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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2018
dla działów administracji rządowej: rozwój regionalny, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2018

Lp.
1.

1.

Cel
2.

Poprawa
jakości
zarządzania
procesami
rozwojowymi

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
Osiągnięta
wartość do
wartość
Nazwa
osiągnięcia
na koniec roku 2018
3.

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

4.

1. Tak
2. 6
3. Tak

5.

1. Tak
2. 6
3. Tak

Najważniejsze planowane zadania służące
realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

6.

7.

1. Przygotowanie rozwiązań na rzecz polepszenia
zarządzania procesami rozwojowymi w kraju :
 przygotowanie rozwiązań prawnych
(realizacja projektu strategicznego Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
„Konsolidacja i wzmocnienie systemu
zarządzania rozwojem”),
 koordynacja prac nad aktualizacją 9
strategii rozwoju, w tym ewaluacja ex-ante
strategii,
 przygotowanie założeń systemu
koordynacji wykorzystania przez Polskę
środków w ramach różnych dostępnych
instrumentów zewnętrznych i krajowych
(realizacja projektu strategicznego SOR
„Zintegrowany system inwestycji
rozwojowych po 2020 r.”).
2. Aktywne działania na rzecz uwzględnienia
interesów Polski w debacie na forum UE nad
przyszłym kształtem polityki spójności po 2020 r.
3. Koordynacja procesu ewaluacji horyzontalnych
na poziomie Umowy Partnerstwa:
 aktualizacja Planu ewaluacji Umowy
Partnerstwa,
 aktualizacja Wytycznych ds. ewaluacji
polityki spójności 2014-2020.
4. Wypracowanie mechanizmów zwiększenia
udziału polskich podmiotów w programach
zarządzanych centralnie w UE (realizacja
projektu strategicznego SOR „System wsparcia
i koordynacji udziału polskich podmiotów w
programach zarządzanych centralnie w UE”):
 analiza obecnego poziomu wykorzystania
środków z mechanizmów zarządzanych
centralnie przez Komisję Europejską oraz
barier w korzystaniu z ww. źródeł
finansowania przez polskie podmioty.
5. Poprawa warunków wykonywania działalności
gospodarczej przez małe i średnie
przedsiębiorstwa w Polsce poprzez:
monitorowanie, opiniowanie i inicjowanie
działań organów administracji rządowej,
prowadzenie działań informacyjno-

1. W ramach rozwiązań systemowych usprawniających zarządzanie procesami rozwojowymi:
 przygotowano projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 przygotowano System monitorowania Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz
dziewięciu strategii rozwoju (dokument przyjęty w grudniu 2018 r. przez Komitet Koordynacyjny
ds. Polityki Rozwoju);
 odbyły się 3 spotkania Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju poświęcone ocenie
postępu procesu aktualizacji 9 strategii rozwoju;
 podpisano umowę na realizację ewaluacji ex ante 9 strategii rozwoju (na dzień 31 grudnia 2018
r. przeanalizowano wstępnie 7 z 9 strategii);
 rozpoczęto prace przygotowawcze (spotkania robocze, przygotowanie dokumentacji) do
realizacji projektu „Zintegrowany system inwestycji rozwojowych po 2020 r.”
2. Na przełomie maja i czerwca 2018 r. KE opublikowała pakiet legislacyjny dla polityki spójności
obejmujący 6 rozporządzeń: rozporządzenie ramowe (CPR) określające główne zasady wdrażania
funduszy polityki spójności oraz kilku innych funduszy w ramach tzw. zarządzania dzielonego
(fundusz rybacki, fundusze z zakresu bezpieczeństwa i migracji), rozporządzenie w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, rozporządzenie w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego +, rozporządzenie w sprawie Interreg, rozporządzenie w
sprawie mechanizmu eliminowanie barier prawnych i administracyjnych w kontekście
transgranicznym (ECBC) oraz rozporządzenie w sprawie Connecting Europe Facility - „Łącząc
Europę”.
Stanowiska Rządu w sprawie wymienionych projektów rozporządzeń zostało przyjęte w trybie
obiegowym przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 29 czerwca 2018 r. i zatwierdzone na
posiedzeniu Sejmowej Komisji ds. UE w dniu 17 lipca 2018 r.
Stanowisko dla projektu rozporządzenia ws. CEF (Connecting Europe Facility - „Łącząc Europę”)
zostało zaakceptowane przez KSE w dniu 3 lipca 2018 r., przez Komisję Sejmową w dniu 18 lipca
2018 r. W 2018 r. prowadzono szeroko zakrojoną akcję lobbingową na rzecz silnej polityki spójności,
promowania jej efektów widocznych w Polsce oraz na rzecz jej odpowiedniej roli w budżecie Unii
Europejskiej w latach 2021-27, w tym adekwatnej alokacji dla Polski. Działania te prowadzone były
wobec i wraz z partnerami z innych państw członkowskich celem formowania możliwych koalicji i
pozyskiwania sojuszników oraz wobec przedstawicieli instytucji UE.
W celu rozpoznania stanowisk państw członkowskich i lobbowania na rzecz uwzględnienia polskich
postulatów w 2018 r. odbyło się szereg międzyrządowych konsultacji bilateralnych z państwami
takimi jak Niemcy, Austria, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Estonia, Czechy czy
Węgry.
Ponadto, aktywnie uczestniczono we współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4+4),
składając swoje propozycje do zapisów Deklaracji podpisywanej przez Ministrów ds. spójności w tej
Grupie i przekonując sojuszników do proponowanych przez siebie rozwiązań dla przyszłej polityki
spójności. Przedmiotowa deklaracja zawierająca kluczowe kwestie w procesie negocjacji pakietu
rozporządzeń dla Polityki Spójności po 2020 r., została przyjęta przez państwa Grupy
Wyszehradzkiej oraz Bułgarię i Chorwację 24 października 2018 r. w Bratysławie.
Istotnym forum prezentowania polskiego stanowiska oraz wymiany opinii były posiedzenia Ministrów
ds. spójności w ramach Rady ds. Ogólnych UE – 12 kwietnia 2018 r. oraz 30 listopada 2018 r.
Opracowano i rozesłano do państw członkowskich oraz instytucji UE materiały zwierające
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1.

2.

Mierniki określające stopień realizacji celu
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wartość do
wartość
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3.

4.

5.

Najważniejsze planowane zadania służące
realizacji celu
6.

promocyjnych nt. ułatwień dla MŚP, dobrych
praktyk, inicjowanie działań legislacyjnych oraz
diagnozowanie potrzeb i barier w wykonywaniu
działalności gospodarczej przez MŚP.

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
7.

argumentację w istotnych dla Polski kwestiach, w tym zakresie wsparcia inwestycji z EFRR i
Funduszu spójności, instrumentów finansowych czy finansowania infrastruktury społecznej w
sposób kompleksowy z EFS+.
Kierownictwo MIiR utrzymywało też stały kontakt z decyzyjnymi przedstawicielami KE, w tym
w szczególności z szefami gabinetów Komisarzy ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej; ds.
Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz ds. Budżetu, a także Dyrektorami
Generalnymi tychże Dyrekcji celem przekazywania postulatów istotnych dla Polski oraz
proponowanych rozwiązań na rzecz przyszłej polityki spójności. W lutym 2018 r. odbyły się
konsultacje z kierownictwem MSZ jako resortem odpowiedzialnym za negocjacje Wieloletnich Ram
Finansowych 2021-27, przy okazji których przedstawiono efekty najlepszych projektów
o europejskiej wartości dodanej sfinansowanych w ramach polityki spójności w Polsce.
Jednocześnie, MIiR prowadził znaczącą działalność lobbingową w postaci organizacji konferencji
międzynarodowych, w tym ukierunkowanych na środowiska w Brukseli, promujących efekty polityki
spójności w Polsce, ale i Polskie potrzeby rozwojowe:
 22 listopada 2018 r. – konferencja prezentująca efekty PS w działaniach innowacyjnych,
podejmująca dyskusję nt. przyszłości wsparcia innowacji i po roku 2020.
 28 listopada 2018 r. - konferencja „European funds in support of responsible development” wraz
z wystawą zdjęć oraz eksponatów innowacyjnych polskich projektów współfinansowanych
z polityki spójności.
 29-30 października 2018 r. w Bukareszcie - udział Ministra Inwestycji i Rozwoju w panelu
„Added value of the EU budget investments” w ramach konferencji “An inclusive cohesion policy
for a Union closer to our citizens”.
Ponadto, MIiR opublikowało i rozdystrybuowało do innych państw członkowskich i instytucji UE
materiały promujące efekty i skuteczność inwestycji polityki spójności wpływających na podnoszenie
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz w dłuższej perspektywie całej UE:
 broszura pt. „Examples of high quality projects contributing to EU strategic goals implemented in
Poland within financial support of cohesion policy in the years 2007-13 and 2014-20”,
 broszura pt. „Impact and results of cohesion policy – benefits from V4 cohesion policy to the EU15 and project exmples from V4.
Aktywne działania na rzecz uwzględnienia interesów Polskich, to również prace nad
przygotowaniem strategii makroregionalnej UE dla Karpat. We wrześniu 2018 r. z inicjatywy MIiR
podpisana została przez Węgry, Słowację, Ukrain i Polskę Deklaracja Karpacka (Declaration of
Intent to Create the EU Macro-Regional Strategy for the Carpathian Region).
Wypracowano, we współpracy z innymi resortami oraz BGK, stanowisko Rządu RP do projektu
rozporządzenia dot. uruchomienia od 1 stycznia 2021 r. Programu InvestEU, który ma być de facto
kontynuacją Planu Inwestycyjnego dla Europy, w tym Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji
Strategicznych. Stanowiska Rządu w sprawie rozporządzenia zostało przyjęte w trybie obiegowym
przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 9 lipca 2018 r. i zatwierdzone na posiedzeniu
Sejmowej Komisji ds. UE w dniu 18 lipca 2018 r.
3. Zaktualizowano plan ewaluacji Umowy Partnerstwa oraz wytyczne ds. ewaluacji, które zostały
zatwierdzone przez Ministra Inwestycji i Rozwoju 10 października 2018 r.
4. W ramach projektu „System wsparcia i koordynacji udziału polskich podmiotów w programach
zarządzanych centralnie w UE” zrealizowane zostały następujące działania:
 odebrano analizy wykorzystania przez polskich beneficjentów środków w ramach programów
zarządzanych centralnie przez KE: CEF, Horyzont2020, LIFE, COSME (w tym instrumenty
finansowe) oraz Erasmus+,
 zorganizowano 2 konferencje poświęcone rekomendacjom dla programów CEF (transport,
komunikacja i energia), LIFE, COSME i Horyzont 2020.
 27 listopada 2018 r. Rada Ministrów zdecydowała o przeniesieniu procesu koordynacji
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6.

7.

5.

2.

Zwiększenie
efektywności i
poziomu
inwestycji

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

1. 128 mld zł
2. ≥65,5 mld
zł
3. 269,5 mln
EUR
4. 89,7 mln
EUR
5. 135 mln
EUR
6. 8
7. 10
8. 40

1. 145,1 mld zł
2. 64 mld zł
3. 259 mln
EUR EFRR
4. 94 mln EUR
EFRR
5. 162,6 mln
EUR wkład
UE
6. 14
7. 14
8. 47

1.

2.

3.

Nadzór i koordynowanie wydatkowania
środków w 2018 r. w krajowych programach
operacyjnych współfinansowanych z funduszy
europejskich w ramach Umowy Partnerstwa
2014-2020 oraz programach Europejskiej
Współpracy Terytorialnej i Europejskiego
Instrumentu Sąsiedztwa.
Koordynacja wykorzystywania środków
dostępnych w ramach Instrumentu „Łącząc
Europę” (ang. Connecting Europe Facility –
CEF) na realizację krajowych inwestycji
infrastrukturalnych w sektorze transportu.
Zwiększenie stopnia pozyskiwania środków
finansowych Europejskiego Funduszu na rzecz
Inwestycji Strategicznych oraz pozostałych
narzędzi Planu Inwestycyjnego dla Europy dla
realizacji zamierzeń inwestycyjnych w Polsce
(realizacja projektu strategicznego SOR „EFIS
dla polskiej gospodarki”):
 zapewnienie koordynacji działań
administracji rządowej, podległych jej
podmiotów oraz spółek Skarbu Państwa w
zakresie pozyskiwania finansowania z
Europejskiego Funduszu na rzecz
Inwestycji Strategicznych,
 kontynuowanie współpracy z Europejskim
Bankiem Inwestycyjnym i promotorami

1.

2.

3.

programów horyzontalnych Komisji Europejskiej z instytucji dotychczas nimi zarządzających do
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z zachowaniem dotychczasowych struktur administracyjnych.
W oparciu o wypracowane rekomendacje i wyniki analiz, opracowane zostały założenia systemu
koordynacji programów horyzontalnych KE obejmujące pakiet działań dotyczący monitorowania
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
Poprawie warunków wykonywania działalności gospodarczej przez MŚP w Polsce służyły m.in.:
 monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji rządowej (150 pisemnych
interwencji; indywidualne spotkania z przedsiębiorcami, organizacjami przedsiębiorców,
przedstawicielami JST oraz instytucjami i organami rządowymi) oraz wypracowanie i zgłoszenie
do właściwych organów propozycji rozwiązań systemowych;
 przygotowanie rozporządzenia MIiR z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa ARiMR pomocy finansowej
z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości;
 uruchomienie infolinii i przeprowadzenie doradztwa w sprawie możliwości otrzymania pomocy
finansowej przez Koła Gospodyń Wiejskich;
 prowadzenie bieżącej analizy potrzeb przedsiębiorców ( przeprowadzono 1200 ankiet oraz
jedno duże badanie ewaluacyjne w celu identyfikacji barier i utrudnień, w tym m.in.
administracyjnych, związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej w Polsce oraz
identyfikacji dobrych praktyk administracyjnych);
 prowadzono działania informacyjno-promocyjne na rzecz upowszechniania nowych rozwiązań
legislacyjnych oraz zmian i ułatwień dla przedsiębiorców (np. cykl spotkań RODOracjonalni,
„Prawo do przedsiębiorczości. Małe firmy, wielkie zmiany”, Innowacyjna firma).
W zakresie nadzoru i koordynacji wydatkowania środków w ramach krajowych programów
operacyjnych oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa w szczególności:
 monitorowano postępy w realizacji programów operacyjnych z wykorzystaniem Centralnego
Systemu Teleinformatycznego;
 formułowano standardy (przede wszystkim w formie wytycznych horyzontalnych) i założenia
m.in. w zakresie kontroli wydawania środków, kwalifikowalności wydatków oraz wyboru
projektów;
 w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej zarządzanych przez MIiR tj. Interreg
Polska - Słowacja, Interreg Polska – Saksonia i Interreg Południowy Bałtyk mobilizowano
wszystkie instytucje programowe na poszczególnych szczeblach systemu wdrażania celem
pełnej realizacji celów kontraktacji i certyfikacji (wartość zakontraktowanych środków EFRR
osiągnęła 96% wydatków certyfikowanych wyniosła 104,79%);
 w programach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa cel w zakresie kontraktacji wykonano w
120,44%.
W zakresie koordynacji wykorzystywania środków dostępnych w ramach Instrumentu „Łącząc
Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) podjęto następujące działania:
 wsparcie beneficjentów na etapie przygotowywania wniosków o dofinansowanie;
 współpraca z beneficjentami w zakresie realizowanych projektów;
 koordynacja procesu ustalania z Komisją Europejską zapisów umów o udzielenie dotacji dla
projektów CEF.
W ramach zwiększenia stopnia pozyskiwania środków finansowych Europejskiego Funduszu na
rzecz Inwestycji Strategicznych oraz pozostałych narzędzi Planu Inwestycyjnego dla Europy:
 prowadzono w cyklu miesięcznym monitoring wykorzystania EFIS w Polsce (raporty dla
Kierownictwa Ministerstwa);
 aktualizowano Listę potencjalnych projektów rządowych do wsparcia w ramach EFIS,
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Cel

1.

2.

Mierniki określające stopień realizacji celu
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wartość do
wartość
Nazwa
osiągnięcia
na koniec roku 2018
3.

5.

6.

7.
8.

3.

Rozwój
bardziej
zrównoważony
terytorialnie

4.

5.

Współpracy
Terytorialnej
(wartość
kumulatywna).
Wartość środków
zakontraktowanych
w ramach
programów
Europejskiego
Instrumentu
Sąsiedztwa
(wartość
kumulatywna).
Liczba inwestycji
zatwierdzonych
przez Europejski
Bank Inwestycyjny
do wsparcia w
ramach
Europejskiego
Funduszu na rzecz
Inwestycji
Strategicznych
(EFIS).
Liczba podpisanych
umów PPP.
Liczba wszczętych
postępowań PPP.

1. Przygotowanie
projektu krajowej
strategii rozwoju
regionalnego.
2. Liczba
przeprowadzonych
pilotaży w zakresie
rewitalizacji.
3. Liczba miast którym

Najważniejsze planowane zadania służące
realizacji celu
6.

4.

5.

1. Tak
2. 3
3. 255

1. Tak
2. 3
3. 255

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

1.

2.

projektów
w celu efektywnego wykorzystania
wsparcia Europejskiego Funduszu na
rzecz Inwestycji Strategicznych w realizacji
inwestycji w Polsce.
Wypracowanie rozwiązań umożliwiających
szersze wykorzystanie partnerstwa publicznoprywatnego (realizacja projektu strategicznego
SOR „Polityka rządu w zakresie rozwoju
partnerstwa publiczno-prywatnego”):
 przygotowanie zmian prawnych, w tym
uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o
partnerstwie publiczno-prywatnym,
 opracowanie wytycznych w zakresie
przygotowania projektów partnerstwa
publiczno-prywatnego i przeprowadzania
postępowania przetargowego w
partnerstwie publiczno-prywatnym,
 działania szkoleniowe w zakresie
partnerstwa publiczno-prywatnego dla
jednostek wszystkich szczebli administracji
publicznej.
Przygotowanie rozwiązań w zakresie
wykorzystania wsparcia zwrotnego (realizacja
projektu strategicznego SOR „Efektywne
fundusze”):
 identyfikacja barier prawnych w obszarze
wsparcia zwrotnego ze środków
publicznych
i analiza możliwości wprowadzenia
rozwiązań prawnych usprawniających
wykorzystanie wsparcia zwrotnego,
 opracowanie rekomendacji w zakresie
demarkacji podmiotowej, przedmiotowej,
terytorialnej wsparcia zwrotnego
udzielanego ze środków publicznych.

Przygotowanie rozwiązań strategicznych oraz
wdrożeniowych dla polityki regionalnej
wskazanych w Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju.
Realizacja projektów strategicznych
ukierunkowanych na zrównoważony rozwój
terytorialny:
 koordynacja współpracy i wymiany
doświadczeń między miastami oraz innymi

7.

4.

5.

1.

2.

 aktywnie poszukiwano nowych promotorów projektów do potencjalnego finansowania z EFIS
(w tym organizowano spotkania z przedstawicielami sektorów: rządowego, prywatnego
i samorządowego);
 promowano EFIS, jako źródło wsparcia inwestycji w trakcie konferencji, spotkań i innych
wydarzeń;
 promowano narzędzia Planu Inwestycyjnego dla Europy za pośrednictwem dedykowanej strony
internetowej;
 prowadzono telekonferencje monitoringowe (w cyklu miesięcznym) z przedstawicielami
warszawskiego Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
 wspierano promotorów projektów (publicznych i prywatnych) na etapie aplikowania do EBI,
w tym aktualizowano formularz memorandum informacyjnego dla projektu.
W ramach wypracowania rozwiązań umożliwiających szersze wykorzystanie partnerstwa publicznoprywatnego zrealizowano następujące zadania:
 w zakresie zmian prawnych przygotowano i przeprowadzono proces legislacyjny projektu
ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw
(przyjęcie projektu przez Radę Ministrów 4 stycznia 2018 r., uchwalenie ustawy przez Sejm RP
5 lipca 2018 r.); ustawa weszła w życie 19 września 2018 r.;
 w zakresie wytycznych opracowano, skonsultowano i opublikowano wytyczne w zakresie
przygotowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wytyczne w zakresie
przeprowadzania postępowania przetargowego;
 w zakresie działań szkoleniowych przeprowadzono: 7 szkoleń profilowanych z zakresu PPP dla
instytucji zarządzających, pośredniczących i wdrażających oraz punktów informacji europejskiej,
6 warsztatów specjalistycznych dla pracowników jednostek administracji publicznej szczebla
lokalnego, regionalnego i centralnego, posiadających już doświadczenie lub ogólną wiedzę nt.
realizacji przedsięwzięć PPP, szereg szkoleń ogólnych z PPP - w tym pakietowe PPP (w 2018 r.
przeszkolono 750 osób natomiast od momentu wejścia w życie polityki rządu z zakresu PPP tj.
od 2017 r. w sumie przeszkolono ok. 1550 osób z ponad 500 instytucji), zorganizowano
konferencję "Nowa Rzeczywistość", 6 wizyt studyjnych krajowych dla samorządów na miejscu
realizacji projektów PPP, 3 wizyt zagraniczne (Francja, Czechy, Niemcy) dla przedstawicieli
samorządów.
W zakresie przygotowania rozwiązań dotyczących wykorzystania wsparcia zwrotnego podjęto
następujące działania:
 zebranie opinii interesariuszy w zakresie identyfikacji barier prawnych, organizacyjnych i innych
w obszarze wsparcia zwrotnego ze środków publicznych i analiza możliwości wprowadzenia
rozwiązań prawnych usprawniających wykorzystanie wsparcia zwrotnego;
 opracowanie rekomendacji w zakresie demarkacji podmiotowej, przedmiotowej, terytorialnej
wsparcia zwrotnego udzielanego ze środków publicznych – stworzenie mapy wsparcia
zwrotnego udzielanego przez różne podmioty na szczeblu centralnym i samorządowym,
zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych.
Przygotowano projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz ustalono, iż dokument
zwolniony jest z przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Rozpoczęto
międzyresortowe konsultacje KSRR. Następnie w ramach przygotowań do konsultacji społecznych
powstał film oraz broszura promująca KSRR. Rozpoczęto proces konsultacji społecznych
organizując 17 grudnia 2018 r. w Warszawie konferencję otwierającą konsultacje.
W ramach realizacji projektów strategicznych ukierunkowanych na zrównoważony rozwój
terytorialny zrealizowano następujące zadania:
 w ramach „Partnerskiej Inicjatywy Miast” odbyło się 10 spotkań sieci tematycznych (sieć
mobilność miejska - 4, sieć rewitalizacja - 3, sieć jakość powietrza - 3) oraz jedno wspólne
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Najważniejsze planowane zadania służące
realizacji celu

5.

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

6.

umożliwiono
włączenie się w
różne inicjatywy
realizowane w
ramach „Pakietu dla
miast”.

3.

podmiotami, zaangażowanymi w
kształtowanie i realizację polityki miejskiej
w ramach powołanych sieci tematycznych
(„Partnerska Inicjatywa Miast”),
 badanie podaży usług doradczych i
zapotrzebowania samorządów na tego
typu usługi („Centrum Wsparcia
Doradczego”),
 przygotowanie założeń zakresu i formuły
wsparcia najsłabszych gospodarczo
obszarów („Program ponadregionalny
skierowany do najsłabszych gospodarczo
obszarów 2020+”),
 przygotowanie rocznego planu pracy,
systemu monitoringu i sprawozdawczości
dla „Programu dla Śląska”,
 wsparcie miast w zakresie prowadzenia
działań rewitalizacyjnych – pilotaże w
Łodzi, Bytomiu i Wałbrzychu, konkurs na
modelową rewitalizację („Pakiet działań na
rzecz wsparcia samorządów w
programowaniu i realizacji rewitalizacji”),
 przygotowanie naborów dedykowanych
miastom średnim w ramach krajowych
programów operacyjnych („Pakiet działań
dla średnich miast tracących funkcje
społeczno-gospodarcze”),
 przygotowanie rekomendacji w zakresie
możliwości instytucjonalizacji współpracy
jednostek samorządu terytorialnego w
miastach i powiązanych z nimi obszarach
funkcjonalnych („ZIT+”).
Koordynacja realizacji krajowych i europejskich
instrumentów rozwojowych w regionach.

7.











spotkanie; miały one na celu koordynację działań, wymianę doświadczeń, networking oraz
rozpoczęcie prac nad Miejskimi Inicjatywami Działań (MID);
w ramach przygotowań do pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego (2019-2020) wykonano
badanie "Analiza popytu i podaży usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych oraz
rekomendacje dla sposobu funkcjonowania Centrum Wsparcia Doradczego"; badanie posłuży
do wyboru najlepszego wariantu organizacji usług doradczych dla samorządów;
w ramach przygotowywania założeń zakresu i formuły wsparcia najsłabszych gospodarczo
obszarów zlecono badanie „Pogłębiona analiza obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją”;
w pierwszym etapie badania dokonano pogłębionej analizy najsłabszych obszarów oraz
wskazano potencjalne ścieżki ich rozwoju; wyniki tego etapu uwzględniono w projekcie KSRR
2030, proponując zakres działań dla najsłabszych obszarów oraz instrumenty wdrożeniowe;
w przypadku „Programu dla Śląska” przygotowany został system monitorowania przedsięwzięć
i sprawozdawczości (w oparciu o system MonAliZa zarządzany przez KPRM); przygotowano
również roczny plan pracy Komitetu Sterującego Programu dla Śląska; na bieżąco realizowane
były działania koordynujące i usprawniające wdrażanie poszczególnych przedsięwzięć;
w zakresie wsparcia miast w działaniach rewitalizacyjnych:
o konkurs dotacji pt. Modelowa Rewitalizacja Miast (MRM) - wsparcie eksperckie oraz
dotacyjne o wartości 43,4 mln zł dla 20 miast (realizacja projektów obejmuje lata 20152019);
o projekty pilotażowe w Łodzi, Bytomiu i Wałbrzychu – wsparcie eksperckie oraz dotacyjne
o wartości15,5 mln zł (realizacja projektów w latach 2016-2019); wypracowane przez miasta
rozwiązania w ramach 23 projektów są upubliczniane za pomocą Krajowego Centrum
Wiedzy o Rewitalizacji, dobre praktyki prezentowane były m.in. podczas II Metropolitalnego
Kongresu Rewitalizacji w Gdańsku, V Kongresu Rewitalizacji w Lublinie
(współorganizowanego przez MIiR); na bazie doświadczeń miast modelowych i
pilotażowych powstała publikacja „Rewitalizacja w praktyce. Modele rozwiązań jako
rezultaty konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast i pilotaży w zakresie rewitalizacji”;
o konkursy dotacji dla gmin na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji
(zadanie zakończono w 2018 r.) - wartość projektów realizowanych w 15 województwach
wynosi blisko 61,4 mln zł, całkowita kwota dotacji to 55 mln zł; dotację otrzymało 74% gmin
posiadających programy rewitalizacji (tj. 41% gmin w Polsce) - 1 029 programów
rewitalizacji (z 1 400); przeprowadzono 30 naborów dla gmin; zorganizowano ponad 75
spotkań edukacyjno-informacyjnych w regionach;
o wsparcie Instytucji Zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi poprzez
współuczestniczenie w ocenie programów rewitalizacji – ocena programów dotyczy 23
miast realizujących projekty w ramach konkursu MRM oraz projekty pilotażowe; w 2018 r.
MIiR pozytywnie zaopiniował 5 programów rewitalizacji oraz 2 aktualizacje programów.
w ramach wsparcia miast średnich w krajowych programach operacyjnych w wybranych
naborach zabezpieczono kopertę dla średnich miast lub wprowadzono preferencje punktowe;
dotychczas Pakiet dla średnich miast objął ok. 30 naborów w ramach krajowych programów
operacyjnych (POIR, POPW, POWER, POIiŚ) dla samorządów, firm, uczelni i organizacji
działających w średnich miastach na łączną kwotę ok. 3 mld zł; w ramach Pakietu zostały
przeprowadzone także konsultacje indywidulane dla jednostek samorządu terytorialnego
z Polskim Funduszem Rozwoju; podjęto też działania mające na celu szersze wykorzystanie
przez średnie miasta programów i instrumentów krajowych (np. poprzez zapisy
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej
udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, czy poprzez dodatkowe
punkty w „Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” wdrażanym przez
Ministerstwo Infrastruktury);
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 w odniesieniu do „ZIT+” działania koncentrowały się na zwiększeniu efektywności instrumentu

4.

Zwiększenie
spójności
społecznej

1. Projekt programu
Dostępność Plus.
2. Liczba mieszkań,

1. Tak
2. 103.050
szt.

1. Tak
2. 78 177 szt.
3. Tak

1.

Przygotowanie rozwiązań poprawiających
dostępność przestrzeni publicznej, produktów i
usług (architektonicznych, informacyjnych,

w obecnej perspektywie finansowej UE - wprowadzono mechanizm weryfikacyjny, wiążący
poziom wdrażania dostępnej alokacji z finansowaniem biur Związków ZIT z dotacji POPT.
3. Koordynacja realizacji krajowych i europejskich instrumentów rozwojowych w regionach polegała na
koordynacji wdrażania regionalnych programów operacyjnych, jak również przygotowaniu
i wdrażania krajowych instrumentów rozwojowych:
 koordynacja wdrażania regionalnych programów operacyjnych (RPO) - MIiR na bieżąco
monitorowało postępy w realizacji RPO (w tym udział w posiedzeniach komitetów
monitorujących) i podejmowało działania wspierające przyśpieszenie wdrażania programów;
wszystkie województwa osiągnęły minimalny poziom certyfikacji wymagany zgodnie z zasadą
n+3 i nie utraciły środków w 2018 r., dodatkowo 14 z 16 regionów w 2018 r. zamknęło RPO
2007-2013, uzgodnienia dwóch pozostałych z Komisją Europejską dobiegają końca;
 Program dla Bieszczad - MIiR w 2018 r. rozpoczęło realizację inicjatywy scalającej różnego
rodzaju działania o charakterze rozwojowych podejmowane z poziomu krajowego, regionalnego
i lokalnego oraz przez partnerów; Program dla Bieszczad został skonsultowany z
interesariuszami oraz wprowadzony aneksem 1 października 2018 r. do kontraktu terytorialnego
województwa podkarpackiego; szacowane środki przeznaczone na rozwój Bieszczad wynoszą
ok. 1,3 mld zł;
 Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej (przyjęty przez Radę Ministrów 19 marca 2018 r.) - celem Programu był
rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym, powiązanie lokalnych ośrodków
gospodarczych z regionalnymi i krajowymi oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych
poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, sygnalizacja
świetlna, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe; na realizację Programu przeznaczono 500 mln zł;
udział dotacji celowej z budżetu państwa, przekazywanej na podstawie art. 20a ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju państwa, wynosił do 60-80% wartości inwestycji;
w ramach Programu wsparcie uzyskało 441 jednostek samorządu terytorialnego na 454 zadania
(wspartych zostało 346 gmin, 20 miast na prawach powiatu, 75 powiatów); ostatecznie
wykorzystana kwota będzie znana po otrzymaniu sprawozdań z wykonania na koniec roku
budżetowego 2018;
 Program „Mosty dla Regionów” (przyjęty przez Radę Ministrów 25 lipca 2018 r.) - celem
Programu jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe
w ciągach dróg będących w zarządzaniu JST, a przez to poprawa wewnętrznej spójności
komunikacyjnej regionów Polski przy wsparciu z budżetu państwa; od 16.08. 2018 do 29 marca
2019 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie do Programu.
Współpraca z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przy przygotowaniu raportu
"Przegląd polityki wobec obszarów wiejskich w Polsce", przyjęcie raportu oraz organizacja
konferencji (28 marca 2018 r.) na temat skuteczności i efektywności prowadzonej w Polsce polityki
wspierania rozwoju obszarów wiejskich ze szczebla krajowego oraz możliwych sposobów jej
usprawnienia. Raport zawiera rzetelną weryfikację działań dotychczas kierowanych do obszarów
wiejskich w Polsce dokonaną przez niezależną organizację międzynarodową. W efekcie powstała
dogłębna diagnoza aktualnej sytuacji, przewidywania przyszłych trendów, a także zbiór konkretnych
rekomendacji do wprowadzenia w działania polityki wobec obszarów wiejskich na szczeblu
krajowym, regionalnym i lokalnym. W raporcie można dodatkowo znaleźć odniesienia do dobrych
praktyk z innych państw OECD w wybranych obszarach tematycznych do zastosowania w praktyce.
1. W zakresie rozwiązań poprawiających dostępność podjęto następujące działania:
 przygotowano ostateczną treść Programu Dostępność Plus (przyjęty przez Radę Ministrów 17
lipca 2018 r.);
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które w danym roku
zostały objęte
rządowymi
programami
wsparcia
budownictwa
mieszkaniowego.
3. Projekt ustawy o
ułatwieniach w
przygotowaniu i
realizacji inwestycji
mieszkaniowych
oraz inwestycji
towarzyszących.

4.

Najważniejsze planowane zadania służące
realizacji celu

5.

6.

3. Tak
2.

3.

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

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
7.

 opracowano projekt ustawy o dostępności (skierowany do konsultacji 20 grudnia 2018 r.);
 sporządzono deklarację Partnerstwo na rzecz dostępności – deklaracja została podpisana przez

ponad 100 podmiotów, które zadeklarowały działania na rzecz budowania przyjaznej Polski,
poprzez dostępne produkty i usługi;
 uruchomiono pierwsze konkursy w ramach Programu Dostępność Plus (w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020) na poprawę dostępności szkół
podstawowych, na naukę uniwersalnego projektowania na uczelniach, szkolenia dla służb
architektonicznobudowlanych, uruchomiono inkubator innowacji społecznych służących
dostępności a także konkurs na budowę potencjału organizacji pozarządowych działających w
tym obszarze;
 utworzono Radę Dostępności (na podstawie Zarządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 20
grudnia 2018 r.), pierwsze posiedzenie Rady zaplanowano na I kwartał 2019 r.;
 zorganizowano kampanię edukacyjno-informacyjną poświęconą działaniom realizowanym w
programie Dostępność Plus (telewizja, internet, prasa, radio, nośniki zewnętrzne – CityLighty,
wagony warszawskiego metra).
2. W związku z realizacją projektów strategicznych poprawiających spójność społeczną wskazanych
w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju realizowano zadania:
 związane ze wsparciem mieszkalnictwa („Narodowy Program Mieszkaniowy”):
termomodernizacja, remonty, dopłaty do zakupu mieszkania, finansowe wsparcie na tworzenie
mieszkaniowego zasobu gminy oraz mieszkań na wynajem, wsparcie społecznego budownictwa
czynszowego;
 w listopadzie 2018 r. ogłoszono konkurs na inkubację innowacji społecznych w temacie
dostępności (nabór do końca lutego 2019 r.); opublikowano regulamin; zatwierdzone zostały
kryteria wyboru projektów dla kolejnej edycji konkursu na inkubację innowacji społecznych, który
będzie ogłoszony w I kwartale 2019 r.;
 znowelizowano Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2018 r.)
wprowadzając możliwość objęcia imigrantów i reemigrantów wsparciem w zakresie aktywizacji
zawodowej (m.in. szkolenia, staże, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe); wprowadzono
imigrantów i reemigrantów (powyżej 30 r. ż.) jako grupy docelowe wsparcia w zakresie
aktywizacji zawodowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (z wyjątkiem
województw lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego); umożliwiono wsparcie w
obszarze rynku pracy dla imigrantów i reemigrantów poniżej 30 roku życia w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
3. W zakresie wypracowania rozwiązań umożliwiających znaczące przyspieszenie przygotowania
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących:
 przygotowano ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych
oraz inwestycji towarzyszących (ustawa uchwalona 5 lipca 2018 r., weszła w życie 22 sierpnia
2018 r.);
 wprowadzono do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego przepisy dotyczące m.in. rozszerzenia formuły najmu instytucjonalnego
o umowę najmu z docelowym przeniesieniem własności lokalu. (zmiany w tym zakresie weszły
w życie z dniem ogłoszenia, tj. 7 sierpnia 2018 r.).
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Lp.

Cel

1.

2.

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
Osiągnięta
wartość do
wartość
Nazwa
osiągnięcia
na koniec roku 2018
3.

4.

Najważniejsze planowane zadania służące
realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

6.

7.

5.

dotyczących m.in. rozszerzenia formuły
najmu instytucjonalnego o umowę najmu z
docelowym przeniesieniem własności
lokalu.

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2018

Lp.

Cel

1.

2.

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
Osiągnięta
wartość do
wartość
Nazwa
osiągnięcia
na koniec roku 2018
3.

1.

4.

Poprawa spójności
społecznej i terytorialnej

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

Zwiększenie dostępności
mieszkań

Liczba nowo
wybudowanych
mieszkań na 1.000
mieszkańców (szt.)

Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu

5.

Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji
celu

6.

7.

Wszystkie zaplanowane działania zostały podjęte.
73%

66 %

17.1.1. Wsparcie rozwoju województw w ramach programów regionalnych.
17.1.2. Wsparcie rozwoju województw w ramach programów krajowych.
17.1.3. Wsparcie województw w ramach pozostałych programów
finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocy.

4,8

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

2.
4,4

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2018

Lp.
1.

1.

Cel
2.

Podniesienie
sprawności i
jakości
realizacji

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
Osiągnięta wartość
wartość do
Nazwa
osiągnięcia
na koniec roku 2018
3.

1. Stopień realizacji kontroli
w zakresie desygnacji w
roku obrachunkowym
2017/2018 (DCD).

4.

1.
2.

100%
≥2

Najważniejsze planowane
zadania służące realizacji celu

5.

1. 100%
2. ≥2

6.

1.

Wsparcie wdrażania i zarządzania
Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
7.

1. Przyjęcie raportów końcowych wszystkich operatorów wdrażających Programy realizowane
w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009
– 2014. Raporty końcowe zostały zaakceptowane przez stronę polską i przekazane do
Darczyńców.
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Lp.
1.

Cel
2.

zadań
administracyj
nych

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
wartość do
Osiągnięta wartość
Nazwa
osiągnięcia
na koniec roku 2018
3.

4.

Najważniejsze planowane
zadania służące realizacji celu

5.

6.

2. Elektronizacja procesów
wewnętrznych MIiR.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mechanizmu Finansowego służące
ich sprawnemu rozliczeniu i
zamknięciu ich realizacji
(współpraca z Operatorami
Programów i Darczyńcami;
zarządzanie, monitorowanie i
nadzór finansowy realizowanych
programów).
Monitorowanie spełniania kryteriów
desygnacji w ramach krajowych i
regionalnych programów
operacyjnych 2014-2020 oraz
programów Europejskiej
Współpracy Terytorialnej 2014-2020
poprzez realizację kontroli
planowych i doraźnych.
Kontynuowanie procesu desygnacji
w ramach programów
Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa 2014-2020.
Przeprowadzenie kontroli
krzyżowych pomiędzy programami
operacyjnymi i pomiędzy okresami
programowania Unii Europejskiej
2007-2013 oraz 2014-2020.
Usprawnienie procesów
zarządzania w Ministerstwie, w tym
Rozwój Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji oraz
Systemu Zarządzania Ryzykiem
w Ministerstwie Inwestycji i
Rozwoju.
Realizacja kontroli i audytu oraz
obowiązków wynikających z
przepisów dotyczących
rozpatrywania i załatwiania skarg i
wniosków.
Realizacja programu współpracy
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
Zapewnienie dostępu do informacji
nt. Funduszy Europejskich poprzez:
 prowadzenie Sieci Punktów
Informacyjnych FE i ich
promocję w mediach,
 działania promujące serwis
www.funduszeeuropejskie.gov.

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
7.

2. W ramach realizacji zadań w zakresie desygnacji w szczególności podejmowano
następujące działania:
 przeprowadzono kontrole planowe oraz analizy i weryfikacje doraźne mające na celu
sprawdzenie spełniania kryteriów desygnacji przez podmioty, którym udzielono
desygnacji oraz monitorowano wdrażanie przez właściwe instytucje
zaleceń/rekomendacji wydanych w toku ww. działań kontrolno-weryfikacyjnych;
 w związku z włączeniem Wojewodów w przeprowadzanie kontroli spełniania kryteriów
desygnacji w ramach regionalnych programów operacyjnych na mocy Porozumienia
pomiędzy Ministrem oraz Wojewodami w sprawie określenia zakresu i warunków
realizacji przez Wojewodów zadań w zakresie desygnacji w ramach poszczególnych
RPO zorganizowano spotkania: z Wojewodami dotyczące omówienia bieżących kwestii
z zakresu desygnacji oraz robocze z przedstawicielami Wojewodów dotyczące
omówienia dotychczasowych doświadczeń i dalszej współpracy w zakresie desygnacji;
 prezentowano doświadczenia z kontroli spełniania kryteriów desygnacji podczas
konferencji nt. Kontroli i nieprawidłowości w wydatkowaniu środków funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz na spotkaniu poświęconym zagadnieniom
procesu certyfikacji wydatków;
 uwzględniano w procesie desygnacji otrzymane wyniki audytów/kontroli;
 realizowano zadania Ministra w ramach Komitetu ds. desygnacji, w tym przekazano pod
obrady Komitetu projekty uchwał odnośnie: udzielenia rekomendacji w zakresie
desygnacji, opiniowania planu kontroli służących potwierdzeniu spełniania kryteriów
desygnacji.
3. W dniu 2 marca 2018 r. nastąpiło wyznaczenie/desygnacja Instytucji Zarządzającej dla
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 na poziomie
państwa członkowskiego. W dniu 9 listopada 2018 r. nastąpiło wyznaczenie/desygnacja
Instytucji Zarządzającej dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 20142020 na poziomie państwa członkowskiego.
Sfinalizowano na poziomie Komisji Europejskiej (4 lipca 2018 r.) potwierdzenie
wyznaczenia/desygnacji Instytucji Zarządzającej w Programie ENI Polska – Białoruś –
Ukraina 2014 - 2020. W 2018 r udzielono odpowiedzi na mało istotne zastrzeżenia Komisji
Europejskiej (w tym nadal otwartą kwestię niezależności audytu wewnętrznego). W oparciu
o udzieloną desygnację KE, program w pełni funkcjonuje (kontraktuje, wypłaca środki,
monitoruje realizację projektów).
Prowadzono na poziomie państwa członkowskiego desygnację Programu ENI Polska –
Rosja 2014 – 2020. Od czerwca do października 2018 r. obsłużono audyt desygnacyjny
Instytucji Audytowej (IA). Uzyskano pozytywną odpowiedź audytową IA (31 października
2018 r.). Obsłużono audyt zewnętrzny Komisji Europejskiej (Ernst & Young 3-6 grudnia
2018 r.). Uzyskano pozytywną opinię z zastrzeżeniami, na które przekazano odpowiedź.
Decyzja Komisji Europejskiej odnośnie potwierdzenia desygnacji spodziewana jest w I kw.
2019 r. Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej potwierdzenie przez nią
wyznaczenia/desygnacji jest niezbędne by Instytucja Zarządzająca mogła w pełni
uruchomić program.
4. Kontroli dokonano w oparciu o 8 prób losowych (4 dla kontroli międzyokresowych oraz 4 dla
kontroli horyzontalnych) obejmujących poszczególne kwartały w okresie obrachunkowym
2017-2018. Dodatkowo w ramach realizacji zadań w zakresie przeprowadzenia kontroli
krzyżowych dokonano kontroli w oparciu o 1 próbę wylosowaną w sierpniu 2018 r., zgodnie
z Procedurą prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach instrumentów finansowych
w perspektywie finansowej 2014-2020.
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Cel

1.

2.
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4.
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Najważniejsze planowane
zadania służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

6.

7.

pl, jako kompleksowe źródło
informacji o Funduszach
Europejskich prowadzone w
ramach kampanii
horyzontalnych oraz działań w
mediach społecznościowych,
 prowadzenie działań
informacyjno-promocyjnych dot.
Funduszy Europejskich
w mediach.
9. Upowszechnianie społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw
(CSR).
10. Prowadzenie Krajowego Punktu
Kontaktowego OECD w celu
upowszechniania Wytycznych
Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla
przedsiębiorstw wielonarodowych
oraz rozpatrywanie zawiadomień
dotyczących tych przedsiębiorstw
naruszających Wytyczne.
11. Podnoszenie kompetencji kadr w
urzędzie oraz podniesienie
sprawności działań rekrutacyjnych i
budowanie wizerunku Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju jako dobrego
pracodawcy.
12. Optymalizacja procesów
zarządzania w Ministerstwie
Inwestycji i Rozwoju.

5. W ramach usprawnienia procesów zarządzania w Ministerstwie dot. zarządzania
bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania ryzykiem zrealizowano następujące zadania:
 dostosowanie do wymagań Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
w tym opracowanie i formalne wprowadzenie dokumentacji oraz optymalizacja systemu
ochrony danych osobowych w MIiR;
 inwentaryzacja stosowanych w MIiR praktyk i metodyk dotyczących zarządzania
ryzykiem w celu opracowania wytycznych w zakresie zarządzania ryzykiem mających na
celu rozwój kultury ryzyka, w tym standaryzację procesu zarządzania ryzykiem;
 przeprowadzenie szkoleń dotyczących wielu aspektów bezpieczeństwa, w tym z zakresu
ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.
6. Przeprowadzono pięć kontroli (3 zewnętrzne i 2 wewnętrzne), w tym cztery zadania
kontrolne zgodnie z Planem kontroli na 2018 r. oraz dodatkowo jedno zadanie w postaci
kontroli doraźnej. Tematyka prowadzonych kontroli wpisywała się w priorytety wskazane
przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów do kontroli w administracji rządowej - zakres
kontroli obejmował m.in.: bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, racjonalne
gospodarowanie środkami publicznymi.
Przygotowano arkusz do monitorowania rozpatrywania skarg i wniosków (opracowano
i wprowadzono formuły do formularza danych).
Zakończono także zadania audytowe w zakresie: EISP Polska-Białoruś – Ukraina,
bezpieczeństwa informacji, partnerstwa publiczno prywatnego, zmniejszenia opóźnień
w wydawaniu decyzji administracyjnych.
7. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, zrealizowano następujące zadania:
 przygotowano Program współpracy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (przyjęty przez
Ministra Inwestycji i Rozwoju w czerwcu 2018 r.);
 podjęto działania upowszechniające Program zarówno wewnątrz struktury
organizacyjnej Ministerstwa, jak również na zewnątrz wśród organizacji i podmiotów
pożytku publicznego, m.in. nawiązano współpracę z portalem dla organizacji
pozarządowych ngo.pl;
 opracowano harmonogram wdrażania Programu oraz procedury i zasady postepowania.
8. Podjęte działania informacyjne i promocyjne na temat funduszy europejskich, to przede
wszystkim:
 prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (73 Punkty w
Polsce) - udzielono przeszło 318 tys. konsultacji, przeprowadzono 357 konsultacji
indywidualnych, zorganizowano przeszło 2 tys. Mobilnych Punktów Informacyjnych,
przeprowadzono 1 430 spotkań informacyjnych i szkoleń dla osób zainteresowanych
tematyką funduszy europejskich, zorganizowano uroczystą Galę z okazji 10-lecia Sieci
PIFE;
 prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dot. Funduszy Europejskich w
mediach: w radiu (na antenach PR 1 i PR 3 Polskiego Radia, RMF Maxxx, TOK FM, w
stacjach regionalnych PR - Audytorium 17), w telewizji (TVP1 – Fundusze Europejskie.
Jak to działa?, Wielki Test o Europie, Gen innowacyjności, TVP 2 - felietony w Pytaniu
na śniadanie, National Geographic Channel - Polscy innowatorzy, TV Trwam –
Fundusze Europejskie dostępne dla wszystkich, Rozmowy niedokończone, TVP 3 –
Polski Sukces Gospodarczy, I kocham to miasto);
 działania promujące serwis www.funduszeeuropejskie.gov.pl prowadzone w ramach
kampanii horyzontalnych oraz działań w mediach społecznościowych: kampania
adresowana do właścicieli mikro, małych, średnich przedsiębiorstw „Zmień skalę
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Cel

1.

2.

Mierniki określające stopień realizacji celu
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Osiągnięta wartość
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4.
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zadania służące realizacji celu
6.

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
7.

działania” (telewizja i internet - spot w TVP w 2 wersjach (30” i 15”) oraz 5 wersji spotu
na VOD); działania w Internecie pod hasłem „Nie odkładaj pomysłów na później”;
działania informacyjno-promocyjne w mediach społecznościowych (serwis FB,
Instagram); kampania display (reklama graficzna – banery reklamowe emitowane w
serwisach internetowych), w tym reklama mobilna, kampania w serwisie YT, a także
w wyszukiwarce Google; kampania informacyjno-promocyjna na temat dostępności
(media społecznościowe - serwis Facebook oraz na Youtube, działania GoogleAdwords,
mailing oraz artykuły sponsorowane w internecie); profil Funduszy Europejskich
w serwisie Facebook oraz w serwisie Instagram.
9. W ramach upowszechniania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw:
 powołano Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności
Przedsiębiorstw; zidentyfikowano kluczowe obszary stanowiące najbardziej aktualne
wyzwania dla biznesu w obszarach CSR; powołano grupy robocze; zaangażowano do
współpracy szerokie środowiska społeczno-gospodarcze, w tym z sektora
przedsiębiorstw;
 opublikowano 2 podręczniki dotyczące etyki w biznesie (dla przedsiębiorców, dla
organizacji branżowych);
 zorganizowano konferencje i warsztaty poświęcone zagadnieniom CSR, m.in. doroczne
forum środowiskowe Fundacji Azja-Europa (the Asia-Europe Environment Forum,
ASEF) zatytułowane: „Asia-Europe Pathways Towards Responsible Consumption and
Production: from Linear to Circular Economy", 23-24 października 2018 r.;
 przedstawiciele MIiR występowali w roli jury konkursów czy oceny raportów w ramach
monitorowania jakości ujawniania informacji pozafinansowych przez przedsiębiorstwa;
 rozbudowano zakładkę poświęconą CSR na stronie MIiR.
10. W ramach działalności Krajowego Punktu Kontaktowego OECD ds. Wytycznych dla
przedsiębiorstw wielonarodowych:
 przygotowano w formule partnerstwa tłumaczenie Wytycznych dot. należytej staranności
dla sektora tekstylno-spożywczego oraz zorganizowano konferencję propagującą
Wytyczne;
 podjęto działania na rzecz utworzenia nowego partnerstwa na rzecz tłumaczenia
Wytycznych OECD dot. należytej staranności, stanowiących praktyczne wskazówki dla
wdrażania ogólnych Wytycznych OECD;
 w ramach mechanizmu skargowego prowadzone są dwa postępowania, w których
stronami są przedsiębiorstwa wielonarodowe.
11. Podnoszenie kompetencji kadr następowało poprzez uruchomienie dla pracowników
Ministerstwa Platformy e-learningowej "Akademia MIiR", przeprowadzenie szkoleń
grupowych z zakresu Dostępności (savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, kurs
języka migowego, obsługa klienta głuchego, Prosto po polsku w urzędzie).
Optymalizacji procedury rekrutacji służyło m.in. wykorzystywanie rozwiązań/technologii
aplikowania na oferty pracy elektronicznie (na skrzynkę mailową) i online; usprawnienie
komunikacji z kandydatami w tym budowanie pozytywnego wizerunku poprzez dbanie
o udzielanie informacji zwrotnej i komunikację w procesie rekrutacji; opracowanie nowej
formuły zakładki „kariera” na stronie www z myślą o employer brandingu, obecność
w mediach społecznościowych, w tym prowadzenie konta na linkedin i profilu na pracuj.pl.;
organizacja płatnych staży dla studentów oraz udział w targach pracy i organizacja
wydarzeń skierowanych do pracowników MIiR o charakterze Employer Branding.
12. Zadanie zostało zrealizowane.
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CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2018
(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, w tym:
- wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników,
- zaniechanie zaplanowanych zadań lub podjęcie zadań innych niż planowane)

Część A, cel 2. Zwiększenie efektywności i poziomu inwestycji, miernik nr 1 (Wartość środków zakontraktowanych w ramach krajowych programów operacyjnych) i miernik nr 2
(Wartość wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej w części dotyczącej Polityki Spójności w ramach krajowych programów operacyjnych).
Wartość osiągniętych na koniec 2018 r. mierników nr 1 i nr 2 dla celu 2. odbiega od pierwotnych założeń. Kontraktacja (miernik nr 1) została przekroczona o 17,1 mld zł, zaś
w zakresie certyfikacji (miernik nr 2) do realizacji celu zabrakło 1,5 mld zł. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że w przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie pt. Plan
certyfikacji środków do KE w 2018 r. oraz zakładany na 2018 r. poziom dofinansowania unijnego w umowach o dofinansowanie w programach współfinansowanych z funduszy
europejskich w ramach Umowy Partnerstwa 2014- 2020 ustalono cel kontraktacji dla programów krajowych na poziomie 140,7 mld zł, zaś cel certyfikacji na poziomie 63,1 mld
zł. Mając to na względzie należy wskazać, że ostateczna prognoza kontraktacji i certyfikacji przyjęta przez Radę Ministrów została zrealizowana.
Część A, cel 2. Zwiększenie efektywności i poziomu inwestycji, miernik nr 3 (Wartość środków zakontraktowanych w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
(wartość kumulatywna), miernik nr 4 (Wartość wydatków certyfikowanych w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - wartość kumulatywna) i miernik nr 5 (Wartość
środków zakontraktowanych w ramach programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa - wartość kumulatywna).
Nadzór i koordynowanie wydatkowania środków w 2018 r. w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) miały
charakter systemowy. W 2018 r. IZ EWT podpisały umowy o dofinansowanie dla projektów wybranych przez Komitety Monitorujące, zgodnie z obowiązującymi terminami,
wynikającymi z zasad programowych (z wykluczeniem ewentualnych rezygnacji beneficjentów z podpisania umowy o dofinansowanie oraz projektów realizowanych w formule
„zaprojektuj i wybuduj”). Nieco niższa wartość miernika kontraktacji dla programów EWT (miernik nr 3) wynika z pojawiających się w projektach oszczędności (w trakcie oraz na
zakończenie ich realizacji) oraz rezygnacji z podpisania umów i/lub rozwiązanie umów. Najwyższy poziom kontraktacji osiągnięto w programie Interreg Południowy Bałtyk
gdzie podjęto szereg działań zmierzających do poprawienia zainteresowania potencjalnych wnioskodawców m.in. obszarem dotyczącym transportu. Do dofinansowania oraz
zakontraktowania zakwalifikowano projekty o wyższej wartości niż przewidywano w momencie tworzenia prognoz, co świadczy o poprawie zainteresowania ww. programem.
Na nieco niższą kumulatywną wartość wskaźnika kontraktacji w programie Interreg Polska – Saksonia przyczyniła się niedostateczna podaż wniosków na projekty
edukacyjne w latach 2016 – 2017 wynikająca głównie z ograniczenia możliwości dofinansowania infrastruktury i inwestycji w tej osi, niskiej jakości części wniosków
o dofinansowanie w naborze dotyczącym współpracy instytucji i obywateli, który odbył się w 2016 r., a także rezygnacja potencjalnych beneficjentów z podpisania umowy
o dofinansowanie, głównie z powodu niespełnienia w terminie warunków nałożonych przez Komitet Monitorujący (KM) Program. W programie Interreg Polska – Słowacja
nieco niższy wskaźnik kontraktacji od prognozowanego wynika z faktu, że zakończenie procesu kontraktacji projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”
w 2018 r. przypadło na przełom roku 2018 i 2019 r.
Nadzór i koordynacja w zakresie wykonania prognoz certyfikacji w programach EWT polegał na wzmożonej mobilizacji wysiłków instytucji programowych oraz skróceniu
terminów weryfikacji na poszczególnych szczeblach systemu wdrażania. Rezultatem podjętych przez Instytucję Zarządzającą programami EWT działań był wyższy o 4,3 mln
EUR, niż planowany kumulatywny poziom osiągniętej wartości miernika nr 4. Wysoki poziom certyfikacji osiągnięto w programach Interreg Południowy Bałtyk oraz Interreg
Polska – Saksonia. Nieco niższy wynik poziomu certyfikacji w stosunku do planowanego osiągnął program Interreg Polska – Słowacja, którego powodem były głównie
oszczędności po-przetargowe w projektach realizowanych oraz zakończonych w 2018 r. Środki te będą wykorzystane do kontraktacji nowych projektów, zatwierdzonych do
dofinansowania przez KM programu w najbliższej przyszłości.
W zakresie kontraktacji programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa cel wykonano, a osiągnięta kumulatywna wartość środków zakontraktowanych przekroczyła wartość
prognozowaną o 27,6 mln EUR (miernik nr 5). Powodem były intensywne działania Instytucji Zarządzającej i Wspólnego Sekretariatu Technicznego programu Polska –
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Białoruś - Ukraina w zakresie przygotowania umów o dofinansowanie oraz dużej mobilizacji beneficjentów projektów, co pozwoliło przeprowadzić proces kontraktacji szybciej
niż zakładano.
Część A, cel 2. Zwiększenie efektywności i poziomu inwestycji, miernik nr 6 (Liczba inwestycji zatwierdzonych przez Europejski Bank Inwestycyjny do wsparcia w ramach
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych - EFIS), miernik nr 7 (Liczba podpisanych umów PPP) i miernik nr 8 (Liczba wszczętych postępowań PPP).
Planowane wartości powyższych mierników zostały oszacowane na podstawie danych historycznych. W przypadku miernika nr 6 wzięto pod uwagę liczbę polskich inwestycji
zatwierdzonych przez EBI w latach 2016-2017(odpowiednio 12 i 11). Biorąc pod uwagę brak kopert narodowych w ramach instrumentu oraz zmniejszanie się puli dostępnych
środków z każdą podpisaną umową, prognozowano na 2018 r. dalszy spadek liczby zatwierdzanych inwestycji (miernik nr 6), zarówno polskich, jak i pochodzących z innych
państw członkowskich. Niemniej aktywna promocja instrumentu przez MIiR pozwoliła zwiększyć prognozowaną wartość wskaźnika z 8 na 14 zatwierdzonych przez EBI
inwestycji.
Planowana wartość miernika nr 7 została oszacowana na poziomie zbliżonym do wcześniejszych lat (w latach 2016 i 2017 zawarto odpowiednio 10 i 11 nowych umów PPP).
W przypadku miernika nr 8, jego wartość została oszacowana na podstawie wszczętych postepowań w latach 2016-2017 (odpowiednio 60 i 36). W przypadku obu mierników
wzięto pod uwagę również dużą zmienność rynku w analizowanym obszarze oraz fakt, że rok 2018 miał być okresem „przejściowym”, w którym wypracowywano zmiany
legislacyjne regulujące obszar PPP. Zintensyfikowane działania w obszarze upowszechniania formuły PPP, w tym przeszkolenie 750 osób z sektora publicznego oraz sprawna
nowelizacja ustawy o PPP, pozwoliły na przekroczenie szacowanych wartości mierników – w przypadku miernika nr 7 o 4 jednostki, zaś w przypadku miernika nr 8 o 7
jednostek.
Część A, cel 4. Zwiększenie spójności społecznej, miernik nr 2 (Liczba mieszkań, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa
mieszkaniowego).
Na wartość miernika „Liczba mieszkań, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa mieszkaniowego” składa się:
1. liczba mieszkań objętych przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi i remontowymi - 48 299 lokali mieszkalnych,
2. liczba mieszkań, których zakup został dofinansowany w ramach programu "Mieszkanie dla młodych" (MdM) - 25 748 szt.,
3. liczba mieszkań objętych dopłatami w zakresie społecznego budownictwa czynszowego (SBC) - 1 646 lokali mieszkalnych,
4. liczba mieszkań objętych dopłatami w zakresie budownictwa socjalnego i komunalnego (w tym: lokale mieszkalne i miejsca noclegowe) - 2 143 lokali mieszkalnych i 341
miejsc noclegowych.
W ramach programu wsparcia termomodernizacji i remontów realizację celu zakładano wsparcie na poziomie 70 tys. lokali. Niższa wartość miernika od prognozowanej
(69% planowanej wartości) wynika przede wszystkim z korzystania z premii termomodernizacyjnej przez coraz mniejsze spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Drugim
czynnikiem, jaki mógł wpłynąć na odsunięcie decyzji inwestorów o realizacji remontów i termomodernizacji ze wsparciem Funduszu Termomodernizacji i Remontów BGK,
mogły być informacje o pracach nad innymi instrumentami dotyczącymi wsparcia podobnych inwestycji, które mogłyby stwarzać korzystniejsze warunki finansowania (np.
program Czyste Powietrze).
W przypadku programu "Mieszkanie dla młodych" (MdM) liczba wypłaconych dofinansowań w roku 2018 wyniosła 25 748 szt., tj. 98,7% planowanej wartości miernika
na 2018 rok (26 100 szt.). Jest to wynikiem indywidualnych decyzji wnioskodawców, przede wszystkim nie zawarcia umowy kredytowej po złożeniu wniosku
o dofinansowanie wkładu własnego, co skutkuje brakiem wypłaty finansowego wsparcia.
W ramach programu społecznego budownictwa czynszowego (SBC) wykonanie miernika wg stanu na koniec 2018 r. jest odzwierciedleniem efektów dwóch edycji
rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Planowany miernik (3 000 mieszkań na wynajem o ograniczonym czynszu) został wykonany w 54,9% (1 646
lokali mieszkalnych), co wynika z niemożliwych do przewidzenia indywidualnych decyzji wnioskodawców ubiegających się o finansowe wsparcie w ramach programu.
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W ramach programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego na 2018 r. planowane były dwa mierniki odnoszące się do liczby lokali mieszkalnych
(3 800) i liczby miejsc tymczasowego schronienia (150). Odnośnie wsparcia lokali mieszkalnych planowana wartość miernika została oszacowana na podstawie efektów
rzeczowych programu w edycjach z lat ubiegłych, przy uwzględnieniu wzrostu środków budżetowych w 2018 r. na ten cel. Została ona wykonana na poziomie 56,4% (2 143
lokali mieszkalnych), co jest związane z niemożliwymi do przewidzenia decyzjami beneficjentów programu o ewentualnej realizacji przedsięwzięć przy udziale finansowego
wsparcia w ramach programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, które są decyzjami w pełni autonomicznymi. Planowana wartość miernika dot. wsparcia miejsc
noclegowych (tymczasowego schronienia) została oszacowana na podstawie efektów rzeczowych programu w edycjach z lat ubiegłych (przy uwzględnieniu wzrostu środków
budżetowych w 2018 r. na ten cel). Została ona wykonana na poziomie 227,3%. Efekty rzeczowe programu w zakresie zasobu interwencyjnego w ostatnich 5 latach były
bardzo zróżnicowane. Tak duże wyniki edycji przeprowadzonych w 2018 r. są sytuacją wyjątkową na przestrzeni 12 lat funkcjonowania programu. Ponadto na zwiększone
efekty rzeczowe w tym zakresie wpływ mogła mieć nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla
bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła możliwość
uzyskania finansowego wsparcia na nowy rodzaj przedsięwzięć. Dotychczas finansowe wsparcie przewidziane było tylko na przedsięwzięcia, w wyniku których powstaną nowe
noclegownie lub schroniska dla bezdomnych. Z uwagi na obowiązek nałożony na podmioty prowadzące ogrzewalnie, noclegownie i schroniska dla bezdomnych, polegający na
dostosowaniu zasobu interwencyjnego do standardów, o których mowa w art. 48a znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej, zdecydowano o rozszerzeniu katalogu
przedsięwzięć o tzw. remonty istniejącego zasobu. Stąd zwiększone zainteresowanie tych podmiotów programem.
Część B, cel 1. Poprawa spójności społecznej i terytorialnej, miernik „Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji Umowy Partnerstwa 2014 – 2020 na poziomie
regionów (%)”.
Na wartość miernika „Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014 - 2020 na poziomie regionów (w %)” składa się w największej mierze kontraktacja 16
Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie plan wykonano w 90,6% planowanej pierwotnie wartości. Wynikało to z szeregu czynników, leżących po stronie Instytucji
Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi. Należą do nich m.in. niewystarczające przygotowanie beneficjentów niektórych RPO, długotrwałe procedury wyboru
projektów czy trudności o charakterze organizacyjnym w IZ RPO. Dla minimalizacji ryzyka nie zrealizowania celów w wymienionym zakresie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
jako Instytucja Koordynująca RPO realizowało szereg działań, w tym: monitorowanie wdrażania RPO wg opracowanych planów, koordynacja kwestii horyzontalnych i
proponowanie rozwiązań problemów, prace w ramach Komitetów Monitorujących, indywidualne spotkania z IZ RPO oraz wprowadzenie działań zwiększających efektywność
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych opartych o wskaźnik efektywności. W efekcie ww. działań, pomimo niepełnej realizacji mierników wskazanych w planie
działalności MIiR, nie doszło do zmaterializowania się ryzyka poprzez utratę przez regiony środków w 2018 roku w związku z zasadą n+3.
Część B, cel 2. Zwiększenie dostępności mieszkań, miernik „Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców”.
Wykonanie wskaźnika sięgnęło 109% (4,8 szt. wobec planowanych 4,4 szt. - dane wstępne). Było to spowodowane przede wszystkim rekordową liczbą mieszkań oddanych do
użytkowania w 2018 r., w szczególności w segmencie inwestorów budujących na sprzedaż (budownictwo deweloperskie). Wpływ na to miało kształtowanie się otoczenia
makroekonomicznego (niskie stopy procentowe, wzrost gospodarczy, spadające bezrobocie, rosnące płace realne), a także pozytywny wpływ programów rządowych,
w szczególności programu "Mieszkanie dla młodych".
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