we wzmacnianiu i monitorowaniu zmian struktur
przestrzennych a także planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz polityki miejskiej i rewitalizacji. Rozwijanie sieci współpracy w ww.
zakresie, promowanie dobrych praktyk, wypracowanie modelowych
rozwiązań, w tym organizacja spotkań, konferencji i seminariów
zwiększy efektywność wykorzystywania środków UE. Działania te
wspierają zrównoważony rozwój oraz koordynację polityki spójności z
politykami krajowymi, sektorowymi i polityką regionalną,
uwzględnionymi w PO, przyczyniając się do realizacji UP.

2015-05-01

2017-12-31
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Wsparcie Krajowej Jednostki
Ewaluacji w zakresie realizacji
procesu ewaluacji polityki
spójności 2014-2020 oraz 20072013.

W ramach projektu realizowane będą horyzontalne ewaluacje na
MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
potrzeby wdrażania polityki spójności. Realizowane będą działania na ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
rzecz rozwoju kultury i potencjału ewaluacyjnego (m.in. akademia
STRATEGII ROZWOJU
ewaluacji, podręczniki, publikacje, konferencje oraz działania mające na
celu koordynację i zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu
ewaluacji polityki spójności). Szczególny nacisk podczas realizacji
projektu położony zostanie na dostosowanie systemu ewaluacji do
wymogów przepisów rozporządzenia ogólnego 1303/2013,
wykorzystanie nowoczesnych technik ewaluacji (np. ewaluacja
kontrfaktyczna) oraz zbudowanie nowoczesnego systemu zarządzania
rekomendacjami.

2015-08-03

2019-12-20
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Wsparcie zadań Koordynatora
EWT w programach Interreg
Region Morza Bałtyckiego i
Interreg Europa

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
Projekt służy wsparciu zadań związanych ze sprawowaniem przez
Techniczna 2014-2020
Departament Współpracy Terytorialnej, zgodnie z Umową Partnerstwa, ROZWOJU, DEPARTAMENT
funkcji Koordynatora EWT w dwóch programach: transnarodowym
WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz międzyregionalnym Interreg
Europa. Zadania te koncentrują się na: - zaangażowaniu we wdrażanie
programów, przez uczestnictwo w pracach komitetów, grup roboczych
oraz innych spotkań organizowanych przez instytucje programu; prowadzeniu na terenie Polski działań polegających na
rozpowszechnianiu rezultatów i wymianie doświadczeń dotyczących
Regionu Morza Bałtyckiego; - organizacji w Polsce międzynarodowych
wydarzeń dotyczących Regionu Morza Bałtyckiego.

2016-01-01

2019-12-31
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Wsparcie koordynacji systemu
informacji i promocji Funduszy
Europejskich

Projekt ma na celu wsparcie funkcjonowania Instytucji ds. koordynacji MINISTERSTWO ROZWOJU,
wdrożeniowej Umowy Partnerstwa w zakresie informacji i promocji
DEPARTAMENT PROMOCJI
Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020. W ramach projektu FUNDUSZY EUROPEJSKICH
realizowane będą działania związane z koordynacją informacji i
promocji oraz upowszechnianiem wymiany doświadczeń, w tym
organizacją grup roboczych w zakresie informacji i promocji.

Program Operacyjny Pomoc
Techniczna 2014-2020

2016-01-01

2017-12-31
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Wsparcie działań merytorycznych
i technicznych prowadzonych
przez Departament Partnerstwa
Publiczno - Prywatnego w latach
2016-2020

Celem projektu jest wsparcie działań prowadzonych przez
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w celu wzmocnienia
sektora publicznego w zakresie pozyskania wiedzy na temat realizacji
przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Główne
działania w projekcie mają służyć zapewnieniu wymiany wiedzy i
dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań dotyczących
przygotowania i realizacji przedsięwzięć publiczno-prywatnych
pomiędzy uczestnikami systemu realizacji polityki spójności. Działania
prowadzone w projekcie związane są z obszarem działalności Platformy
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i nakierowane są na wypracowanie
określonych standardów i wzorcowych dokumentów dotyczących
przygotowania i wdrażania projektów ppp. W ramach projektu
realizowane będzie specjalistyczne doradztwo prawne, ekonomicznofinansowe oraz techniczne dla jednostek realizujących projekty z
sektora drogowego oraz efektywności energetycznej. Ponadto w
projekcie prowadzone będą działania związane z projektami
inwestycyjnymi. Planowane przedsięwzięcia mają wpłynąć na
zwiększenie skuteczności i efektywności jednostek realizujących
projekty infrastrukturalne służące wzmocnieniu spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej regionu.

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
PARTNERSTWA PUBLICZNOPRYWATNEGO

2016-01-01

2020-12-31
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Realizacja przez Wojewodę
Dolnośląskiego, Lubuskiego,
Warmińsko-Mazurskiego,
Pomorskiego oraz
Zachodniopomorskiego zadań
Kontrolera Krajowego w ramach
Programów INTERREG VA 20142020: Polska-Saksonia,
Południowy Bałtyk,
Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia/Polska
w latach 2015-2017.

Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania urzędów wojewódzkich MINISTERSTWO ROZWOJU,
DWT
wykonujących zadania związane z kontrolą I stopnia w Programach
Interreg VA w perspektywie 2014-2020. W ramach projektu przewiduje
się realizację działań wspierających proces wymiany doświadczeń i
informacji pomiędzy kontrolerami w poszczególnych urzędach
wojewódzkich jak i pomiędzy kontrolerami a beneficjentami a także
finansowanie kosztów niezbędnych ekspertyz i tłumaczeń.

Program Operacyjny Pomoc
Techniczna 2014-2020

2015-01-01

2017-12-31
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Wsparcie funkcjonowania IK UP
w latach 2016-2019

Wsparcie funkcjonowania IK UP w 2016 i 2017 r. (w tym organizacja
MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
spotkań, wyjazdów krajowych i zagranicznych, ekspertyzy, tłumaczenia, ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
doradztwo).
KOORDYNACJI WDRAŻANIA
FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

2016-01-01

2019-12-31
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Wsparcie wdrożenia Centralnych
systemów teleinformatycznych
obsługujących programy
współfinansowane ze środków
funduszy strukturalnych w latach
2016-2018

Głównymi celami projektu jest sprawne i efektowne wdrożenie
systemów teleinformatycznych wspierających wykorzystanie środków
UE i ich dalszy rozwój oraz skuteczna wymiana informacji i doświadczeń
związanych z wdrożeniem powyższych systemów. Realizacja ww.
koncepcji pozwoli na osiągnięcie celów szczegółowych określonych w
SZOOP POPT 2014-2020 takich jak "Sprawnie działające i użyteczne
systemy informatyczne wykorzystywane w procesie realizacji polityki
spójności" oraz "Skuteczny system wymiany doświadczeń i przepływu
informacji pomiędzy uczestnikami systemu realizacji polityki spójności,
ze szczegółowym uwzględnieniem partnerów". W ramach projektu
przewiduje się realizację trzech zadań. Pierwsze z nich dotyczy działań
szkoleniowych, w tym: organizacji szkoleń Użytkowników systemów
obsługujących programy współfinansowane ze środków funduszy
strukturalnych, podnoszenia kwalifikacji osób zajmujących się
definiowaniem wymagań oraz założeń biznesowych dla ww. systemów,
oraz rozwój instrukcji Użytkowników centralnego systemu
teleinformatycznego (tj. zakup licencji lub tłumaczeń). Drugie zadanie
związane jest z organizacją spotkań/konferencji oraz seminariów,
których głównymi priorytetami będą: rozwiązywanie bieżących
problemów związanych z wdrożeniem, budową systemów
teleinformatycznych wspierających realizację polityki spójności oraz
wymiana doświadczeń związanych z ich wdrożeniem. W ostatnim
zadaniu przewiduje się zapewnienie asysty technicznej (możliwa
realizacja działania przez osoby fizyczne). Szczegółowy opis zadań
stanowi załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie. Wszystkie
powyższe działania zgodne są z zadaniami departamentu oraz
dokumentami programowymi POPT 2014-2020.

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
KOORDYNACJI WDRAŻANIA
FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

2016-01-01

2018-12-31
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Wsparcie funkcjonowania DCD
poprzez finansowanie kosztów
organizacyjnych, technicznych i
administracyjnych oraz wsparcia
eksperckiego i prawnego, a także
udział w przeprowadzanych
kontrolach niezbędnych do
zapewnienia sprawnej realizacji
zadań w ramach polityki
spójności w latach 2014-2020
oraz zamykających perspektywę
finansową 2007-2013 w 2016
roku.

Celem działania jest zapewnienie pracownikom DCD zaangażowanym w MINISTERSTWO ROZWOJU,
Program Operacyjny Pomoc
realizację polityki spójności w latach 2014-2020 oraz pracownikom
DEPARTAMENT CERTYFIKACJI I Techniczna 2014-2020
zamykającym perspektywę finansową 2007-2013 w 2016, warunków
DESYGNACJI
do realizacji ich zadań, przede wszystkim poprzez zapewnienie wsparcia
techniczno-administracyjnego oraz prawnego na potrzeby zadań
wykonywanych przez IC oraz Komitet do spraw desygnacji.
Zapewnienie wsparcia techniczno-administracyjnego oraz prawnego
będzie realizowane w szczególności poprzez organizacje i finansowanie
wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych pracowników DCD,
finansowanie kosztów związanych z organizacją Komitetu do spraw
desygnacji oraz innych spotkań (w tym m.in. usługi restauracyjne,
wynajem sal) oraz zawieranie umów cywilnoprawnych mających na
celu wsparcie funkcjonowania DCD, zlecanie niezbędnych ekspertyz
oraz tłumaczeń wynikających z bieżącego zapotrzebowania DCD.

2016-01-01

2016-12-31
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Wsparcie Instytucji
Koordynującej NSRO i Instytucji
do spraw koordynacji UP w
zakresie Regionalnych
Programów Operacyjnych w
latach 2016 - 2019.

Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania DRP, jako IK NSRO i
MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
Techniczna 2014-2020
Instytucji do spraw koordynacji UP w zakresie RPO, odpowiedzialnego ROZWOJU, DEPARTAMENT
za realizację procesów przygotowania, zarządzania, wdrażania,
REGIONALNYCH
finansowania, monitorowania, oceny i kontroli 16 RPO, instrumentów PROGRAMÓW
regionalnych i terytorialnych, w tym kontraktu wojewódzkiego i
OPERACYJNYCH
terytorialnego, zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz
instrumentów rozwojowych w różnych obszarach, w tym w zakresie
wspierania innowacyjności i małych i średnich przedsiębiorstw w
województwach. Projekt wzmocni wymiar terytorialny na gruncie
krajowym (ZIT i Kontrakt Terytorialny) poprzez finansowanie kosztów
wszystkich bieżących działań organizacyjnych i administracyjnych
związanych z realizacją UP (w tym: strategii EU i krajowych, wymiaru
terytorialnego polityki rozwoju, polityki miejskiej i rewitalizacji,
instrumentów finansowych) i koordynację 16 RPO. Realizację zadań
będzie wspierała współpraca z administracją rządową i samorządową,
ekspertami oraz podmiotami w zakresie RPO, innowacyjności i
przedsiębiorczości oraz polityki miejskiej i rewitalizacji. Rozwijanie sieci
współpracy w ww. zakresie, promowanie dobrych praktyk, projekty
pilotażowe i predefiniowane, wypracowanie modelowych rozwiązań, w
tym organizacja spotkań, konferencji i seminariów zwiększy
efektywność wykorzystywania środków UE na rzecz 16 RPO, rozwoju
miast i rewitalizacji oraz wsparcia innwoacyjności MiŚP. Wniosek ma
charakter ramowy i obejmuje finansowaniem m.in. następujące
komponenty: - sporządzanie bieżących ekspertyz, opinii, analiz i
opracowań itp.; - organizacja i udział w spotkaniach, grupach,
komitetach, podkomitetach, seminariach, konferencjach i warsztatach; wyjazdy pracowników DRP oraz osób wspierających IK NSRO, IK UP 16
RPO; - tłumaczenia ustne i pisemne; - przygotowanie i dystrybucja
materiałów; - koszty umów cywilnoprawnych dla osób wspierających IK
NSRO, IK UP 16 RPO; - doradztwo.

2016-02-01

2019-12-31
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Wsparcie funkcjonowania DCD
poprzez finansowanie kosztów
organizacyjnych, technicznych i
administracyjnych oraz wsparcia
eksperckiego i prawnego, a także
udziału w przeprowadzanych
kontrolach niezbędnych do
zapewnienia sprawnej realizacji
zadań w ramach polityki
spójności w latach 2014-2020
oraz zamykających perspektywę
finansową 2007-2013 w 2017
roku

Program Operacyjny Pomoc
Celem działania jest zapewnienie pracownikom DCD zaangażowanym w MINISTERSTWO ROZWOJU,
realizację polityki spójności w latach 2014-2020 oraz pracownikom
DEPARTAMENT CERTYFIKACJI I Techniczna 2014-2020
DESYGNACJI
zamykającym perspektywę finansową 2007-2013 w 2017 roku,
warunków do realizacji ich zadań, przede wszystkim poprzez
zapewnienie wsparcia techniczno-administracyjnego oraz prawnego na
potrzeby zadań wykonywanych przez DCD oraz Komitet do spraw
desygnacji. Zapewnienie wsparcia techniczno-administracyjnego oraz
prawnego będzie realizowane w szczególności poprzez organizację i
finansowanie wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych
pracowników DCD, finansowanie kosztów związanych z organizacją
Komitetu do spraw desygnacji oraz innych spotkań (w tym m.in. usługi
cateringowe, wynajem sal itp.) oraz zawieranie umów cywilnoprawnych
mających na celu wsparcie funkcjonowania DCD, zlecanie niezbędnych
ekspertyz oraz tłumaczeń wynikających z bieżącego zapotrzebowania
DCD.
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2017-12-31
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Ewaluacja systemu realizacji
Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej oceny systemu
instrumentu ZIT w perspektywie realizacji instrumentu ZIT w Polsce, tj. dokonanie oceny czy instrument
finansowej UE na lata 2014-2020 ZIT został właściwie zaprogramowany, zarówno na poziomie UE, jak i na
poziomie krajowym oraz ocena efektów oraz sposobu jego wdrażania
przez Związki ZIT, IZ RPO i inne podmioty zaangażowane w jego
realizację. Wynikiem badania będzie przedstawienie rekomendacji co
do funkcjonowania instrumentu ZIT w latach 2018-2020 oraz w
przyszłej perspektywie finansowej UE - na lata 2021-2028.

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
REGIONALNYCH
PROGRAMÓW
OPERACYJNYCH

2017-10-01

2018-06-30

55

Wsparcie koordynacji systemu
Projekt ma na celu wsparcie funkcjonowania Instytucji ds. koordynacji
informacji i promocji Funduszy
wdrożeniowej Umowy Partnerstwa w zakresie informacji i promocji
Europejskich w latach 2018-2020 Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020. W ramach projektu
realizowane będą działania związane z koordynacją informacji i
promocji oraz upowszechnianiem wymiany doświadczeń, w tym m.in.
organizacją grup roboczych w zakresie informacji i promocji.

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
PROMOCJI FUNDUSZY
EUROPEJSKICH
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Wsparcie instytucji ds.
Celem projektu jest wsparcie DSR jako IS UP w przygotowaniu,
MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
koordynacji strategicznej Umowy zarządzaniu, wdrażaniu, monitorowaniu, ocenie oraz koordynacji
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
Partnerstwa w latach 2018-2020 strategicznej i zarządczej UP w obszarach: - polityki rozwoju, w tym
STRATEGII ROZWOJU
realizacja ogólnorozwojowych strategii w skali europejskiej i krajowej
(SOR), z uwzględnieniem wymiaru terytorialnego (KOT, ROT, KFT); krajowej polityki regionalnej, przestrzennej i miejskiej, w tym
przygotowanie aktualizacji KSRR; - polityki spójności (PS), w tym
kształtowanie i negocjacje kolejnych perspektyw w zakresie PS; - zadań
wynikających z udziału PL w realizacji Strategii Europa 2020 w ramach
Semestru Europejskiego, przygotowanie i monitorowanie realizacji KPR
oraz monitorowanie realizacji Zaleceń Rady UE dla Polski. W ramach
projektu będą wspierane wybrane przedsięwzięcia wskazane w SOR
(zgodnie z załącznikiem), których celem jest wsparcie realizacji PS,
debaty strategicznej dot. kwestii istotnych z punktu widzenia realizacji
PS oraz przygotowanie bazy pod przyszłą interwencję PS. Realizację
działań będzie wspierała współpraca z administracją rządową i
samorządową, ekspertami oraz podmiotami koordynującymi politykę
spójności z politykami: krajowymi, sektorowymi, makroregionalnymi i
ponadregionalnymi poprzez finansowanie kosztów wszystkich działań
organizacyjnych i administracyjnych związanych z realizacją UP,
udziałem PL w programach współpracy międzyregionalnej celu
EWT–URBACT oraz grup eksperckich i roboczych, udziałem PL w EWT
ESPON 2020, VASAB, V4+4 oraz współpraca we wzmacnianiu i
monitorowaniu zmian struktur przestrzennych, planowania i
zagospodarowania przestrzennego, polityki miejskiej i rewitalizacji.
Rozwijanie sieci współpracy w ww. zakresie, promowanie dobrych
praktyk, wypracowanie modelowych rozwiązań, w tym organizacja
spotkań, konferencji i seminariów. Działania te wspierają
zrównoważony rozwój oraz koordynację PS z politykami krajowymi,
sektorowymi i polityką regionalną, uwzględnionymi w PO, przyczyniając
się do realizacji UP.

2018-01-01

2020-12-31
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Wsparcie funkcjonowania DCD
poprzez finansowanie kosztów
organizacyjnych, technicznych i
administracyjnych oraz wsparcia
eksperckiego i prawnego, a także
udziału w przeprowadzanych
kontrolach niezbędnych do
zapewnienia sprawnej realizacji
zadań w ramach polityki
spójności w latach 2014-2020
oraz zamykających perspektywę
finansową 2007-2013 w 2018
roku

Celem działania jest zapewnienie pracownikom DCD zaangażowanym w MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
realizację polityki spójności w latach 2014-2020 oraz pracownikom
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
zamykającym perspektywę finansową 2007-2013 w 2018 roku,
CERTYFIKACJI I DESYGNACJI
warunków do realizacji ich zadań, przede wszystkim poprzez
zapewnienie wsparcia techniczno-administracyjnego oraz prawnego na
potrzeby zadań wykonywanych przez DCD oraz Komitet do spraw
desygnacji. Zapewnienie wsparcia techniczno-administracyjnego oraz
prawnego będzie realizowane w szczególności poprzez organizację i
finansowanie wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych
pracowników DCD, finansowanie kosztów związanych z organizacją
Komitetu do spraw desygnacji oraz innych spotkań (w tym m.in. usługi
cateringowe, wynajem sal itp.) oraz zawieranie umów cywilnoprawnych
mających na celu wsparcie funkcjonowania DCD, zlecanie niezbędnych
ekspertyz oraz tłumaczeń wynikających z bieżącego zapotrzebowania
DCD.

2018-01-01

2018-12-31
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Wsparcie DSE w realizację
Umowy Partnerstwa w
perspektywie finansowej 2014 2020 - etap II

Projekt jest ściśle związany z zadaniami należącymi do kompetencji
Departamentu Spraw Europejskich MIiR, instytucji odpowiedzialnej
m.in. za wykorzystanie współpracy w ramach UE dla realizacji polityki
spójności oraz efektywnego zarządzania funduszami polityki spójności.
Celem projektu jest kompleksowe wsparcie jednostek realizujących
założenia Umowy Partnerstwa poprzez koordynację współpracy z
instytucjami UE oraz państwami członkowskimi w zakresie kompetencji
MIiR, służącej wsparciu realizacji Umowy Partnerstwa oraz
poszczególnych programów operacyjnych, jak również przygotowaniu
wdrażania funduszy polityki spójności po roku 2020. Prowadzone w
ramach projektu konsultacje z instytucjami UE i wymiana doświadczeń
na forum międzynarodowym, przyczynią się do sprawnego przebiegu
procesu realizacji Umowy Partnerstwa i włączenia się w realizację celów
Strategii Europa 2020. Wniosek ma charakter ramowy.

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
SPRAW EUROPEJSKICH I
WSPÓŁPRACY
MIĘDZYNARODOWEJ

2018-01-01
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Realizacja przez Wojewodę
Dolnośląskiego, Lubuskiego,
Warmińsko-Mazurskiego,
Pomorskiego oraz
Zachodniopomorskiego zadań
Kontrolera Krajowego w ramach
Programów INTERREG VA 20142020: Polska-Saksonia,
Południowy Bałtyk,
Meklemburgia Pomorze
Przednie/Brandenburgia/Polska
w latach 2018-2020

Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania urzędów wojewódzkich MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
wykonujących zadania związane z kontrolą I stopnia w Programach
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
Interreg VA w perspektywie 2014-2020. W ramach projektu przewiduje WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
się realizację działań wspierających proces wymiany doświadczeń i
informacji pomiędzy kontrolerami w poszczególnych urzędach
wojewódzkich jak i pomiędzy kontrolerami a beneficjentami,
finansowanie kosztów niezbędnych ekspertyz i tłumaczeń oraz pokrycie
kosztów związanych z przeprowadzaniem kontroli projektów.

2018-01-01

2020-12-31
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Budowa, rozwój i utrzymanie
systemów informatycznych
wspomagających zarządzania
funduszami UE - Etap II

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
W ramach projektu finansowane będą wydatki związane z budową,
Techniczna 2014-2020
rozwojem i utrzymaniem systemów informatycznych wspomagających ROZWOJU, DEPARTAMENT
zarządzanie funduszami UE (w tym systemem SL2014, SRHD, BK, SZT), INFORMATYKI
rozwojem i utrzymaniem Lokalnego Systemu Informatycznego (SL 2014
PT). W ramach budowy, rozwoju i utrzymania ww. systemów
realizowany będzie również zakup sprzętu i oprogramowania na
potrzeby rozbudowy środowiska produkcyjnego i testowego oraz
Service Desk (za pomocą którego użytkownicy zgłaszają pojawiające się
problemy w użytkowaniu systemów). Ponadto w celu zapewnienia jak
najwyższej jakości i bezpieczeństwa systemów wspomagających
zarządzanie funduszami UE, w ramach projektu będą również
realizowane usługi konsultacyjne, ekspertyzy i szkolenia specjalistyczne
zapewniające rozwój i utrzymanie ww. systemów.

2018-01-01

2019-12-31
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Budowa, rozwój i wdrożenie
systemów informatycznych do
obsługi perspektywy finansowej
2021-2027

W ramach projektu będą finansowane wydatki związane z budową,
rozwojem i wdrożeniem systemu informatycznego do obsługi
perspektywy finansowej 2021 – 2027 oraz wydatki związane z
rozwojem systemu informatycznego do obsługi perspektywy
finansowej 2014 – 2020 (po zakończeniu umowy z Wykonawcą tego
Systemu). Szacowana wartość postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego: 18 mln zł.

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
Techniczna 2014-2020
ROZWOJU, DEPARTAMENT
KOORDYNACJI WDRAŻANIA
FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

2019-07-01
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Wsparcie Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych w
latach 2015-2019

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia dla podmiotów realizujących
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) w miastach wojewódzkich.
Wsparcie dla tych podmiotów będzie przekazywane w formie dotacji
celowej. Dotacje przekazane ze środków POPT 2014-2020 zapewnią
sprawne funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie ZIT
oraz zapewnią skuteczne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT
(pełniące funkcję instytucji pośredniczącej) oraz przyczynią się do
wzmacniania partnerstw na terenie obszarów funkcjonalnych miast
wojewódzkich.

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
REGIONALNYCH
PROGRAMÓW
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Współpraca z Urzędami
W ramach projektu nawiązana zostanie współpraca Ministerstwa
Marszałkowskimi w celu realizacji Inwestycji i Rozwoju z Urzędami Marszałkowskimi, której celem jest
zadań z zakresu rewitalizacji
wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (gmin) w procesie
opracowywania programów rewitalizacji na obszarach miejskich i
wiejskich. W Urzędach Marszałkowskich powstaną zespoły ekspertów
ds rewitalizacji, których zadaniem będzie prezentacja nowego podejścia
do rewitalizacji oraz elementów i cech prawidłowo przygotowanego
programu rewitalizacji. Dodatkowo zadaniem zespołu będzie ocena
programów rewitalizacji opracowanych przez gminy z danego
województwa. W ramach projektu udzielane będzie również
bezpośrednie wsparcie dla jst. m.in. w postać warsztatów, konferencji.
Jst będą również mogły skorzystać z doradztwa indywidualnych
ekspertów.

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
PROGRAMÓW
POMOCOWYCH
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Realizacja projektów
pilotażowych w zakresie
rewitalizacji

65

Celem projektu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego
(gmin posiadających status miasta) w procesie opracowywania
programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji
na obszarach miejskich. Efektem realizacji projektu będzie opracowanie
dokumentów, ścieżek dojścia, które będą mogły stanowić wzór, dla
innych miast, realizujących własne projekty rewitalizacyjne.
Opracowane dokumenty mają traktować rewitalizację jako proces
kompleksowy, uwzględniający elementy zarówno infrastrukturalne i
gospodarcze, jak również społeczne.

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
PROGRAMÓW
POMOCOWYCH

2015-01-01

2020-12-31

Wsparcie dla jednostek
W ramach projektu realizowane będą działania edukacyjne służące
samorządu terytorialnego (JST) w podniesieniu kompetencji i umiejętności jednostek samorządu
latach 2015-2020
terytorialnego (JST), jak również wsparcie funkcjonowania nowego
instrumentu rozwoju terytorialnego jakim są Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne (ZIT) na poziomie miast wojewódzkich. Możliwe jest
również udzielanie wsparcia specyficznym grupom projektodawców,
np. w formie dotacji. W ramach projektu planowana jest organizacja
konferencji, szkoleń, spotkań, wizyt studyjnych oraz innych form
wymiany doświadczeń. Wsparcie będzie udzielane specyficznym
grupom projektodawców. W szczególności chodzi o beneficjentów
znajdujących się na obszarach strategicznej interwencji (OSI), jednostki
samorządu terytorialnego, które dysponują słabszym potencjałem na
tle pozostałych beneficjentów pełniących kluczową rolę w systemie
funduszy europejskich.

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
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Techniczna 2014-2020
PROGRAMÓW
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Punkty Informacyjne Funduszy
Europejskich

W ramach projektu prowadzona jest Sieć Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich na terenie całego kraju. Celem projektu jest
zapewnienie beneficjentom i potencjalnym beneficjentom wysokiej
jakości informacji o Funduszach Europejskich oraz wzmocnienie
kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów przy
składaniu wniosków o dofinansowanie projektów oraz w trakcie
realizacji projektów. Każdy Punkt Informacyjny FE (PIFE) świadczy usługi
w szczególności w zakresie: a) informowania ogólnego na temat FE,
poszczególnych Programów i Działań; b) informowania o możliwości
uzyskania dofinansowania w ramach FE – tj. udzielenie klientowi
informacji o systemie wdrażania, bądź zakwalifikowanie pomysłu na
projekt do konkretnego Priorytetu/Działania w Programie
finansowanym z FE (m.in. w zakresie możliwości korzystania ze
środków w ramach FE, informacji o konkursach i możliwych źródłach i
formach finansowania, informacji nt. ogólnych warunków, kryteriów
oraz procedur przyznawania wsparcia oraz danych kontaktowych do
właściwych instytucji); c) informowania, jak przygotować wniosek o
wsparcie – tj. min. przedstawienie zasad i warunków decydujących o
przyznaniu wsparcia z FE, a także cech, którymi musi charakteryzować
się konkretny wniosek oraz warunków, które musi spełnić składający go
beneficjent, aby ubiegać się o konkretne wsparcie w konkretnym
Programie/Działaniu/Konkursie; d) informowania, jak realizować i
rozliczyć projekt – tj. min. przedstawienie obowiązków wynikających z
realizacji projektu, sporządzania oraz archiwizacji w sposób prawidłowy
dokumentacji finansowej i merytorycznej realizowanego
przedsięwzięcia, a także informowania nt. procesu kontroli projektów
współfinansowanych z FE; e) informowania o projektach – tj.
przedstawienie aktualnej informacji nt. możliwości udziału w
realizowanych przez innych beneficjentów, projektach
współfinansowanych z FE, a także wskazaniu klientowi narzędzi do
wyszukania interesujących go projektów.
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Projekty pilotażowe JST

Celem projektu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w
prowadzeniu polityki miejskiej poprzez realizację projektów
pilotażowych. Projekty pilotażowe to zindywidualizowana forma
wsparcia przeznaczona dla JST polegająca na sfinansowaniu
realizowanych przez władze JST działań z zakresu polityki miejskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji. Działania mogą dotyczyć
także innych obszarów polityki miejskiej, m.in. zarządzania obszarami
miejskimi, partycypacji społecznej, demografii, transportu i mobilności
miejskiej, niskoemisyjności i efektywności energetycznej, ochrony
środowiska i adaptacji do zmian klimatu, rozwoju gospodarczego,
polityki inwestycyjnej. Szczegółowe zakresy projektów pilotażowych
będą wynikać z wyzwań, problemów i potrzeb JST w danym obszarze
tematycznym polityki miejskiej. Celem projektów pilotażowych jest
promowanie i upowszechnianie zgodnego z krajową polityką miejską
podejścia do prowadzenia polityki miejskiej poprzez: 1) wypracowanie
modelowych i wzorcowych rozwiązań, sposobów postępowania,
ścieżek realizacji, dobrych praktyk w zakresie polityki miejskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji; 2) udostępnienie i
upublicznienie wyników projektów pilotażowych zainteresowanym
podmiotom.

MINISTERSTWO ROZWOJU,
DEPARTAMENT
REGIONALNYCH
PROGRAMÓW
OPERACYJNYCH
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Wzmocnienie potencjału
beneficjentów - realizacja
wybranych projektów SOR w
latach 2017-2020

Celem działania jest wzmocnienie kompetencji beneficjentów i
MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Pomoc
potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności (PS) w
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Techniczna 2014-2020
realizacji następujących projektów strategicznych ujętych w Strategii na STRATEGII ROZWOJU
Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: 1) „Partnerska Inicjatywy Miast
(PIM)”- przyczynia się do zwiększenia zdolności administracyjnych kadr
urzędów miejskich w których opracowane zostaną konkretne projekty,
aplikujące o dofinansowanie z funduszy PS; 2) „Pakiet działań na rzecz
wsparcia samorządów w programowaniu i realizacji rewitalizacji” projekt zakłada przeprowadzenie analiz i ocen dotyczących
programowania i wdrażania rewitalizacji oraz działania promocyjne (w
tym promowanie najlepszych praktyk) i edukacyjne prowadzone
poprzez Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji; 3) „Pakiet działań dla
obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją”- projekt zakłada wsparcie
obszarów zmarginalizowanych w lepszym zarządzaniu polityką rozwoju
na poziomie lokalnym i przyczyni się do efektywniejszego
wykorzystania dostępnych funduszy w ramach PS oraz poprawy
funkcjonowania ważnej grupy beneficjentów PS jaką stanowi
administracja rządowa; 4) „Centrum Wsparcia Doradczego (CWD)”projekt odpowiada na potrzebę wsparcia adm.samorządowej szczebla
lokalnego, zwłaszcza na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją i
przyczyni się do poprawy efektywności wdrażania polityk pub.
ukierunkowanych terytorialnie oraz zwiększy efektywność
wydatkowania środków w ramach RPO; 5) „Zintegrowane dokumenty”projekt zakłada pilotaże zintegrowanych dokumentów na poziomie
województw, gminy wiejskiej i gminy miejskiej oraz przygotowanie
długookresowej koncepcji rozwoju kraju (KRK) i przyczyni się do
lepszego planowania i koordynacji realizacji najważniejszych inwestycji
rozwojowych w przestrzeni oraz łagodzenia powstających konfliktów
przestrzennych, a także wspierania i stymulowanie rozwoju m.in.
poprzez wsparcie potencjalnych beneficjentów PS w wypracowaniu
rozwiązań i mechanizmów dla lepszego zarządzania rozwojem.
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Wzmocnienie kompetencji
dotacjobiorców projektów
pilotażowych i modelowych

Celem projektu jest poszerzenie specjalistycznej wiedzy wśród JST
objętych modelowym i pilotażowym wsparciem w obszarach
dotyczących m.in.: rozwoju społeczno-gospodarczego, wzmocnienia
zdolności do efektywnego zarządzania i programowania oraz
podniesienia kompetencji i umiejętności JST. Wsparcie będzie udzielane
JST (w tym w szczególności tym dysponującym słabszym potencjałem
na tle pozostałych beneficjentów w systemie funduszy europejskich).
Dodatkowo w ramach projektu będą też prowadzone działania
informacyjne, wdrożeniowe i kontrolne, a także wsparcie udzielane
związkom i stowarzyszeniom JST oraz innym instytucjom
zaangażowanym w procesy upowszechniające interwencję w ramach
funduszy UE oraz realizującym zadania służące osiągnięciu głównego
celu projektu. Planowane działania to m.in. współpraca z ekspertami,
organizacja konferencji, spotkań, wizyt studyjnych oraz innych form
wymiany doświadczeń.
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Realizacja projektów
pilotażowych w zakresie
inteligentnych miast
współtworzonych przez
mieszkańców

Celem projektu jest kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań,
miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia, za którą
współodpowiedzialność ponoszą także mieszkańcy, którzy jednocześnie
biorą aktywny udział w zarządzaniu i współdecydowaniu o niej. Ze
względu na pilotażowy charakter działań, wdrażanych rozwiązań
technologicznych i innowacji społecznych, nie mniej ważne jest
upowszechnienie wypracowanych rozwiązań oraz promocja dobrych
praktyk w tym zakresie wśród różnych interesariuszy oraz innych miast
o podobnych uwarunkowaniach. Cel projektu jest zgodny z celem 3 osi
priorytetowej POPT ponieważ służy wzmocnieniu kompetencji
kluczowej grupy potencjalnych beneficjentów funduszy europejskich
jaką stanowią jst.
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Wsparcie beneficjentów poprzez
realizację szkoleń z zakresu
pomocy publicznej na działalność
B+R dla przedstawicieli uczelni i
jednostek naukowych oraz
przygotowanie wraz z
Ministerstwem Energii koncepcji
wdrożenia klastrów energii

Celem szkoleń jest zwiększenie poziomu wiedzy wśród pracowników
uczelni i jednostek naukowych nt. źródeł i zasad wsparcia działalności
B+R w obecnym okresie programowania, zasad dotyczących pomocy
publicznej na działalność B+R oraz zwiększenie zakresu komercyjnego
wykorzystania infrastruktury uczelni i jednostek naukowych, wspartej
ze środków UE w latach 2007-2013. Szkolenia będą realizowane
podczas czterech dwudniowych spotkań w siedzibie Ministerstwa
Rozwoju. Pierwszy dzień szkolenia przeprowadzony będzie przez
ekspertów zewnętrznych, drugi dzień szkolenia będzie prowadzony
przez pracowników Ministerstwa (DRP, DKF). Natomiast celem
przygotowania koncepcji klastrów energii będzie usprawnienie procesu
przygotowania i wdrażania projektów z sektora energii w obecnej i
przyszłej perspektywie finansowej oraz wymiana doświadczeń i
dobrych praktyk w tym zakresie. Klastry energii mogą stać się
narzędziem polityki rozwoju regionalnego wykorzystywanym w ramach
Kontraktów Terytorialnych. Są to inicjatywy lokalne, które stanowią
odpowiedź na lokalne potrzeby rynku. Właściwa integracja działań w
obszarze klastrów energii na poziomie regionalnym przyczyni się
również do zwiększenia zakresu oddziaływania tych inicjatyw (przejście
z indywidualnego oddziaływania lokalnego na poziom regionalny).
Jednocześnie klastry energii przyczyniają się do realizacji krajowych
celów OZE i mogą wpływać na politykę energetyczną kraju. Koncepcja
wdrożenia klastrów energii zakłada wypracowanie wzorcowych
rozwiązań klastrowych, przygotowanie podręcznika dobrych praktyk,
który wskaże niezbędne do podjęcia kroki celem realizacji koncepcji
energetyki rozproszonej, pokaże wzory dokumentów istotnych dla
funkcjonowania klastra energii, zidentyfikuje kluczowe bariery oraz
wskaże sposoby ich likwidacji.
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Punkty Informacyjne Funduszy
Europejskich - etap II

W ramach projektu prowadzona jest Sieć Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich na terenie całego kraju. Celem projektu jest
zapewnienie beneficjentom i potencjalnym beneficjentom wysokiej
jakości informacji o Funduszach Europejskich oraz wzmocnienie
kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów przy
składaniu wniosków o dofinansowanie projektów oraz w trakcie
realizacji projektów. Każdy Punkt Informacyjny FE (PIFE) świadczy usługi
w szczególności w zakresie: a) informowania ogólnego na temat FE,
poszczególnych Programów i Działań; b) informowania o możliwości
uzyskania dofinansowania w ramach FE – tj. udzielenie klientowi
informacji o systemie wdrażania, bądź zakwalifikowanie pomysłu na
projekt do konkretnego Priorytetu/Działania w Programie
finansowanym z FE (m.in. w zakresie możliwości korzystania ze
środków w ramach FE, informacji o konkursach i możliwych źródłach i
formach finansowania, informacji nt. ogólnych warunków, kryteriów
oraz procedur przyznawania wsparcia oraz danych kontaktowych do
właściwych instytucji); c) informowania, jak przygotować wniosek o
wsparcie – tj. min. przedstawienie zasad i warunków decydujących o
przyznaniu wsparcia z FE, a także cech, którymi musi charakteryzować
się konkretny wniosek oraz warunków, które musi spełnić składający go
beneficjent, aby ubiegać się o konkretne wsparcie w konkretnym
Programie/Działaniu/Konkursie; d) informowania, jak realizować i
rozliczyć projekt – tj. min. przedstawienie obowiązków wynikających z
realizacji projektu, sporządzania oraz archiwizacji w sposób prawidłowy
dokumentacji finansowej i merytorycznej realizowanego
przedsięwzięcia, a także informowania nt. procesu kontroli projektów
współfinansowanych z FE; e) informowania o projektach – tj.
przedstawienie aktualnej informacji nt. możliwości udziału w
realizowanych przez innych beneficjentów projektach
współfinansowanych z FE, a także wskazania klientowi narzędzi do
wyszukania interesujących go projektów.
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Wsparcie dla podmiotów
publicznych w rozumieniu ustawy
o PPP w realizacji projektów w
formule PPP w latach 2017-2020

Celem projektu jest wsparcie rynku partnerstwa publiczno –
prywatnego w Polsce oraz beneficjentów i potencjalnych
beneficjentów polityki spójności w zakresie realizacji inwestycji w tej
formule. Działania prowadzone w projekcie będą koncentrować się na
wsparciu podmiotów publicznych w rozumieniu ustawy o PPP (w tym
JST) m. in. w obszarze 1. wypracowania dokumentów opisujących
doświadczenia i dobre praktyki w zakresie przygotowania i realizacji
inwestycji w formule PPP poprzez wsparcie doradcze dla konkretnych
projektów umożliwiające promotorom projektów o podobnym
charakterze realizację inwestycji w formule PPP, 2. certyfikacji
potencjalnych projektów PPP, wsparcie w zakresie potwierdzenia
zasadności realizacji inwestycji w formule PPP, 3. wzmocnieniu
kompetencji pracowników jednostek sektora finansów publicznych
realizujących bądź planujących realizację inwestycji w formule PPP.
Wyżej wymienione obszary wsparcia przyczynią się do wzmocnienia
kompetencji jednostek realizujących bądź planujących realizację
inwestycji w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, w tym w
szczególności beneficjentów projektów hybrydowych.
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Rozwój potencjału beneficjentów Celem projektu jest rozwój potencjału aktorów polityki miejskiej w
i potencjalnych beneficjentów FE zakresie wymiaru terytorialnego polityki spójności. Działania będą
w obszarze polityki miejskiej
skierowane do JST, ich związków i stowarzyszeń oraz innych
podmiotów realizującym zadania służące osiągnięciu głównego celu
projektu. Koncentrować się będą m.in. na wzmocnieniu kompetencji
beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, zwiększeniu skuteczności
w aplikowaniu i realizacji projektów oraz promowaniu najlepszych
praktyk i doświadczeń w zakresie prowadzenia polityki miejskiej.
Ponadto utworzony zostanie mechanizm przygotowujący JST do
realizacji inwestycji w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027,
tzw. project pipeline. Wsparcie ma na celu wzmocnienie zdolności
administracyjnej JST i innych podmiotów. Planowane działania to
również m.in. współpraca z ekspertami, organizacja konferencji,
spotkań, wizyt studyjnych oraz innych form wymiany doświadczeń.
Możliwa jest także realizacja przedsięwzięć pilotażowych.
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Wzrost potencjału beneficjentów
polityki spójności w obszarze
prowadzenia efektywnej polityki
miejskiej
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Celem projektu będzie wsparcie istotnej grupy beneficjentów polityki
spójności tj. jednostek samorządu terytorialnego (gmin) w
prowadzeniu efektywnej polityki miejskiej, w szczególności w obszarach
stanowiących obecnie największe wyzwania czyli polityka
mieszkaniowa i dostępne budownictwo. Projekt będzie miał charakter
pilotażowy i będzie polegał na wypracowaniu przez gminy, które
uzyskają dotację w konkursie, kompleksowych, innowacyjnych
rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa. Pozwoli to na przygotowanie
gmin do nowych i trudnych wyzwań zidentyfikowanych w Umowie
Partnerstwa i związanych m.in. ze starzeniem się społeczeństwa,
wyludnianiem miast, ubóstwem energetycznym czy zmianami klimatu.
Istotne znaczenie będzie miało upowszechnienie wypracowanych
rozwiązań oraz promocja dobrych praktyk w tym zakresie wśród
pozostałych potencjalnych beneficjentów polityki spójności o
podobnych uwarunkowaniach. Dzięki pozyskanej wiedzy i
opracowanym rozwiązaniom instytucje będą mogły sprawniej
przygotować projekty i ubiegać się o środki z polityki spójności na
realizację zaplanowanych inwestycji. Cel projektu jest zatem zgodny z
celem 3 osi priorytetowej POPT ponieważ służy wzmocnieniu
kompetencji kluczowej grupy potencjalnych beneficjentów funduszy
europejskich jaką stanowią jst.
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Działania informacyjnopromocyjne Funduszy
Europejskich w Polsce
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Celem działania jest zapewnienie spójnej i skutecznej informacji i
promocji Funduszy Europejskich. Projekt przewiduje finansowanie
kosztów wszelkich działań mających na celu promocję efektów
wdrażania polityki spójności, a także informowanie o możliwościach
korzystania z FE oraz wsparcie informacyjne podczas realizacji
projektów. Działania te będą polegały przede wszystkim na: tworzeniu,
utrzymywaniu i rozwijaniu serwisów internetowych, współpracy z
mediami i parterami społeczno-gospodarczymi, prowadzeniu
szerokozasięgowych działań informacyjno-promocyjnych we wszystkich
rodzajach mediów, akcji informacyjno-promocyjnych, działalności
wydawniczej, organizowaniu wydarzeń promocyjnych, prowadzeniu
działań edukacyjnych, a także ocenie działań informacyjnopromocyjnych.
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Promocja Programu
Projekt ma na celu realizację zadań IZ POPT w zakresie informacji i
Operacyjnego Pomoc Techniczna promocji przewidzianych w Strategii komunikacji POPT 2014-2020. W
2014-2020 w latach 2016-2020
ramach projektu przewiduje się przygotowanie materiałów i publikacji
o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym nt. POPT 2007-2013
(w związku z zamknięciem pomocy) i POPT 2014-2020. Materiały
zostaną przygotowane w wersji drukowanej lub elektronicznej.
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Działania informacyjnopromocyjne Funduszy
Europejskich w Polsce - etap II

Celem działania jest zapewnienie spójnej i skutecznej informacji i
promocji Funduszy Europejskich. Projekt przewiduje finansowanie
kosztów wszelkich działań mających na celu promocję efektów
wdrażania polityki spójności, a także informowanie o możliwościach
korzystania z FE oraz wsparcie informacyjne podczas realizacji
projektów. Działania te będą polegały przede wszystkim na: tworzeniu,
utrzymywaniu i rozwijaniu serwisów internetowych, współpracy z
mediami i parterami społeczno-gospodarczymi, prowadzeniu
szerokozasięgowych działań informacyjno-promocyjnych we wszystkich
rodzajach mediów, akcji informacyjno-promocyjnych, działalności
wydawniczej, organizowaniu wydarzeń promocyjnych, prowadzeniu
działań edukacyjnych, a także ocenie działań informacyjnopromocyjnych.
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Sprawne zarządzanie PO IR w
2016 roku

Celem projektu jest wsparcie sprawnego, skutecznego i efektywnego
zarządzania Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój przez
Instytucję Zarządzającą PO IR. Skuteczna realizacja działań związanych z
pełnieniem funkcji Instytucji Zarządzającej wymaga wsparcia realizacji
procesów realizowanych przez IZ oraz zapewnienia odpowiednich
zasobów w procesie wdrażania programu. Cel zostanie osiągnięty przez
wsparcie m.in. następujących działań: - podnoszenie kwalifikacji kadry
wdrażającej PO IR; - zapewnienie optymalnych warunków techniczno –
organizacyjnych; - wsparcia budowy efektywnego systemu wdrażania
programu np.: wdrażanie rekomendacji z badań ewaluacyjnych,
zapewnienie prawidłowego procesu monitorowania wdrażania
Programu przeprowadzenie ewaluacji ex-post PO IG oraz ewaluacji
bieżącej PO IR, zapewnienie właściwego procesu oceny i rozliczania
projektów, realizacji procesów zarządzania finansowego, kontroli,
audytu oraz certyfikacji oraz zapobiegania, przeciwdziałania,
wykrywania i raportowania oszustw, nadużyć i nieprawidłowości; wsparcie beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w procesie
przygotowania i realizacji projektów oprzez dostarczenie zestawu
narzędzi budujących potencjał w zakresie uczestnictwa w procesie
realizacji PO IR; - zapewnienie skutecznych działań informacyjno –
promocyjnych. Działania informacyjno-promocyjne będą
ukierunkowane na dostarczenie beneficjentom oraz potencjalnym
beneficjentom rzetelnej, kompleksowej i spójnej wiedzy o celach
Programu i poszczególnych osi, zakresie wsparcia oraz wymaganiach
dotyczących realizacji projektów. Realizacja projektu przyczyni się do
skutecznej realizacji celów Programu m.in. poprzez zwiększenie
potencjału Instytucji Zarządzającej PO IR do zarządzania programem jak
i beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programów do
aplikowania o środki i skutecznej realizacji projektów.
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Wsparcie zarządzania w
Departamencie Innowacji
Ministerstwa Rozwoju w 2016 r.

Celem projektu jest wsparcie Departamentu Innowacji w Ministerstwie MINISTERSTWO ROZWOJU,
Rozwoju w realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji
DEPARTAMENT INNOWACJI
Zarządzającej dla działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój. Projekt obejmuje: finansowanie specjalistycznych szkoleń,
studiów podyplomowych, warsztatów dla pracowników Instytucji
Zarządzającej dla działania 2.1 PO IR zaangażowanych w realizację PO IR
w celu zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry; zapewnienie
warunków techniczno-organizacyjnych, wsparcie działań informacyjnopromocyjnych; finansowanie procesu wyboru, oceny, kontroli
projektów, a także zapewnienia wsparcia eksperckiego. Projekt
obejmuje także finansowanie działań związanych z zamykaniem
perspektywy finansowej 2007-2013, finansowanie kontroli oraz usług
eksperckich w Ministerstwie Rozwoju związanych z zamykaniem
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ponadto, planuje
się finansowanie działań związanych z wzmocnieniem jakości
funkcjonowania oraz kompetencji Krajowych Klastrów Kluczowych.
Dodatkowo, Instytucja Zarządzająca dla działania 2.1 PO IR w ramach
projektu sfinansuje wdrażanie przez Ministerstwo Rozwoju systemu
akredytacji instytucji otoczenia biznesu (IOB) w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) w obszarze świadczenia przez
IOB proinnowacyjnych usług dla biznesu.

Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój

2016-01-01

2016-12-31

81

Sprawne zarządzanie PO IR w
2018 roku

Celem projektu jest wsparcie sprawnego, skutecznego i efektywnego
zarządzania Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój oraz
wdrażania działania 2.1 PO IR przez Instytucję Zarządzającą PO IR.
Skuteczna realizacja działań związanych z pełnieniem funkcji Instytucji
Zarządzającej wymaga wsparcia procesów realizowanych przez IZ oraz
zapewnienia odpowiednich zasobów w procesie wdrażania programu.
Cel zostanie osiągnięty przez wsparcie m.in. następujących działań:podnoszenia kwalifikacji kadry wdrażającej PO IR; - zapewnienie
optymalnych warunków techniczno – organizacyjnych; - wsparcia
budowy efektywnego systemu wdrażania programu np.: wdrażanie
rekomendacji z badań ewaluacyjnych, zapewnienie prawidłowego
procesu monitorowania wdrażania Programu, przeprowadzenie
bieżącej ewaluacji PO IR, zapewnienie właściwego procesu oceny i
rozliczania projektów, realizacji procesów zarządzania finansowego,
kontroli, audytu oraz certyfikacji; wsparcia procesu wyboru, oceny,
kontroli projektów ramach działania 2.1, a także zapewnienia wsparcia
eksperckiego; - wsparcia potencjalnych beneficjentów w procesie
przygotowania i realizacji projektów; - oraz działań informacyjno –
doradczych wśród potencjalnych beneficjentów mających na celu
zwiększenie podaży wysokiej jakości projektów, - zapewnienia
skutecznych działań edukacyjnych dotyczących PO IR dla potencjalnych
beneficjentów i beneficjentów PO IR. Realizacja projektu przyczyni się
do osiągnięcia celów Programu m.in. poprzez zwiększenie potencjału
Instytucji Zarządzającej PO IR do zarządzania programem jak i
potencjalnych beneficjentów Programu do aplikowania o środki i
skutecznej realizacji projektów.

MINISTERSTWO ROZWOJU,
Program Operacyjny
DEPARTAMENT PROGRAMÓW Inteligentny Rozwój
WSPARCIA INNOWACJI I
ROZWOJU

2018-01-01

2018-12-31
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Sprawne zarządzanie PO IR w
latach 2019-2020

Celem projektu jest wsparcie sprawnego, skutecznego i efektywnego
zarządzania Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój oraz
wdrażania działania 2.1 PO IR przez Instytucję Zarządzającą PO IR.
Skuteczna realizacja działań związanych z pełnieniem funkcji Instytucji
Zarządzającej wymaga wsparcia procesów realizowanych przez IZ oraz
zapewnienia odpowiednich zasobów w procesie wdrażania programu.
Cel zostanie osiągnięty m.in. przez:- podnoszenie kwalifikacji kadry
wdrażającej PO IR; - zapewnienie optymalnych warunków techniczno –
organizacyjnych; - wsparcie budowy efektywnego systemu wdrażania
programu np.: wdrażanie rekomendacji z badań ewaluacyjnych,
zapewnienie prawidłowego procesu monitorowania wdrażania
Programu, przeprowadzenie bieżącej ewaluacji PO IR, zapewnienie
właściwego procesu oceny i rozliczania projektów, realizację procesów
zarządzania finansowego, kontroli, audytu oraz certyfikacji; wsparcie
procesu wyboru, oceny, kontroli projektów ramach działania 2.1, a
także zapewnienie wsparcia eksperckiego; - wsparcia potencjalnych
beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów; - oraz
działań informacyjno – doradczych wśród potencjalnych beneficjentów
mających na celu zwiększenie podaży wysokiej jakości projektów, zapewnienie skutecznych działań edukacyjnych dotyczących PO IR dla
potencjalnych beneficjentów i beneficjentów PO IR. Realizacja projektu
przyczyni się do osiągnięcia celów Programu m.in. poprzez zwiększenie
potencjału Instytucji Zarządzającej PO IR do zarządzania programem jak
i potencjalnych beneficjentów Programu do aplikowania o środki i
skutecznej realizacji projektów.

MINISTERSTWO ROZWOJU,
Program Operacyjny
DEPARTAMENT PROGRAMÓW Inteligentny Rozwój
WSPARCIA INNOWACJI I
ROZWOJU

2019-01-01

2020-12-31
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Sprawne zarządzanie PO IR w
2017 roku

Celem projektu jest wsparcie sprawnego, skutecznego i efektywnego
zarządzania Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój przez
Instytucję Zarządzającą PO IR. Skuteczna realizacja działań związanych z
pełnieniem funkcji Instytucji Zarządzającej wymaga wsparcia realizacji
procesów realizowanych przez IZ oraz zapewnienia odpowiednich
zasobów w procesie wdrażania programu.Cel zostanie osiągnięty przez
wsparcie m.in. następujących działań:- podnoszenie kwalifikacji kadry
wdrażającej PO IR; - zapewnienie optymalnych warunków techniczno –
organizacyjnych; - wsparcia budowy efektywnego systemu wdrażania
programu np.: wdrażanie rekomendacji z badań ewaluacyjnych,
zapewnienie prawidłowego procesu monitorowania wdrażania
Programu, przeprowadzenie ewaluacji ex-post PO IG oraz ewaluacji
bieżącej PO IR, zapewnienie właściwego procesu oceny i rozliczania
projektów, realizacji procesów zarządzania finansowego, kontroli,
audytu oraz certyfikacji oraz zapobiegania, przeciwdziałania,
wykrywania i raportowania oszustw, nadużyć i nieprawidłowości; wsparcie potencjalnych beneficjentów w procesie przygotowania i
realizacji projektów przez dostarczenie zestawu narzędzi budujących
potencjał w zakresie uczestnictwa w procesie realizacji PO IR; - wsparcie
realizacji działań informacyjno – doradczych wśród potencjalnych
beneficjentów mających na celu zwiększenie podaży wysokiej jakości
projektów, - zapewnienie skutecznych działań informacyjno –
promocyjnych. Działania informacyjno--promocyjne będą
ukierunkowane na dostarczenie beneficjentom oraz potencjalnym
beneficjentom rzetelnej, kompleksowej i spójnej wiedzy o celach
Programu i poszczególnych osi w zakresie wsparcia oraz wymaganiach
dotyczących realizacji projektów. Realizacja projektu przyczyni się do
skutecznej realizacji celów Programu m.in. poprzez zwiększenie
potencjału Instytucji Zarządzającej PO IR do zarządzania programem jak
i potencjalnych beneficjentów Programu do aplikowania o środki i
skutecznej realizacji projektów.

MINISTERSTWO ROZWOJU,
Program Operacyjny
DEPARTAMENT PROGRAMÓW Inteligentny Rozwój
WSPARCIA INNOWACJI I
ROZWOJU

2017-01-01

2017-12-31
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Wsparcie zarządzania w
Departamencie Innowacji
Ministerstwa Rozwoju w 2017 r.

Celem projektu jest wsparcie Departamentu Innowacji w Ministerstwie MINISTERSTWO ROZWOJU,
Rozwoju w realizacji zadań zleconych przez Instytucję Zarządzającą dla DEPARTAMENT INNOWACJI
działania 2.1 PO IR. Projekt obejmuje: finansowanie specjalistycznych
szkoleń, studiów podyplomowych, warsztatów dla pracowników
Departamentu Innowacji zaangażowanych w realizację PO IR w celu
zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry; zapewnienie
warunków techniczno-organizacyjnych, wsparcie działań informacyjnopromocyjnych; finansowanie procesu wyboru, oceny, kontroli
projektów, a także zapewnienia wsparcia eksperckiego. Projekt
obejmuje także finansowanie działań związanych z zamykaniem
perspektywy finansowej 2007-2013, finansowanie kontroli oraz usług
eksperckich w Ministerstwie Rozwoju związanych z zamykaniem
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ponadto, planuje
się finansowanie działań związanych z wzmocnieniem jakości
funkcjonowania oraz kompetencji Krajowych Klastrów Kluczowych.
Dodatkowo, Instytucja Zarządzająca dla działania 2.1 PO IR w ramach
projektu sfinansuje wdrażanie przez Ministerstwo Rozwoju systemu
akredytacji instytucji otoczenia biznesu (IOB) w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) w obszarze świadczenia przez
IOB proinnowacyjnych usług dla biznesu.
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MINISTERSTWO ROZWOJU,
Plan działań IZ POIiŚ na lata 2014- IZ POIiŚ (tj. Dep. Programów Infrastrukturalnych i w odpowiednim
2016
okresie Dep. Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych) w
DPI
ramach projektu realizuje zadania mające na celu wsparcie procesu
zarządzania programem, realizację zadań informacyjno-promocyjnych
oraz realizację zadań ewaluacyjnych. Celem wsparcia procesu
zarządzania i realizacji programu jest zapewnienie właściwego
funkcjonowania IZ POIiŚ poprzez wsparcie procesu realizacji, wsparcie
eksperckie i prawne, podnoszenie kwalifikacji pracowników IZ POIiŚ
oraz inne zadania związane z obowiązkami IZ określonymi w przepisach
wspólnotowych i w Ustawie o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w per. fin. 2014-2020. Celem
działań informacyjnych i promocyjnych jest aktywizacja potencjalnych
beneficjentów w ubieganiu się o wsparcie z POIiŚ oraz wsparcie
beneficjentów w realizacji projektów. Przewiduje się również
przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz polityki
horyzontalnej UE (zrównoważony rozwój), adresowanych do opinii
publicznej. Cele są realizowane poprzez organizację konferencji,
współpracę z mediami, publikację materiałów informacyjnopromocyjnych. Realizacja zadań ewaluacyjnych ma na celu
wzmocnienie potencjału instytucji realizujących Program i wzmocnienie
zasobów informacyjnych wspomagających skuteczność realizacji zadań
związanych z realizacją POIiŚ, a także wzmocnienie efektywności
funkcjonowania systemu realizacji Programu poprzez realizację badania
ewaluacyjnego. Wydatki ponoszone są zgodnie z Wytycznymi w
zakresie wykorzystania środków PT na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na
lata 2014-2020. Projekt jest zgodny z PO oraz SZOOP POIiŚ. W związku z
ustanowioną linią demarkacyjną pomiędzy PT CEF a PT POIiŚ w
przypadku braku możliwości pokrycia kosztów z PT CEF są ponoszone w
ramach niniejszego projektu zgodnie z zapisami POIiŚ 2014-2020.
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Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój

2017-01-01

2017-12-31

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
2014-2020

2014-01-01

2016-12-31

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny
Plan działań IZ POIiŚ na lata 2017- IZ POIiŚ (tj. Departament Programów Infrastrukturalnych MR) w
ROZWOJU, DPI
Infrastruktura i Środowisko
2018
ramach projektu realizuje zadania mające na celu wsparcie procesu
2014-2020
zarządzania programem, realizację zadań informacyjno-promocyjnych
oraz zadań ewaluacyjnych. Celem wsparcia procesu zarządzania i
realizacji programu jest zapewnienie właściwego funkcjonowania IZ
POIiŚ poprzez wsparcie procesu realizacji, wsparcie eksperckie i prawne,
podnoszenie kwalifikacji pracowników IZ POIiŚ oraz instytucji w
systemie realizacji POIiŚ, wsparcie zadań z zakresu kontroli oraz inne
zadania związane z obowiązkami IZ określonymi w przepisach
wspólnotowych oraz w Ustawie o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020. Celem działań informacyjnych i promocyjnych jest
aktywizacja potencjalnych beneficjentów w ubieganiu się o wsparcie z
POIiŚ oraz wsparcie beneficjentów w realizacji projektów. Przewiduje
się również przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na
rzecz polityki horyzontalnej UE (zrównoważony rozwój), adresowanych
do opinii publicznej. Cele są realizowane poprzez organizację
konferencji, współpracę z mediami, publikację materiałów
informacyjno-promocyjnych. Realizacja zadań ewaluacyjnych będzie
ma na celu wzmocnienie potencjału instytucji realizujących Program i
wzmocnienie zasobów informacyjnych wspomagających skuteczność
realizacji zadań związanych z realizacją POIiŚ, a także wzmocnienie
efektywności funkcjonowania systemu realizacji Programu poprzez
realizację badań ewaluacyjnych. Wydatki ponoszone są zgodnie z
Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków PT na lata 2014-2020
oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Projekt jest zgodny z PO oraz
SZOOP POIiŚ 2014-2020. W związku z ustanowioną linią demarkacyjną
pomiędzy PT CEF a PT POIiŚ w przypadku braku możliwości pokrycia
kosztów z PT CEF zostaną poniesione w ramach niniejszego projektu
zgodnie z zapisami POIiŚ 2014-2020.

2017-01-01

2018-12-31
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Wsparcie Instytucji Zarządzającej Celem projektu jest zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz
MINISTERSTWO
Program Operacyjny Polska
POPC w zakresie wdrażania
warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Cyfrowa
Programu w okresie 2014-2015 zaangażowanych we wdrażanie POPC, jak również wsparcie procesów
realizacji POPC. Projekt obejmuje zadania w postaci: a) podnoszenia
kwalifikacji pracowników Instytucji Zarządzającej POPC; b)
finansowania kosztów organizacyjnych, w tym: organizacji spotkań,
konferencji, komitetów monitorujących, grup roboczych i zespołów,
delegacji, tłumaczeń; c) wsparcia procesów realizacji POPC w zakresie
zadań Instytucji Zarządzającej, w tym: kontroli, audytu, wykrywania
nieprawidłowości, monitorowania; d) wsparcia eksperckiego i
prawnego na potrzeby realizacji zadań Instytucji Zarządzającej POPC, w
tym: przygotowania analiz, ekspertyz, ocen, sprawozdań oraz
finansowania pomocy ekspertów.

2014-01-01

2015-12-31
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Wsparcie Instytucji Zarządzającej Celem projektu jest zapewnienie warunków gwarantujących sprawne i MINISTERSTWO ROZWOJU,
DEPARTAMENT ROZWOJU
POPC w zakresie wdrażania
efektywne działanie IZ POPC, umożliwienie podnoszenia kwalifikacji
CYFROWEGO
Programu w 2016 r.
przez pracowników IZ POPC oraz wsparcie procesów realizacji POPC.
Projekt obejmuje zadania w postaci: a) podnoszenia kwalifikacji
pracowników Instytucji Zarządzającej POPC; b) wsparcia eksperckiego i
prawnego na potrzeby realizacji zadań Instytucji Zarządzającej POPC, w
tym: przygotowania analiz, ekspertyz, ocen, sprawozdań oraz
finansowania pomocy ekspertów. c) wsparcia procesów realizacji POPC
w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej, w tym: kontroli, audytu,
wykrywania nieprawidłowości, monitorowania oraz finansowania
kosztów organizacyjnych, w tym: organizacji spotkań, konferencji,
komitetów monitorujących, grup roboczych i zespołów, delegacji,
tłumaczeń.

Program Operacyjny Polska
Cyfrowa

2016-01-01

2016-12-31

89

Wsparcie Instytucji Zarządzającej Celem projektu jest zapewnienie warunków gwarantujących sprawne i MINISTERSTWO ROZWOJU,
POPC w zakresie wdrażania
efektywne działanie IZ POPC, umożliwienie podnoszenia kwalifikacji
DEPARTAMENT ROZWOJU
Programu w 2017 r. oraz 2018 r. przez pracowników IZ POPC oraz wsparcie procesów realizacji POPC.
CYFROWEGO
Projekt obejmuje zadania w postaci: a) podnoszenia kwalifikacji
pracowników Instytucji Zarządzającej POPC; b) wsparcia eksperckiego i
prawnego na potrzeby realizacji zadań Instytucji Zarządzającej POPC, w
tym: przygotowania analiz, ekspertyz, ocen, sprawozdań oraz
finansowania pomocy ekspertów; c) wsparcia procesów realizacji POPC
w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej, w tym: kontroli, audytu,
wykrywania nieprawidłowości, monitorowania oraz finansowania
kosztów organizacyjnych, w tym: organizacji spotkań, konferencji,
komitetów monitorujących, grup roboczych i zespołów, delegacji,
tłumaczeń.

Program Operacyjny Polska
Cyfrowa

2017-01-01

2018-12-31

90

Ewaluacja – wsparcie Instytucji
Zarządzającej POPC w
zarządzaniu i wdrażaniu
Programu oraz koordynacja CT2
w okresie 2014-2015

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu
realizacji POPC. Projekt obejmuje finansowanie ewaluacji specyficznej
dla POPC.

MINISTERSTWO
Program Operacyjny Polska
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Cyfrowa

2014-09-01

2015-12-31
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Ewaluacja – wsparcie Instytucji
Zarządzającej POPC w
zarządzaniu i wdrażaniu
Programu oraz koordynacja CT2
w okresie 2016-2017.

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu
realizacji POPC. Projekt obejmuje finansowanie ewaluacji specyficznej
dla POPC.

MINISTERSTWO ROZWOJU,
DEPARTAMENT ROZWOJU
CYFROWEGO

Program Operacyjny Polska
Cyfrowa

2016-01-01

2017-04-30

92

Ewaluacja-wsparcie Instytucji
Zarządzającej POPC na lata 20182019.
Wsparcie Instytucji Zarządzającej
POPC w celu zapewnienia
spójnego i skutecznego systemu
informacji i promocji w 2015 r.

Celem projektu jest przygotowanie ewaluacji, która jest niezbędna do
prawidłowego zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa.
Niniejszy projekt wspiera realizację zadań informacyjnych,
promocyjnych i szkoleniowych dotyczących Programu Polska Cyfrowa
2014-2020. Celem projektu jest zapewnienie spójnego i skutecznego
systemu informacji i promocji oraz edukacji na temat Programu Polska
Cyfrowa dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz
pośrednio dla ogółu społeczeństwa, w szczególności dla uczestników i
potencjalnych uczestników projektów POPC. Wynikiem wsparcia w
zakresie tego projektu będzie realizacja działań mających na celu
przede wszystkim zwiększenie świadomości odbiorców komunikatów
na temat POPC w zakresie wsparcia udzielanego przez POPC w
określonych obszarach/priorytetach/projektach infrastrukturalnych.
Projekt obejmuje zadania w postaci: a) Działania informacyjne i
promocyjne realizowane na podstawie Strategii komunikacji POPC,
zgodnie z art. 116 Rozporządzenia PE i Rady nr 1303/2013 (np.
prowadzenie działań informacyjnych i promujących wybrane obszary
wsparcia POPC); b) Szkolenia odpowiadające potrzebom beneficjentów
POPC.

MINISTERSTWO ROZWOJU,
DEPARTAMENT ROZWOJU
CYFROWEGO
MINISTERSTWO
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Program Operacyjny Polska
Cyfrowa

2018-10-01

2019-06-30

Program Operacyjny Polska
Cyfrowa

2015-01-01

2015-12-31

Wsparcie Instytucji Zarządzającej
POPC w celu zapewnienia
spójnego i skutecznego systemu
informacji i promocji w 2016 r.

Niniejszy projekt wspiera realizację zadań informacyjnych,
MINISTERSTWO ROZWOJU,
promocyjnych i szkoleniowych dotyczących Programu Polska Cyfrowa DEPARTAMENT ROZWOJU
2014-2020. Celem projektu jest zapewnienie spójnego i skutecznego
CYFROWEGO
systemu informacji i promocji oraz edukacji na temat Programu Polska
Cyfrowa dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz
pośrednio dla ogółu społeczeństwa, w szczególności dla uczestników i
potencjalnych uczestników projektów POPC. Wynikiem wsparcia w
zakresie tego projektu będzie realizacja działań mających na celu
przede wszystkim zwiększenie świadomości odbiorców komunikatów
na temat POPC w zakresie wsparcia udzielanego przez POPC w
określonych obszarach/priorytetach/projektach infrastrukturalnych.
Projekt obejmuje zadania w postaci: a) Działania informacyjne i
promocyjne realizowane na podstawie Strategii komunikacji POPC,
zgodnie z art. 116 Rozporządzenia PE i Rady nr 1303/2013 (np.
prowadzenie działań informacyjnych i promujących wybrane obszary
wsparcia POPC) oraz Rocznego Planu Działań POPC na rok 2016; b)
Szkolenia odpowiadające potrzebom beneficjentów POPC.

Program Operacyjny Polska
Cyfrowa

2016-01-01

2016-12-31
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94

95

Wsparcie Instytucji Zarządzającej
POPC w celu zapewnienia spójnej
i skutecznej informacji i edukacji
w 2018 r.

IZ POPC planuje organizację działania edukacyjnego (Hackathon),
MINISTERSTWO ROZWOJU,
wspierającego realizację Strategii komunikacji Programu Operacyjnego DEPARTAMENT ROZWOJU
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem przedsięwzięcia jest
CYFROWEGO
wypracowanie rozwiązań na rzecz osób z niepełnosprawnościami przy
użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Grupą docelową
ww. przedsięwzięcia są potencjalni uczestnicy projektów oraz ogół
społeczeństwa.

Program Operacyjny Polska
Cyfrowa

2018-07-01

2018-12-31
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Wsparcie procesu zarządzania,
wdrażania i promocja PO PW
2014-2020 w 2015 i 2016 roku

Celem projektu jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych
dla prawidłowej realizacji zadań związanych z zarządzaniem,
wdrażaniem i promocją PO PW 2014-2020 w 2015 i 2016 roku. Projekt
zakłada finansowanie kosztów związanych z zakupem: ekspertyz,
tłumaczeń, kalendarzy, druku publikacji, w tym druku Planu Ewaluacji
PO PW i broszur Planu oraz materiałów promocyjnych. W ramach
projektu finansowane będą koszty: podróży służbowych związanych z
wykonywaniem zadań w ramach PO PW oraz organizacji i udziału w
spotkaniach, w tym – w grupach roboczych.

MINISTERSTWO ROZWOJU,
Program Operacyjny Polska
DEPARTAMENT PROGRAMÓW Wschodnia
PONADREGIONALNYCH POPW

2015-11-16

2016-12-31
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Wsparcie procesu zarządzania,
wdrażania i promocja POPW
2014-2020 w 2017 roku

Celem projektu jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych MINISTERSTWO ROZWOJU,
Program Operacyjny Polska
dla prawidłowej realizacji zadań związanych z zarządzaniem,
DEPARTAMENT PROGRAMÓW Wschodnia
wdrażaniem i promocją POPW 2014-2020 w 2017 roku. Projekt zakłada PONADREGIONALNYCH POPW
finansowanie kosztów związanych z zakupem m.in.: ekspertyz,
tłumaczeń, wsparcia eksperckiego, map, oprawy graficznej
sprawozdania końcowego z realizacji PO RPW, szablonu graficznego dla
sprawozdania rocznego POPW, usług cateringowych, materiałów i usług
promocyjnych ("Lekcja o Funduszach", działania promocyjne na portalu
społecznościowym Facebook) materiałów i usług edukacyjnych. W
ramach projektu finansowane będą koszty: podróży służbowych
związanych z wykonywaniem zadań w ramach POPW oraz koszty
organizacji i udziału w spotkaniach, w tym - w grupach roboczych i
grupach sterujących. Projekt zawiera także wydatki zaplanowane przez
DIP na realizację działań informacyjno-promocyjnych na rzecz POPW.

2017-01-01

2017-12-31
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Wsparcie procesu zarządzania,
wdrażania i promocja POPW
2014-2020 w 2018 roku

Program Operacyjny Polska
Celem projektu jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych MINISTERSTWO ROZWOJU,
dla prawidłowej realizacji zadań związanych z zarządzaniem,
DEPARTAMENT PROGRAMÓW Wschodnia
wdrażaniem i promocją POPW 2014-2020 w 2018 roku. Projekt zakłada PONADREGIONALNYCH POPW
finansowanie kosztów związanych z zakupem m.in.: ekspertyz,
tłumaczeń, wsparcia eksperckiego, usług cateringowych, materiałów i
usług promocyjnych ("Lekcja o Funduszach", działania promocyjne na
portalu społecznościowym Facebook) materiałów i usług edukacyjnych.
W ramach projektu finansowane będą koszty: podróży służbowych
związanych z wykonywaniem zadań w ramach POPW oraz koszty
organizacji i udziału w spotkaniach, w tym w grupach roboczych i
grupach sterujących.

2018-01-01

2018-12-31
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Wsparcie procesu zarządzania,
wdrażania i promocja POPW
2014-2020 w 2019 roku.

Celem projektu jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych
dla prawidłowej realizacji zadań związanych z zarządzaniem,
wdrażaniem i promocją POPW 2014-2020 w 2019 roku. Projekt zakłada
finansowanie kosztów związanych z zakupem m.in.: ekspertyz,
tłumaczeń, wsparcia eksperckiego, usług cateringowych, materiałów i
usług promocyjnych ("Lekcja o Funduszach", działania promocyjne na
portalu społecznościowym Facebook) materiałów i usług edukacyjnych.
W ramach projektu finansowane będą koszty: podróży służbowych
związanych z wykonywaniem zadań w ramach POPW oraz koszty
organizacji i udziału w spotkaniach, w tym w grupach roboczych i
grupach sterujących.

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Polska
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Wschodnia
PROGRAMÓW
PONADREGIONALNYCH

2019-01-01

2019-12-31
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Pomoc techniczna PO WER dla
Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju na rok 2015

Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER
przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jako Instytucji
Zarządzającej dla PO WER poprzez: - zapewnienie odpowiedniego
potencjału instytucjonalnego (wyposażenia stanowisk pracy, szkolenia,
koszty instytucji) oraz - zapewnienie właściwego pracesu wyboru
projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

MINISTERSTWO ROZWOJU,
DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO

Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój

2015-01-01

2015-12-31
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Pomoc techniczna PO WER dla
Ministerstwa Rozwoju na rok
2017

Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER
przez Ministerstwo Rozwoju jako Instytucji Zarządzającej PO WER
poprzez: - zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego
(wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli,
monitorowania, ewaluacji, promocji.

MINISTERSTWO ROZWOJU,
DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO

Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój

2017-01-01

2017-12-31
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Pomoc techniczna PO WER dla
Ministerstwa Rozwoju na rok
2018

Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER
przez Ministerstwo Rozwoju jako Instytucji Zarządzającej PO WER
poprzez: - zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego
(wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli,
monitorowania, ewaluacji, promocji (spotkania informacyjne).

MINISTERSTWO ROZWOJU,
DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO

Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój

2018-01-01

2018-12-31
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Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER
Pomoc techniczna PO WER dla
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jako Instytucję Zarządzającą
na rok 2019
PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału
instytucjonalnego (wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia) oraz
zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli,
monitorowania, ewaluacji, promocji (spotkania informacyjne).

MINISTERSTWO ROZWOJU,
DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO

Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój

2019-01-01

2019-12-31
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Pomoc techniczna PO WER dla
Ministerstwa Rozwoju na rok
2016

Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER
przez Ministerstwo Rozwoju jako Instytucji Zarządzającej PO WER
poprzez: - zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego
(wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli,
monitorowania, ewaluacji, promocji.

MINISTERSTWO ROZWOJU,
DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO

Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój

2016-01-01

2016-12-31
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Functionig of the Managing
Authority for Cross-border
Cooperation Programme PolandBelarus-Ukraine 2014-2020.

Proffesional and efficient managment and implementation by the
Managing Authority of the Cross-border Cooperation Programme
Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 with active co-operation of
involved structures.

MINISTERSTWO ROZWOJU,
DWT

2018-01-01
The ENI Cross-border
Cooperation Programme
Poland-Belarus-Ukraine 20142020

2021-12-31
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Functioning of the Managing
Authority for Cross-border
Cooperation Programme PolandRussia 2014-2020

Professional and efficient management and implementation by the
Managing Authority of the Cross-border Cooperation Programme
Poland-Russia 2014-2020 with active co-operation of involved
structures

MINISTERSTWO INWESTYCJI I The ENI Cross-border
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Cooperation Programme
WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Poland-Russia 2014-2020

2018-01-01

2023-12-31
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Wdrażanie przez Instytucję
Skuteczna realizacja celu osi priorytetowej Pomoc Techniczna:
Zarządzającą Programu Interreg V- zapewnienie wysokiej jakości zarządzania i efektywnego wdrażania
A Rzeczpospolita Polska Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 oraz
Republika Słowacka 2014-2020 w zagwarantowanie efektywnego wykorzystania środków EFRR.
ramach Europejskiej Współpracy
Terytorialnej

MINISTERSTWO ROZWOJU,
DWT

Program Współpracy Interreg 2016-01-01
V-A Polska – Słowacja

2018-12-31
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Wdrażanie przez Instytucję
Skuteczna realizacja celu osi priorytetowej Pomoc Techniczna:
Zarządzającą Programu Interreg V- zapewnienie wysokiej jakości zarządzania i efektywnego wdrażania
A Rzeczpospolita Polska Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 oraz
Republika Słowacka 2014-2020 w zagwarantowanie efektywnego wykorzystania środków EFRR
ramach Europejskiej Współpracy
Terytorialnej (etap II)

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Współpracy Interreg 2019-01-01
ROZWOJU, DEPARTAMENT
V-A Polska – Słowacja
WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

2023-12-31
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Wdrażanie przez Instytucję
Zarządzającą Programu
Współpracy INTERREG PolskaSaksonia 2014-2020
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Wdrażanie przez Instytucję
Zapewnienie wysokiej jakości zarządzania i efektywnego wdrażania
Zarządzającą Programu Interreg V- Programu Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz
A Południowy Bałtyk 2014-2020 zagwarantowanie efektywnego wykorzystania środków EFRR.
w ramach Europejskiej
Współpracy Terytorialnej.

MINISTERSTWO ROZWOJU,
DWT

111

Opracowanie praktycznego
informatora dla inwestorów w
zakresie prawa budowlanego (z
uwzględnieniem możliwości
zastosowania środków poprawy
efektywności energetycznej w
budynkach w tym wprowadzanie
innowacyjnych technologii)

Projekt można podzielić na 3 etapy - etap analityczny, etap
uruchomienia strony internetowej, etap publikacji wersji papierowej
praktycznego informatora. W pierwszym etapie zostanie zlecone
opracowanie 3 analiz/ekspertyz (identyfikacja "wąskich gardeł",
narzędzia informacyjne, poprawa efektywności energetycznej), które
pozwolą na wypracowanie koncepcji praktycznego informatora, która
w możliwie największym stopniu będzie odpowiadała na potrzeby
interesariuszy procesu inwestycyjno-budowlanego w Polsce. Na tym
etapie zostanie również zlecone opracowanie programów i materiałów
szkoleniowych w zakresie prawa budowlanego i wyrobów
budowlanych. W drugim etapie, na bazie koncepcji wypracowanej na
wcześniejszym etapie, zostanie opracowana strona internetowa
spełniająca funkcję praktycznego informatora dla uczestników procesu
inwestycyjno-budowlanego. Największy nacisk zostanie położony na
stworzenie strony, która będzie "intuicyjna", będzie zawierała
informacje napisane prostym językiem oraz będzie dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Treści zawarte na stronie będzie pod
względem prawnym spójne z treścią programów szkoleń dla
pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego. Strona internetowa będzie na bieżąco
aktualizowana i uzupełniana o nowe treści, zgodnie z wynikami
analizy/ekspertyzy dot. identyfikacji "wąskich gardeł" oraz zgodnie z
zapotrzebowaniem ze strony interesariuszy procesu inwestycyjnobudowlanego. W trzecim etapie, na bazie koncepcji wypracowanej na
pierwszym etapie oraz na bazie doświadczeń zebranych na drugim
etapie, opracowana zostanie papierowa wersja praktycznego
informatora dla uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego.
Największy nacisk zostanie położony na to, aby informacje w nim
zawarte były napisane prostym językiem, który nie będzie wymagał od
odbiorcy specjalistycznej wiedzy lub wykształcenia. Na tym etapie
przewidziana jest również dystrybucja i dodruk wersji papierowej info
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Wzmocnienie potencjału
legislacyjnego w obszarze
procesu inwestycyjnobudowlanego - etap II

Celem głównym interwencji podejmowanej w ramach projektu jest
poprawa jakości rozwiązań legislacyjnych w obszarze procesu
inwestycyjno-budowlanego. 1. Proces inwestycyjno-budowlany - m.in.
analiza podziału obiektów budowlanych na kategorie, analiza nt. kosztu
cyklu życia budynku, ekspertyza nt. elektronizacji dokumentacji
budowy oraz wybranych procedur administracyjnych. 2. Prawa i
obowiązki stron - m.in. analiza skutków likwidacji powiatowych
inspektoratów nadzoru budowlanego oraz ekspertyza w zakresie
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych. 3. Geodezja i
kartografia - m.in. ekspertyza nt. dokumentacji i czynności
geodezyjnych, ekspertyza nt. udostępniania danych geodezyjnych,
analiza nt. wykorzystywania danych gromadzonych w rejestrach
państwowych. 4. Wyroby budowlane - m.in. ekspertyza nt.
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz ekspertyza nt.
powtórnego wykorzystania wyrobów budowlanych. 5. Warunki
techniczne - m.in. ekspertyzy nt. dostępności budynków i przestrzeni
publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz analizy dotyczące
możliwości montażu dźwigów osobowych w istniejących budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych (w kontekście dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami). 6. Krajowe i zagraniczne wizyty studyjne celem wizyt krajowych będzie zebranie informacji nt. problemów, z
którymi borykają się pracownicy aab i nb, a wizyt zagranicznych
zapoznanie się z otoczeniem legislacyjnym procesu inwestycyjnobudowlanego oraz zebranie „najlepszych praktyk”. W ramach wizyt
planuje się również pozyskanie informacji nt. znoszenia barier dla osób
z niepełnosprawnościami. 7. "Pogłębione wizyty studyjne" - celem wizyt
będzie m.in. zebranie "najlepszych praktyk" w zakresie działań
podejmowanych w celu poprawy charakterystyki energetycznej
budynków.

Skuteczna realizacja celu szczegółowego osi priorytetowej Pomoc
MINISTERSTWO ROZWOJU,
DWT
Techniczna: zapewnienie wysokiej jakości zarządzania i efektywnego
wdrażania Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
oraz zagwarantowanie efektywnego wykorzystania środków EFRR.

Program Współpracy Interreg 2015-01-01
V-A Polska – Saksonia

2023-12-31

South Baltic Cross-border Cooperation Programme 20142020

2015-05-01

2023-12-31

DEPARTAMENT
Program Operacyjny Wiedza
ARCHITEKTURY,
Edukacja Rozwój
BUDOWNICTWA I GEODEZJI W
MINISTERSTWIE INWESTYCJI I
ROZWOJU

2016-07-01

2019-12-31

DEPARTAMENT
Program Operacyjny Wiedza
ARCHITEKTURY,
Edukacja Rozwój
BUDOWNICTWA I GEODEZJI W
MINISTERSTWIE INWESTYCJI I
ROZWOJU

2017-02-01

2019-12-31
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Wspólna przestrzeń - wspólne
dobro - system monitorowania
zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym - etap I

Celem projektu jest wypracowanie założeń systemu monitorowania
MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Wiedza
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Przyjmuje się, że
ROZWOJU, DEPARTAMENT
Edukacja Rozwój
monitorowanie zagospodarowania przestrzennego służy kształtowaniu POLITYKI PRZESTRZENNEJ
polityki przestrzennej, w tym: • dostarczaniu informacji o
uwarunkowaniach i stanie zagospodarowania przestrzennego; •
sporządzaniu prognoz przestrzennych potrzeb rozwojowych; • ocenie
skutków przestrzennych polityk publicznych; • określaniu i ocenie
dynamiki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w powiązaniu z
aktami planowania przestrzennego. W ramach projektu zrealizowane
zostaną trzy zadania polegające na: • rozpoznaniu i przeanalizowaniu
istotnych uwarunkowań budowy systemu (prawnych, organizacyjnych,
technicznych i finansowych); • opracowaniu specyfikacji danych dla
kategorii istniejącego zagospodarowania przestrzennego (ang.
ExistingLandUse) oraz przeprowadzeniu projektu pilotażowego
polegającego na opracowaniu zbioru danych przestrzennych
istniejącego zagospodarowania przestrzennego; • opracowaniu modelu
systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego

2015-09-30

2020-12-31
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Zainspiruj naszą przestrzeń programy szkoleniowe i
publikacje dla planistów - etap I

MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny Wiedza
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kadr planowania
Edukacja Rozwój
przestrzennego, wzmocnienie zdolności analitycznych służb planowania ROZWOJU, DEPARTAMENT
przestrzennego oraz propagowanie modelowych rozwiązań
POLITYKI PRZESTRZENNEJ
przyczyniających się do podnoszenia jakości wspólnej przestrzeni. Cel
ten będzie realizowany poprzez działania o charakterze
edukacyjno–promocyjnym. Projekt zakłada: 1. opracowanie programu
szkolenia: • szkolenie ukierunkowane na podnoszenie kompetencji i
wiedzy z zakresu planowania przestrzennego, przede wszystkim w
kontekście jego niskoemisyjności oraz prognozowania realnego
zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania,
uzupełnionego o grę edukacyjną wspierającą proces szkoleniowy; 2.
promocję najlepszych rozwiązań w zakresie integracji planowania
przestrzennego i społeczno-gospodarczego, planowania w obszarach
miejskich oraz partycypacji społecznej. Realizacja tego komponentu
projektu będzie polegać na opracowaniu 11 publikacji pod roboczymi
tytułami: Diagnoza i delimitacja obszarów zdegradowanych,
Niskoemisyjność w planowaniu przestrzennym, Gminny Program
Rewitalizacji krok po kroku, Narzędzia partycypacji społecznej w
planowaniu przestrzennym, Teledetekcja w planowaniu
przestrzennym, , Wyznaczanie obszarów zabudowanych,
Projektowanie uniwersalnego, Zrównoważona mobilności w
planowaniu przestrzennym, Adaptacja do zmian i mitygacja tych zmian,
Współpraca publiczno-prywatna w urbanizacji oraz Termomodernizacja
– przewodnik estetyczny. 3. przygotowanie Gry edukacyjnej
wspierającej proces szkoleniowy poprzez odwzorowanie procesów
zachodzących w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
ich skutków dla obywatela.

2015-08-17

2019-12-31
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Rozwój partnerstwa publicznoprywatnego w Polsce

MINISTERSTWO ROZWOJU
Celem projektu jest upowszechnienie partnerstwa publicznoprywatnego w Polsce jako efektywnego narzędzia realizacji inwestycji
publicznych. W projekcie realizowanych będzie pięć głównych bloków
zadań, które odpowiadają pięciu typom projektów przewidzianych w
fiszce zatwierdzonej przez Komitet Monitorujący. Interwencja
ukierunkowana będzie na podniesienie wiedzy i praktycznych
umiejętności w obszarze PPP docelowej grupy wsparcia, którą będą
stanowili pracownicy administracji publicznej szczebla lokalnego,
regionalnego i centralnego. Odbiorcy interwencji zostaną podzieleni na
grupę bardziej i mniej zaawansowaną; odpowiednio będą dla nich
dedykowane szkolenia i warsztaty. Dodatkowo szkolenia zostaną
podzielone na cztery kategorie: regionalne, profilowane, dla
skarbników i służb finansowych oraz dla kadry zarządzającej.
Uzupełnienie szkoleń/warsztatów krajowych stanowiły będą
zagraniczne misje szkoleniowe do wybranych państw UE. Z krajowymi
warsztatami korespondował będzie III Blok działań - opracowanie
wytycznych (i-iii) w obszarze PPP - obejmował on będzie m.in.
doradztwo merytoryczne dla wybranych przedsięwzięć PPP oraz opis
modelowych inwestycji PPP, istotnych z punktu widzenia rozwoju
rynku PPP w Polsce. W tym zbiorze mieściło się będzie także stworzenie
wytycznych w zakresie wzorów umów, przygotowania ofert
(przeprowadzenia postępowania przetargowego PPP) oraz
przygotowania przedsięwzięć PPP. W projekcie przewidziano także
działania upowszechniające, w tym promocję PPP podczas ważnych
wydarzeń gospodarczych w kraju i zagranicą oraz szereg działań o
charakterze informacyjnym. Ostatnim planowanym w projekcie
blokiem jest opracowanie kompleksowych analiz dotyczących rynku
PPP w Polsce.

2016-06-01

2019-11-30
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Termomodernizacja budynku
Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynku
MINISTERSTWO INWESTYCJI I Program Operacyjny
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju użyteczności publicznej położonego w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, ROZWOJU, BIURO RZECZNIKA Infrastruktura i Środowisko
przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawi w celu poprawy jego efektywności energetycznej i cieplnej. Zakres
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
2014-2020
zaplanowanych działań obejmuje: - modernizacja instalacji
przygotowania ciepłej wody użytkowej (montaż zaworów
termostatycznych, pomp ciepła i paneli solarnych), - ocieplenie
stropodachu wentylowanego (w części przechodniej, nieprzechodniej i
nad garażami), - modernizacja systemu elektrycznego i oświetlenia
obejmująca: wymianę istniejącego oświetlenia na LED, zmianę systemu
chłodzenia na system VRV, montaż paneli PV i montaż mikroturbin
wiatrowych, - modernizacja systemu wentylacji na piętrach od I do V:
zastąpienie wentylacji grawitacyjnej wentylacją mechaniczną
nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, - modernizacja systemu
ogrzewania na IV i V piętrze: wymianę istniejącego zasilania z węzła
cieplnego na zasilanie tej instalacji gazową pompą ciepła z kotłem
kondensacyjnym szczytowym, wraz z wymianą grzejników na
dostosowane do zmienionych parametrów ciepła, - wymiana stolarki
okiennej.
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MINISTERSTWO ROZWOJU
Platforma pośrednicząca
Celem głównym Projektu będzie wdrożenie obowiązkowego odbioru
elektronicznego fakturowania dla faktur elektronicznych przez administrację publiczną. Cel ten wynika z
sfery finansów publicznych
wypełnienia nałożonego wszystkie kraje członkowskie UE obowiązku
wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania
elektronicznego w zamówieniach publicznych. Instrumentem
wdrożenia tego obowiązku będzie wykorzystanie funkcjonalności
Platformy e-Fakturowania wspierającej proces wdrożenia i realizacji
obowiązku odbioru e-faktur przez administrację. W Projekcie
planowane jest wykonanie nast. zadań: 1. Współpraca w tworzeniu,
pozyskiwaniu i adaptacji standardów odbioru i przetwarzania faktury
elektronicznej w systemach informatycznych jednostek publicznych standaryzacja z uwzględnieniem normalizacji europejskiej. Realizacja
celu w Zadaniu 1 Projektu. 2.Wsparcie procesu udostępnienia i
utrzymania wielokanałowego systemu komunikacji elektronicznej
między wystawcami i odbiorcami faktur elektronicznych (Platformy efakturowania). Realizacja celu w Zadaniu 2 Projektu 3. Wsparcie
adaptacji standardów e-fakturowania sektorze IT, w jednostkach sfery
publicznej oraz w zakresie realizacji przepisów o elektronicznym
fakturowaniu w dostawach publicznych (edukacja w zakresie
informatyzacji realizacji dostaw publicznych i fakturowania
elektronicznego) - Realizacja celu w Zadaniu 3 Projektu.Grupy
docelowe: podmioty prawa publicznego (Zamawiający), dostawcy dóbr
i usług dla administracji publicznej w kontraktach publicznych
(Dostawcy), dostawcy e-usług, systemów i aplikacji IT, inne podmioty
publiczne korzystające z danych platformy, inne podmioty komercyjne
(doradztwa prawnego, podatkowego, biznesowego, edukacyjne).
Efektem Projektu będzie: uruchomienie usług Platformy efakturowania, wdrożenie wymaganych prawem standardów efakturowania w dostawach publicznych w systemach i usługach IT,
przystosowanie 80 podmiotów publicznych do wymagań nowych
przepisów. Produktami Projektu będzie 6 e-usług typu A2B na 5
poziomie dojrzałości, 1 usługa typu A2A.
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